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1. APRESENTAÇÃO 
 

 

O presente volume, segundo desta tese, traz alguns apêndices e anexos que 

consideramos fundamentais para compreensão de nosso estudo. Esse material aborda tanto a 

relação da Revista Universal Lisbonense com o meio editorial, a partir de levantamento de 

locais da redação, de assinatura, preços dos números e das assinaturas, impressores, além dos 

colaboradores e do próprio projeto a partir de seus editoriais, quanto parte do conteúdo 

literário nela publicado. 

Nos apêndices, apresentamos indicações descritivas da RUL: datas, números de 

páginas e redatores de cada tomo; os valores de assinatura; seus impressores; endereços dos 

escritórios da redação e locais de assinatura. Esperamos, com isso, dar uma noção tanto da 

dificuldade enfrentada no começo de sua publicação quanto da amplitude de mercado que 

esse periódico alcançou. Indicamos, em seguida, os nomes daqueles que colaboraram com 

textos literários e quais eram essas obras, para que o leitor tenha facilmente contato com o 

espectro do campo literário presente na Revista, tanto por autor quanto por número, 

facilitando, inclusive, a localização dessas obras no periódico. 

Tal como procuramos indiciar na primeira parte deste volume, os anexos devem ajudar 

o leitor desta tese a melhor acompanhar nossas análises. Apesar de estarem disponíveis 

digitalizados online os doze primeiros tomos da Revista Universal Lisbonense, 

compreendendo o período de 1841 a 1853 (esforço da Hemeroteca Municipal de Lisboa1), o 

que inclui, portanto, os números que utilizamos como corpus, acreditamos que a transcrição 

de alguns textos possibilita uma leitura mais fluida. Por isso apresentamos, primeiramente, 

imagens dessa digitalização com a primeira página de alguns números, para que, em 

sequência, fique clara a mudança visual que ocorreu nesse periódico a partir da redação de 

                                                 
1 http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/ 
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António Feliciano de Castilho. O catálogo de colaboradores de cada tomo permite que se 

perceba a amplitude de letrados que estiveram à roda de Castilho, permitindo vislumbrar 

assim os assuntos e as ideias que apareciam da Revista, sobretudo se considerarmos os 144 

nomes apresentados no quarto tomo. 

Para que melhor se acompanhe o projeto de Castilho para cada volume, incluímos o 

programa prévio da Revista Universal, publicado em diversos periódicos no segundo semestre 

de 1841, bem assim os prólogos de cada volume de sua redação e a proposta de reforma, com 

a abertura das seções “Variedades” e “Notícias”, além de sua despedida da redação em junho 

de 1845. 

Complementando o anexo há um conjunto de textos literários publicados nesse 

período. Incluímos todos os poemas que vieram à luz nas páginas da RUL sob redação de 

Castilho e algumas prosas analisadas por nós nesta tese, mas que não foram publicadas 

posteriormente em volume. Indicamos, inclusive, onde se encontram disponíveis na Internet 

alguns textos de nossa bibliografia ativa que não foram copiados aqui. 

Na transcrição dos textos da Revista Universal Lisbonense mantivemos na maior parte 

dos casos a ortografia e a pontuação originais. O leitor perceberá que não há um padrão 

ortográfico adotado para esse periódico, o que faz com que a pontuação divirja de colaborador 

para colaborador. Fizemos pequenas alterações na pontuação: retiramos os pontos de 

interrogação (¿) e de exclamação (¡) invertidos no início das sentenças, uma vez que eles não 

fazem mais parte do sistema de nossa língua e, portanto, não comprometeriam a leitura; 

uniformizamos as reticências colocando três pontos (...) em todos os casos, em vez da 

variação presente na revista. 

Procuramos também manter o espaçamento e a divisão dos versos (estrofes) nos 

poemas. 

Na transcrição de trechos entre aspas, seguimos a lógica atual de abrir e fechar aspas, 

em vez de abrir aspas no início de cada linha de texto contido nas aspas. 

As notas de rodapé originais foram mantidas, e chamadas na transcrição por *, 

diferenciando-as de nossas notas, que seguem a numeração arábica. 

No caso da Escritura da Empresa Revista Universal Lisbonense, anexo 3.10, cuja 

transcrição foi realizada a partir de manuscrito da Biblioteca Geral da Universidade de 

Coimbra, fundo Instituto de Coimbra – Viscondes de Castilho, subfundo António Feliciano de 

Castilho, foram tomadas as seguintes decisões: procedeu-se à união e separação de palavras 

para facilitar a legibilidade do texto (Ex. "oito centos"/"oitocentos" ou "eoito"/"e oito"); 

introduziu-se o apóstrofo sempre que era necessário (Ex: "desdo" ou "desda"/"desd'o" ou 
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"desd'a"); desdobraram-se as abreviaturas de palavras, assinalando em itálico as letras 

abreviadas (Ex: "rs"/"reis"); eliminaram-se os reclamos (repetição ou transporte das palavras 

de um fólio para o outro), uma vez não faz sentido manterem-se porque prejudica gravemente 

a compreensão do texto. Também aqui, mantivemos a ortografia original e a divisão de 

parágrafos. 
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2.1 Tomos da Revista Universal Lisbonense 
 
Tomo Redator Início Fim Números Páginas 

I Alexandre Magno de 
Castilho2 

01/10/1841 30/12/1841 14 170 

I António Feliciano de Castilho 06/01/1842 15/09/1842 34 402 
II António Feliciano de Castilho 22/09/1842 17/08/1843 48 604 
III António Feliciano de Castilho 24/08/1843 17/07/1844 48 584 
IV António Feliciano de Castilho 25/07/1844 19/06/1845 48 588 
V José Maria da Silva Leal 26/06/1845 21/05/1846 48 576 
VI José Maria da Silva Leal 27/05/1846 02/12/18473 48 576 
VII Sebastião José Ribeiro de Sá 09/12/1847 02/11/1848 48 576 
VIII Sebastião José Ribeiro de Sá 09/11/1848 04/10/1849 48 576 
IX Sebastião José Ribeiro de Sá 11/10/1849 05/09/1850 48 584 
X Sebastião José Ribeiro de Sá 12/09/1850 07/08/1851 48 576 
XI Sebastião José Ribeiro de Sá 14/08/1851 08/07/1852 48 576 
XII Sebastião José Ribeiro de Sá 15/07/1852 16/06/1853 49* 587 

 
*Sobre o XIII tomo, citamos um trecho do verbete da Revista Universal Lisbonense no Dicionário do 
Inocêncio: 
 
Ao terminar com este volume o duodecimo anno da Revista, seu proprietario e redactor o sr. S. J. Ribeiro de Sá 
deu por concluida a Segunda serie, devendo começar a terceira com importantes melhoramentos na redacção, 
etc., mudando-se o formato de 4.º para 8.º gr., e alterando-se a publicação para mensal, de semanal que fôra até 
esse tempo. N’essa conformidade, porém, sahiu apenas o numero correspondente a Agosto de 1853, 8.º gr. de 80 
pag., com um retrato do sultão Abdul-Medjid. Após este numero conservou-se interrompida a continuação, até 
que em 23 de Abril de 1857 o mesmo proprietario e redactor proseguiu n’ella, dando começo a um novo volume, 
no antigo formato, e com o titulo seguinte: 
Revista Universal Lisbonense, jornal dos interesses economicos e de litteratura. Redactor e proprietario 
Sebastião José Ribeiro de Sá, 4.º gr. – Em 17 de Septembro de 1857 ficou suspensa a publicação em o n.º 22, 
apparecendo, passado tempo, o n.º 23 sem indicação de data. Ao n.º 25 seguiu-se nova interrupção, de modo que 
o n.º 26 foi publicado já no anno de 1859. Afinal, terminou de todo esta folha com o n.º 35, ainda no dito anno 
de 1859 (SILVA, 1862, Tomo VII, p. 159). 
 
Note-se que o tomo XIII é publicado na Imprensa da União Typographica do número 1 ao 25, 
e na Typ. Universal a partir do número 26. 

                                                 
2 Fundador da Revista Universal, que pertencia “aos dois irmãos Castilho, António e José” (CASTILHO, 1894, 
p. 783. 
3 No fim do número 30, de 17 de dezembro de 1846, há o anúncio: “Achando-se interrompida a communicação 
com muitas terras de provincia, não sendo por isso possivel, nem fazer as remessas regulares aos Srs. 
Assignantes das provincias, que são o maior numero, nem haver d’elles o importe de suas assignaturas; a 
empresa suspende por enquanto a publicação da REVISTA, e publicará o nº 31 e os de mais d’este 6º vol., e dos 
seguintes, logo que haja communicação regular com as provincias. /A REVISTA UNIVERSAL LISBONENSE, 
podêmos asseverar aos nossos Assignantes, que não acaba, mas somente interrompe sua publicação, esperando 
no futuro lhe continuem a mesma coadjuvação, que até aqui tem merecido” (p. 360). 
O número 31 sai a 5 de agosto 1847. 
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2.2 Valores das Assinatura da RUL 
 
 
TOMO I 
 
Nº1 a 9 (15 a 23) 
12 números – 480 réis 
24 números – 960 réis 
52 números – 1920 réis4 
 
Nº10 (24) 
Assinantes fundadores: 
12 números – 480 réis 
24 números – 960 réis 
48 números – 1920 réis 
 
Novos assinantes: 
Avulso – 80 réis 
12 números – 600 réis 
24 números – 1200 réis 
48 números – 2400 réis 
 
Nº 25 
Avulso – 80 réis 
12 números – 600 réis 
24 números – 1200 réis 
48 números – 2400 réis 
 
TOMO II 5 
 
Nº 47 (10/ago/1843) – indica os valores para assinatura do terceiro tomo: 
12 números – 600 réis 
24 números – 1200 réis 
48 números – 2400 réis 
 
TOMO III 
 
Nº 1 (24/ago/1843) 
Avulso – 80 réis 
12 números – 600 réis 
24 números – 1200 réis 
48 números – 2400 réis 
 

                                                 
4 São os mesmos valores desde a fundação da Revista Universal por Alexandre Magno de Castilho. 
5 Deixa de indicar em todos os números os valores de assinatura. 
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Tendo-se acabado alguns dos n.ºs do 1.º vol., e sendo requizitados collecções, estão-se reimprimindo os n.ºs que 
faltam, e de 15 de septembro em diante achar-se-ão à venda no Escriptorio do jornal, rua dos Fanqueiros n.º 82, 
1.º andar, e em loja da viúva Henriques, colleções completas do 1.º, e do 2.º vol. Da REVISTA UNIVERSAL 
LISBONENSE, com os respectivos índices, e pouco depois serão também remettidos aos correspondentes supra 
indicados aonde os pode mandar comprar que os desejar. 
PREÇO DE CADA VOLUME 
 
Em papel ....................... 2$400 rs. 
Em broxura.....................2$440 ” 
Meia Encadernação........2$600 ” 
Encadernação inteira......2$700 ” (p. 3) 
 
Nº 8 (12/out/1843): 
“Declara-se que nas vendas feitas nas Ilhas e Brazil deve haver augmento de preço, pois o que 
fica tachado se intende em moeda forte de Portugal”. (p. 85) 
 
Nº 35 (18/abr/1844) e Nº 38 (09/mai/1844): 
Pede-se a renovação das assinaturas àqueles que apenas tenham assinado até o número 36. A 
administração passará a enviar as folhas aos assinantes mesmo após o fim da assinatura, a não 
ser que escrevam confirmando que não são mais assinantes. O valor será cobrado 
posteriormente. Os preços continuam os mesmos. 
 
N. 43 (05/jun/1844)6: 
Pede-se aos assinantes que saldem a importância das assinaturas. 
 
TOMO IV 
 
Nº 1 (25/jul/1844): 
 
12 números – 600 réis 
24 números – 1200 réis 
48 números – 2400 réis 
Preço de cada volume anterior: 
Em papel ....................... 2$400 réis 
Em broxura..................... 2$440 réis 
Meia Encadernação........ 2$600 réis 
Encadernação inteira...... 2$700 réis 
 
Nº 4 (15/ago/18447) e Nº 12 (10/out/1844) 
Pede aos assinantes que ainda não renovaram as assinaturas, que o façam para não terem as 
remessas interrompidas. 
 
Nº 34 (13/mar/1845) 
Avisa aos assinantes que, mesmo mudando o redator, nada se modifica na duração do jornal. 
Os valores de assinatura permanecem os mesmos.8 

                                                 
6 Quarta-feira. 
7 Por erro tipográfico: 15/ago/1843. 
8 Os valores permaneceram os mesmos sob redação de José da Silva Mendes Leal e de Sebastião José Ribeiro de 
Sá. A partir do tomo VIII, a empresa é vendida a Sebastião José, que mantém os mesmos preços de assinatura. 
Mesmo nas mudanças previstas para o 13º tomo, que teria um número por mês. 
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2.3 Impressores da RUL 
 
 
TOMO I 
 
Frontispício: Imprensa Nacional 
 
Revista Universal9 
Nº 1 a Nº 1010 (06/jan/1842 – 17/mar/1842) 
Tip. Da Viuva de J. A. Rodrigues11 
Rua da Condeça, 19 
 
Revista Universal Lisbonense 
Nº 25 a Nº 39 (24/mar/1842 a 20/jun/1842) 
Imprensa Nacional 
 
Nº 40 a Nº 41 (07/jul/1842 a 14/jul/1842) 
Typographia Lusitana 
Rua das Parreiras, 4 – a Jesus 
 
Nº42 (21/jul/1842) 
Typographia da Gazeta dos Tribunaes 
Rua dos Fanqueiros, 82 – 1º andar 
 
Nº 43 (28/jul/1842) 
Typographia Lusitana 
Rua das Parreiras, 4 – a Jesus 
 
Nº 4412 (04/ago/1842) 
Imprensa Nacional 
 
Nº 45 a Nº 48 (11/ago/1842 a 15/set/1842) 
Typographia Lusitana 
Rua das Parreiras, 4 – a Jesus 
 
TOMO II 13 
 
Frontispício: Imprensa Nacional 
 
Nº 30 (13/abr/1843) – “Por motivos urgentes sae este numero só de uma folha. No seguinte 
compensaremos a differença” (p. 369). Foram 8 páginas em vez das habituais 12. O Nº 31 
(20/abr/1843) saiu com 16 páginas, tal como prometido. 

                                                 
9 O número 6 saiu atrasado em uma semana, no dia 17/fev/1842: “Causas a todos notórias impediram a 
publicação da Revista Universal na semana anterior” (p. 61). 
10 Estes 10 primeiros números sob a redação de A. F. de Castilho tiveram a numeração reiniciada, assim como as 
páginas. O que seria número 11 retoma a contagem inicial, sendo, portanto, o número 25 a partir da página 289 
(o número 10 terminou na página122), agora com a denominação Revista Universal Lisbonense. 
11 É a mesma tipografia onde foram impressos os 14 primeiros números, sob redação de Alexandre Magno de 
Castilho. 
12 “Por inesperado transtorno typográphico sae este número 24 horas mais tarde” (p. 513). 
13 Deixa de constar, no rodapé da última página, a indicação da tipografia. 
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Nº 48 (17/ago/1843) – “Este numero, por não ter sido possível excluir d’elle coisa alguma das 
que encerra, leva meia folha de mais” (p. 589) – 16 páginas. 
 
TOMO III 
 
Frontispício: Imprensa da Gazeta dos Tribunaes 
Rua dos Fanqueiros, 82 
 
Nº 21 (11/jan/1844): “Em um dos próximos números, deverá ser descontada a meia folha, que 
hoje se dá de mais” (p. 245) 
 
TOMO IV 
 
Frontispício: Imprensa da Gazeta dos Tribunaes 
Rua dos Fanqueiros, 82 
 
Apenas a partir do tomo VIII, no segundo volume sob redação de Sebastião Ribeiro de Sá, a 
tipografia muda para a nova Typographia da Revista Universal Lisbonense, no mesmo 
endereço, rua dos Fanqueiros, 82. 
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2.4 Escritórios da Redação 
 
 
TOMO I 14 
 
Revista Universal 
Nº 1 a Nº 9 (06/jan/1842 – 10/mar/1842) 
Travessa da Victoria, 29 – esquina da rua dos Douradores 
 
Nº 10 (17/mar/1842) 
Rua da Horta Secca, 20 – 1º andar15 
 
Revista Universal Lisbonense 
Nº 25 a Nº 37 (24/mar/1842 a 16/jun/1842) 
Rua da Horta Secca, 20 – 1º andar 
 
Nº 38 (23/jun/1842) 
Rua das Parreiras, 4 
 
Nº 39 a Nº 46 (30/jun/1842 a 18/ago/1842) 
Rua da Quintinha, 5316 
 
Nº 47 a Nº 48 (08/set/1842 a 15/set/1842)17 
Travessa dos Gatos, 2 
 
TOMO II 18 
 
Nº 4 (13/out/1842) e Nº 8 (10/nov/1842) informam: 
Rua da Trindade, 17 
 
Nº 47 (10/ago/1843) traz o programa para o III Tomo, no qual indica como “escriptorio da 
administração em Lisboa”, a Calçada do Duque, 68. Toda a correspondência deve ser 
endereçada ao “Administrador da REVISTA UNIVERSAL LISBONENSE Manuel Maria 
Correa Seabra, Calçada do Duque N.º 68 – 1.º andar” (p. 577)19. 
 
Nº 48 (17/ago/1843) traz o seguinte aviso: “O Escriptorio da REVISTA UNIVERSAL 
LISBONENSE é de hoje em diante na Rua dos Fanqueiros n.º 82. A correspondência deve vir 
dirigida ao Administrador da mesma folha o Sr. Manuel Maria Correa Seabra” (p. 589 – 
grifos do original). 
 

                                                 
14 Os 14 primeiros números, sob redação de Alexandre Magno de Castilho, tinham escritório na Rua dos 
Fanqueiros, 107 – 1º andar. 
15 É instituído um gabinete de leitura de periódicos portugueses e estrangeiros aos assinantes. 
16 Fica suprimido o Gabinete de Leitura. 
17 Em 15 de setembro de 1842, os irmãos Castilho cedem a propriedade do periódico a Ignacio de Vilhena 
Barbosa (CASTILHO, 1894, p. 783). 
18 Deixa de trazer no cabeçalho o endereço do escritório da redação. 
19 A propriedade deve ter passado nessa altura para Seabra, ocasionando mudança no endereço da redação e de 
tipografia. 
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TOMO III 20 
 
Rua dos Fanqueiros, 82 – 1º andar 
 
TOMO IV 
 
Nº 1 (25/jul/1844): 
Rua dos Fanqueiros, 82 – 1º andar 
 
 

                                                 
20 Começa nova administração. Alguns números atrasam, assinantes deixam de receber, outros assinantes 
recebem duplicados. Passa a ser constante a publicação de advertência aos assinantes para, caso não recebam seu 
exemplar até as 12h, entrarem em contato com o escritório. 
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2.5 Locais de Assinatura, além do escritório da redação 
 
 
TOMO I 
 
Revista Universal 
Nº1 a Nº 9 
“Lojas de Costume” 
 
Nº 10 (17/mar/1842) 
Loja da Viúva Henriques 
 
Revista Universal Lisbonense 
Nº 25 a Nº 48(24/mar/1842 a 15/set/1842) 
Loja da Viúva de João Henriques 
Rua Augusta, 1 
 
TOMO II 21 
 
TOMO III 
 
Nº 1 (24/ago/1843): 
Em Lisboa – apenas no escritório 
Vende-se avulso no escritório e na Loja da Viúva Henriques (rua Augusta, 1) 
No Porto – nas lojas de José Joaquim Rodrigues dos Sanctos, Novaes, e Queiróz 
Em Coimbra – J. M. S. de Paula, na Imprensa da Universidade 
Em Faro – José Coelho de Carvalho 
 
Nº 12 (09/Nov/1843): 
Em Lisboa – apenas no escritório 
Vende-se avulso no escritório e na Loja da Viúva Henriques (rua Augusta, 1) 
No Porto – nas lojas de José Joaquim Rodrigues dos Sanctos, João Ribeiro Novaes, e Queiróz 
Em Coimbra – J. M. S. de Paula, na Imprensa da Universidade 
Em Faro – José Coelho de Carvalho 
Em Braga – Luiz do Amaral Ferreira (rua da Fonte da Carcova, 23) 
Na Madeira – Christovão José de Oliveira 
Na Terceira – Lucas José Chaves 
Em S. Miguel – Sebastião Tudury 
No Rio de Janeiro – Agostinho Freitas Guimarães & Companhia 
No Maranhão – Antonio da Silva Fontes & Companhia 
No Pará – Luiz Francisco Collares 
 
Nº 13 (16/Nov/1843): 
Previnem-se os Sr.s Assignantes da REVISTA UNIVERSAL LISBONENSE, que d’este jornal fica sendo 
correspondente único na Cidade do Porto o Sr. José Joaquim Rodrigues dos Sanctos, morador na travessa da 
Fabrica do Tabaco; bem como o fica sendo também da GAZETA DOS TRIBUNAES p. 145 – destaques do 
original). 
 
N. 43 (05/jun/1844)22: 

                                                 
21 Deixa de trazer no cabeçalho os locais onde se assina a Revista. 
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Em Lisboa – apenas no escritório 
Vende-se avulso no escritório e na Loja da Viúva Henriques (rua Augusta, 1) 
No Porto – nas lojas de José Joaquim Rodrigues dos Sanctos 
Em Coimbra – J. M. S. de Paula, na Imprensa da Universidade 
Em Faro – José Coelho de Carvalho 
Em Braga – Luiz do Amaral Ferreira (rua da Fonte da Carcova, 23) 
Na Madeira – Christovão José de Oliveira 
Na Terceira – Lucas José Chaves 
No Faial – Manuel Maria Madruga de Bettencourt 
Em S. Miguel – Sebastião Tudury 
No Rio de Janeiro – Agostinho Freitas Guimarães & Companhia 
No Maranhão – Antonio da Silva Fontes & Companhia 
No Pará – Luiz Francisco Collares 
Em Pernambuco – Silva & Fragoso 
 
TOMO IV 
 
Nº 1 (25/jul/1844): 
Em Lisboa – No Escritório da Redação 
No Porto – nas lojas de José Joaquim Rodrigues dos Sanctos 
Em Coimbra – J. M. S. de Paula, na Imprensa da Universidade 
Em Faro – José Coelho de Carvalho 
Em Braga – Luiz do Amaral Ferreira (rua da Fonte da Carcova, 23) 
Na Madeira – Christovão José de Oliveira 
Na Terceira – Lucas José Chaves 
No Faial – Manuel Maria Madruga de Bettencourt 
Em S. Miguel – Sebastião Tudury 
No Rio de Janeiro – Agostinho Freitas Guimarães & Companhia 
No Maranhão – Antonio da Silva Fontes & Companhia 
No Pará – Luiz Francisco Collares 
Em Pernambuco – Silva & Fragoso 
 
Nº 32 (27/fev/1845): 
 
Tendo cessado de ser no Porto correspondente da empreza da Gazeta dos Tribunaes, e Revista Universal 
Lisbonense o Sr. José Joaquim Rodrigues dos Santos: roga-se aos Senhores Assignantes dos dictos jornaes, que 
recebiam por intervenção do mesmo, desculpem a demora até que haja quem o substitua, o que se espera será 
com a maior brevidade, e que por em quanto até que se indique essa pessoa, qualquer pagamento que pertendam 
fazer, o façam directamente para Lisboa, e escriptorio da empreza, rua dos Fanqueiros n.º 82; ou a demorem até 
que se publique quem é o novo correspondente no Porto (p. 379). 
 
Nº 33 (06/mar/1845): 
Porto: Fica sendo correspondente da Revista Universal Lisbonense e Gazeta dos Tribunaes o 
sr. Francisco José Coutinho, administrador da tipografia comercial portuense em lugar do sr. 
José Joaquim Rodrigues dos Santos. 

                                                                                                                                                         
22 Quarta-feira. 



 

2.6 Catálogo dos Colaboradores – Literatura 

 
Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo (1810-1877) 
“A batalha do Chrysus” 
“O Presbytero: o martyrio” 
 
Antónia Gertrudes Pusich (1805-1883) 
“As Comadres” 
“Primavera d’um Triste” 
“O Incenso da Poesia. Ao Sancto Espirito” 
“Corpus Christi (humilde cantico de festa)” 
“A torre do fato (lenda popular)” 
 
António Augusto Teixeira de Vasconcelos (1816-1878) 
“Amor também é offerta” 
 
António Cabral Couceiro Girão de Mello (1820-?) 
“A um Rouxinol” 
“A uma Jovem” 
 
António da Cunha Souto Maior Gomes Ribeiro (1812-1894) 
“Nem Anjo, Nem Demonio” 
 
António Feliciano de Castilho (1800-1875) 
“A Primavera no Mar” 
“O S. João nas Faldas do Caramulo” 
“Origens de Maio” 
“Origens Ethymologicas do Mez de Junho” 
“Lenda dos Bailarins” 
“O Natal do Pobresinho” 
 
António José Maria Campelo (1780-1851) 
“Descante dos Reis” 
“O Suspiro” 
“Os Desposrios do Principe D. Pedro com a Arquiduqueza de Austria D. Leopoldina – 3 de maio de 
1817 – Epythalamio” 
“O Por do Sol” 
 
António José Viale (1806-1889) 
“Hymno do Asno” 
 
António Maria do Couto Monteiro (1821-1896) 
“Coimbra” 
“Saudades da Minha Infância” 
 
António Pereira da Cunha (1819-1890) 
“Dom Floretim Barreto” (Solau) 
“Uma noite dos fieis defunctos” 
“O Governo nas mãos do Villão: memoria do seculo passado” 
“A Moira de Sancta Luzia” 
“Peccado em Noite Benta” 
“Cantiga dos Reis Magos” 
“Primavera – amor” 
“Masilgado” 
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António Xavier Rodrigues Cordeiro (1819-1896) 
“Porque Amo a Primavera” 
 
Augusto José Gonçalves Lima (1823-1867) 
“A Rosa” 
“A Folha Secca” 
 
B. Werneck (?-?) 
“O Desengano” 
 
Claudio Lagrange Monteiro de Barbuda (1803-1845) 
“Viagens ás Pirâmides de Gizeh, no dia 24 de maio de 1843” 
“Uma Viagem de Duas Mil Leguas” 
 
Francisco Joaquim Bingre (1763-1856) 
“A grande barca da romana egreja” (ode) 
 
Francisco Maria Bordalo (1821-1861) 
“D. Sebastião – o Desejado” 
 
João Batista de Almeida Garrett (1799-1854) 
“Viagens na Minha Terra” – incompleto 
“O Natal de Christo” 
 
João de Andrade Corvo (1824-1890) 
“Rosa e Thesoiro” 
 
João de Lemos de Seixas Castelo Branco (1819-1890) 
“Eliza – Innocencia Vigesima: oração de Leonor” 
“Innocencias” 
“Natus Est Jesus” 
“O Tumulo de Nero” 
“A Lampada do Santuario” 
“O Meu S. João” 
 
João Maria Mergulhão Neves Cabral (18?-?) 
“Soneto” 
 
João Maria Soeiro (?-?) 
“O S. João” 
 
Joaquim da Costa Cascais (1815-1898) 
“Vingança em Noite de Reis” 
“Uma Nação na Praça da Figueira (12 de Junho)” 
 
José Freire de Serpa Pimentel (1814-1870) 
“S. Thiago e Belzebut” 
“Uma Viagem a São Marcos em Maio de 1843” 
“As Flores da Primavera” 
“A Alcachofra” 
 
José Maria da Piedade e Lencastre (1819-1870) 
“A Cruz” 
“Um Susperio ás Portas do Anno Novo” 
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“Um fructosinho do cypreste” 
“O Florir da Amendoeira” 
“Cantico de Maio” 
“Uma baga de cypreste sobre o sepulchro da Em.ª Sr.ª D. Maria Izabel de Mello” 
“A Violeta” 
“A Estrella do Mar (canção do piloto)” 
“A Noite de S. João no Mar” 
“Cantico do Estio” 
 
José da Silva Mendes Leal Jr. (1820-1886) 
“Ninguém faça Mal com esperança de lhe vir bem” 
“Surrexit!” 
“Flôr do Mar (historia de um barqueiro)” 
“A vacca perdida” 
“Meditação” 
“Suspiros de Abril” 
“A Alcachofra” 
“O Segredo da Primavera” 
“Rimance da Infante de Granada” 
“Tristeza entre alegrias! (A Noite de Santo Antonio)” 
 
José Vitorino Freire Cardoso da Fonseca 
“As Flores de Doris” 
“O Lirio” 
“Preso de uma Fortalesa Maritima” 
“O Visinho Invejoso” 
“O Botão de Rosa” 
 
Luís Augusto Xavier Palmeirim (1825-1893) 
“Tumulo de uma Princeza” 
 “Sina Ma, Bem Mal Merecida” – incompleto 
“As Tres Encantadas” 
 
Luís Augusto Rebelo da Silva (1822-1871) 
“Rausso por Homizio” 
 
Maria José da Silva Canuto (1812-1890) 
“Fallecimento de D. Pedro – Duque de Bragança” 
“Adoração” 
“O tumulo de uma rola: canção á primavera” 
 
Ricardo Fernando Vidal (?-?) 
“Uma excursão á Serra da Estrela” 
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2.7 Literatura na RUL 
 
2.7.1 Tomo I 
 
Título Autor Número Data Página Artigo Gênero 

Ninguém faça Mal com 
esperança de lhe vir bem Mendes Leal Jr. 42 21/07/1842 496-498 616 narrativa 
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2.7.2 Tomo II 
 
Título Autor Número Data Página Artigo Gênero 
A batalha do Chrysus Alexandre Herculano 1 22/09/1842 7-8 819 Narrativa 

A batalha do Chrysus Alexandre Herculano 2 29/09/1842 16-18 847 Narrativa 

A batalha do Chrysus Alexandre Herculano 3 05/10/1842 28-31 878 Narrativa 

A batalha do Chrysus Alexandre Herculano 4 13/10/1842 41-42 910 Narrativa 

A batalha do Chrysus Alexandre Herculano 5 20/10/1842 54-55 933 Narrativa 

A batalha do Chrysus Alexandre Herculano 6 27/10/1842 65-67 952 Narrativa 

o presbytero: o martyrio Alexandre Herculano 7 03/11/1842 76-78 972 Narrativa 

o presbytero: o martyrio Alexandre Herculano 8 10/11/1842 90-92 1005 Narrativa 

o presbytero: o martyrio Alexandre Herculano 9 17/11/1842 102-103 1030 Narrativa 

o presbytero: o martyrio Alexandre Herculano 10 24/11/1842 115-116 1061 Narrativa 

o presbytero: o martyrio Alexandre Herculano 11 01/12/1842 184-185 1083 Narrativa 

Rausso por Homizio Rebelo da Silva 12 08/12/1842 145-147 1106 Narrativa 

Rausso por Homizio Rebelo da Silva 13 15/12/1842 158-160 1123 Narrativa 

Rausso por Homizio Rebelo da Silva 14 22/12/1842 168-170 1150 Narrativa 

Rausso por Homizio Rebelo da Silva 15 29/12/1842 180-182 1176 Narrativa 

Rausso por Homizio Rebelo da Silva 16 05/01/1843 193-195 1201 Narrativa 

Rausso por Homizio Rebelo da Silva 17 12/01/1843 204-206 1222 Narrativa 

Rausso por Homizio Rebelo da Silva 18 19/01/1843 216-218 1248 Narrativa 

Rausso por Homizio Rebelo da Silva 19 26/01/1843 235 1274 Narrativa 

Rausso por Homizio Rebelo da Silva 20 02/02/1843 247-248 1299 Narrativa 

Rausso por Homizio Rebelo da Silva 21 09/02/1843 258-260 1320 Narrativa 

    22 16/02/1843       

    23 23/02/1843       

Rausso por Homizio Rebelo da Silva 24 02/03/1843 298-300 1392 Narrativa 

Rausso por Homizio Rebelo da Silva 25 09/03/1843 308-310 1419 Narrativa 

    26 16/03/1843       
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Título Autor Número Data Página Artigo Gênero 
    27 23/03/1843       

    28 30/03/1843       

    29 06/04/1843       

    30 13/04/1843       

Surrexit! (Improviso) Mendes Leal Jr. 31 20/04/1843 384-385 1584 Poema 

Flôr do Mar (historia de um 
barqueiro) Mendes Leal Jr. 32 27/04/1843 397-398 1616 Narrativa 

Flôr do Mar (historia de um 
barqueiro) Mendes Leal Jr. 33 04/05/1843 410-411 1642 Narrativa 

Flôr do Mar (historia de um 
barqueiro) Mendes Leal Jr. 34 11/05/1843 425-426 1671 Narrativa 

Flôr do Mar (historia de um 
barqueiro) Mendes Leal Jr. 35 18/05/1843 432-433 1692 Narrativa 

Flôr do Mar (historia de um 
barqueiro) Mendes Leal Jr. 36 25/05/1843 445-446 1712 Narrativa 

    37 01/06/1843 

Flôr do Mar (historia de um 
barqueiro) Mendes Leal Jr. 38 08/06/1843 476-478 1768 Narrativa 

    39 15/06/1843       

Flôr do Mar (historia de um 
barqueiro) Mendes Leal Jr. 40 22/06/1843 501-502 1829 Narrativa 

    41 29/06/1843       

Flôr do Mar (historia de um 
barqueiro) Mendes Leal Jr. 42 06/07/1843 522-524 1890 Narrativa 

    43 13/07/1843       

Flôr do Mar (historia de um 
barqueiro) Mendes Leal Jr. 44 20/07/1843 547-548 1931 Narrativa 
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Título Autor Número Data Página Artigo Gênero 

Flôr do Mar (historia de um 
barqueiro) Mendes Leal Jr. 45 27/07/1843 559-560 1955 Narrativa 

Flôr do Mar (historia de um 
barqueiro) Mendes Leal Jr. 46 03/08/1843 572-573 1977 Narrativa 

Nem Anjo, Nem Demonio 
António da Cunha Souto 
Maor 46 03/08/1843 573-574 1978 Narrativa 

Nem Anjo, Nem Demonio 
António da Cunha Souto 
Maior 47 10/08/1843 582-584 1990 Narrativa 

Viagens na Minha Terra Almeida Garrett 48 17/08/1843 593-595 2011 Narrativa 

Uma Visita ás Pirâmides de 
Gizeh, no dia 24 de maio de 
1843 Claudio Lagrange 48 17/08/1843 595-597 2012 Narrativa 

Dom Floretim Barreto (Solau) Antonio Pereira da Cunha 48 17/08/1843 597-601 2013 Poema 
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2.7.3 Tomo III 
 
Título Autor Número Data Página Artigo Gênero 
Rosa e Thesoiro João de Andrade Corvo 1 24/08/1843 8-10 2036 Narrativa 

Viagens na Minha Terra Almeida Garrett 2 31/08/1843 18-19 2050 Narrativa 

Sina Ma, Bem Mal Merecida Luiz Augusto Palmeirim 3 07/09/1843 31-32 2078 Narrativa 

Viagens na Minha Terra Almeida Garrett 4 14/09/1843 43-44 2100 Narrativa 

Fallecimento de D. Pedro 
Duque de Bragança Maria José da Silva Canuto 5 21/09/1843 55-56 2129 poema 

Coimbra Couto Monteiro 6 28/09/1843 67-68 2158 poema 

Flor do Mar Mendes Leal Jr. 7 05/10/1843 76-81 2181 Narrativa 

    8 12/10/1843       

    9 19/10/1843       

Innocencia decima segunda: 
Eliza – Innocencia Vigesima: 
oração de Leonor João de Lemos 10 26/10/1843 116 2245 poema 

Nem Anjo, Nem demonio 
Antonio da Cunha Souto 
Maior 10 26/10/1843 116-117 2246 Narrativa 

Um fructosinho do cypreste 
José Maria da Piedade e 
Lencastre 11 02/11/1843 128 2263  poema 

Viagens na Minha Terra Almeida Garrett 12 09/11/1843 139-140 2283 Narrativa 

Uma noite dos fieis defunctos Antonio Pereira da Cunha 13 16/11/1843 148-149 2309 poema 

Uma excursão á Serra da 
Estrela Ricardo Fernando Vidal 13 16/11/1843 149-151 2311 Narrativa 

Viagens na Minha Terra Almeida Garrett 14 23/11/1843 163-164 2333 Narrativa 

    15 30/11/1843       

Viagens na Minha Terra Almeida Garrett 16 07/12/1843 186-188 2387 Narrativa 
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Tumulo de uma Princeza Luiz Augusto Palmeirim 17 14/12/1843 201-204 2409 Narrativa 

Innocencias João de Lemos 18 21/12/1843 215-216 2452 poema 

    19 28/12/1843       

20 04/01/1844 

A vacca perdida Mendes Leal Jr. 21 11/01/1844 252 2536 poema 

    22 18/01/1844       

    23 25/01/1844       

A grande barca da romana 
egreja (ode) Francisco Joaquin Bingre 24 01/02/1844 290-291 2633 poema 

    25 08/02/1844       

    26 15/02/1844       

O Governo nas mãos do 
Villão: memoria do seculo 
passado A. Pereira da Cunha 27 22/02/1844 327-330 2705 Narrativa 

O Governo nas mãos do 
Villão: memoria do seculo 
passado A. Pereira da Cunha 28 29/02/1844 338-340 2723 Narrativa 

O Governo nas mãos do 
Villão: memoria do seculo 
passado A. Pereira da Cunha 29 07/03/1844 349-351 2746 Narrativa 

O Governo nas mãos do 
Villão: memoria do seculo 
passado A. Pereira da Cunha 30 14/03/1844 363-365 2761 Narrativa 

O Governo nas mãos do 
Villão: memoria do seculo 
passado A. Pereira da Cunha 31 21/03/1844 374-377 2780 Narrativa 
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O Governo nas mãos do 
Villão: memoria do seculo 
passado A. Pereira da Cunha 32 28/03/1844 389-391 2795 Narrativa 

Meditação Mendes Leal Jr. 33 04/04/1844 399-401 2809 poema 

O Governo nas mãos do 
Villão: memoria do seculo 
passado A. Pereira da Cunha 34 11/04/1844 407-410 2822 Narrativa 

Suspiros de Abril Mendes Leal 35 18/04/1844 423-425 2847 poema 

O Governo nas mãos do 
Villão: memoria do seculo 
passado A. Pereira da Cunha 36 25/04/1844 436-438 2873 Narrativa 

O Governo nas mãos do 
Villão: memoria do seculo 
passado A. Pereira da Cunha 37 02/05/1844 444-447 2884 Narrativa 

O Governo nas mãos do 
Villão: memoria do seculo 
passado A. Pereira da Cunha 38 09/05/1844 458 2910 Narrativa 

Saudades da Minha Infancia 
Antonio Maria do Couto 
Monteiro 38 09/05/1844 458-459 2911 poema 

A Rosa A. Lima 38 09/05/1844 459 2912 poema 

D. Sebastião – o Desejado Francisco Maria Bordallo 39 16/05/1844 469-472 2939 Narrativa 

D. Sebastião – o Desejado Francisco Maria Bordallo 40 23/05/1844 479-482 2956 Narrativa 

D. Sebastião – o Desejado Francisco Maria Bordallo 41 30/05/1844 493-495 2983 Narrativa 

D. Sebastião – o Desejado Francisco Maria Bordallo 42 05/06/1844 506-507 3016 Narrativa 

A Folha Secca A. Lima 42 05/06/1844 507 3017 poema 

D. Sebastião – o Desejado Francisco Maria Bordallo 43 13/06/1844 519-520 3036 Narrativa 

A Alcachofra Mendes Leal Jr. 44 20/06/1844 526-527 3064 poema 

S. Thiago e Belzebut  J. Freire de Serpa 44 20/06/1844 528-531 3067 poema 
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A Moira de Sancta Luzia A. Pereira da Cunha 45 27/06/1844 541-543 3089 poema 

D. Sebastião – o Desejado Francisco Maria Bordallo 46 04/07/1844 553-554 3119 Narrativa 

D. Sebastião – o Desejado Francisco Maria Bordallo 47 11/07/1844 565-567 3154 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 47 11/07/1844 567-569 3155 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 48 17/07/1844 578-579 3181 Narrativa 
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2.7.4 Tomo IV 
 
Título Autor Número Data Página Artigo Gênero 
D. Sebastião – o Desejado Francisco Maria Bordallo 1 25/07/1844 8-10 3201 Narrativa 

    2 01/08/1844       

D. Sebastião – o Desejado Francisco Maria Bordallo 3 08/08/1844 29-30 3251 Narrativa 

Uma Viagem a São Marcos 
em Maio de 1843 José Freire de Serpa Pimentel 4 15/08/1843 39-42 3283 Narrativa 

Uma Viagem a São Marcos 
em Maio de 1843 José Freire de Serpa Pimentel 5 22/08/1844 55-58 3302 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 6 29/08/1844 66-68 3333 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 7 05/09/1844 79-80 3362 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 8 12/09/1844 90-92 3389 Narrativa 

A Cruz José de Lencastre 8 12/09/1844 92-93 3390 poema 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 9 19/09/1844 103-106 3412 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 10 26/09/1844 116-117 3440 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 11 03/10/1844 127-129 3460 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 12 10/10/1844 138-139 3486 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 13 17/10/1844 152-153 3519 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 14 24/10/1844 163-165 3542 Narrativa 
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Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 15 31/10/1844 175-178 3568 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 16 06/11/1844 187-190 3590 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 17 14/11/1844 201-202 3611 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 18 21/11/1844 212-213 3633 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 19 28/11/1844 226-227 3655 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 20 05/12/1844 240 3671 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 21 12/12/1844 251-253 3693 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 22 19/12/1844 266-267 3725 Narrativa 

O Natal de Christo A. Garrett 23 24/12/1844 273 3741 poema 

Vingança em Noite de Reis J. da C. Cascais 23 24/12/1844 274-276 3743 poema 

As Tres Encantadas L. A. Palmeirim 23 24/12/1844 276 3744 poema 

Peccado em Noite Benta A. Pereira da Cunha 23 24/12/1844 276-278 3745 poema 

Natus Est Jesus João de Lemos 23 24/12/1844 278-280 3746 poema 

A Nova Era 
José Maria da Piedade e 
Lencastre 23 24/12/1844 280-281 3747 poema 

Não Ser Eu Aldeã Maria José da Silva Canuto 23 24/12/1844 281 3748 poema 

Lenda dos Bailarins A. F. de Castilho 23 24/12/1844 281-282 3749 poema 

Natal de Um Povo Triste Mendes Leal Jr. 24 02/01/1845 284-286 3751 poema 

O Natal do Pobresinho 
A. F. de Castilho (H. P. 
Holst) 24 02/01/1845 286-287 3752 poema 
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Hymno ao Asno (traduzido do 
latim) António José Viale 24 02/01/1845 288-289 3753 poema 

A Morte dos Innocentes 
José Maria da Piedade e 
Lencastre 24 02/01/1845 289-290 3754 poema 

Despedida do Anno (donzela) 24 02/01/1845 290-291 3755 crônica 

Um Susperio Ás Portas do 
Anno Novo 

José Maria da Piedade e 
Lencastre 24 02/01/1845 291 3756 poema 

Descante dos Reis A. J. M. Campelo 24 02/01/1845 292 3757 poema 

Amor também é offerta 
A. A. Teixeira de 
Vasconcelos 24 02/01/1845 292 3758 poema 

Adoração Maria José da Silva Canuto 24 02/01/1845 292-293 3759 poema 

Cantiga dos Reis Magos A. Pereira da Cunha 24 02/01/1845 293-294 3761 poema 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 25 09/01/1845 299-300 3770 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 26 16/01/1845 314-316 3800 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 27 23/01/1845 324-325 3827 Narrativa 

As Comadres D. Antonia Gertrudes Pusich 28 29/01/1845 336-337 3853 poema 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 29 06/02/1845 348-349 3883 Narrativa 

Uma Viagem de Duas Mil 
Leguas 

Claudio Lagrange Monteiro 
de Barbuda 30 13/02/1845 359-361 3906 Narrativa 

O Florir da Amendoeira 
D. José Maria da Piedade e 
Lencastre 31 20/02/1845 375 3936 poema 

Soneto 
João Maria Mergulhão Neves 
Cabral 31 20/02/1845 375-376 3937 poema 

    32 27/02/1845       
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    33 06/03/1845       

    34 13/03/1845       

A Paixão Antonia Gertrudes Pusich 35 20/03/1845 417-418 4044 poema 

Genuflexão á cruz Maria José da Silva Canuto 35 20/03/1845 418-419 4045 poema 

O Desengano B. Werneck 35 20/03/1845 419-420 4046 poema 

Primavera d um Triste Antonia Gertrudes Pusich 36 27/03/1845 432-433 4066 poema 

O tumulo de uma rola: canção 
á primavera Maria José da Silva Canuto 36 27/03/1845 433-434 4067 poema 

Primavera – amor A. Pereira da Cunha 36 27/03/1845 434-435 4068 poema 

O Segredo da Primavera Mendes Leal 36 27/03/1845 435 4069 poema 

A Primavera no Mar 
A. F. de Castilho (Paulo 
Moeller) 36 27/03/1845 435-436 4070 poema 

Porque Amo a Primavera A. X. Rodrigues Cordeiro 37 03/04/1845 445-446 4085 poema 

Masilgado A. Pereira da Cunha 37 03/04/1845 446-448 4086 Narrativa 

Masilgado A. Pereira da Cunha 38 10/04/1845 454-458 4109 Narrativa 

A Festa da Natureza João de Lemos 38 10/04/1845 458 4110 poema 

A Violeta A. J. M. Campelo 39 17/04/1845 468-469 4146 poema 

Masilgado A. Pereira da Cunha 39 17/04/1845 469-471 4147 Narrativa 

O Suspiro A. J. M. Campelo 40 24/04/1845 478-479 4169 poema 

As Flores da Primavera J. F. de Serpa (Parny) 40 24/04/1845 479 4170 poema 

Masilgado A. Pereira da Cunha 40 24/04/1845 481-483 4172 Narrativa 

Cantico de Maio 
José Maria da Piedade e 
Lencastre 41 01/05/1845 492-493 4195 poema 

Masilgado A. Pereira da Cunha 41 01/05/1845 493-495 4196 Narrativa 

Os Desposorios do Principe D. 
Pedro com a Arquiduqueza de 
Austria D. Leopoldina – 13 de 
maio de 1817 – Epythalamio A. J. M. Campelo 42 08/05/1845 504-505 4229 poema 
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Origens de Maio (traducção 
do introito do livro V dos 
Fastos de Ovidio) A. F. de Castilho 42 08/05/1845 505-506 4230 poema 

O Incenso da Poesia. Ao 
sancto Espirito Antonia Gertrudes Pusich 42 08/05/1845 506 4231 poema 

Masilgado A. Pereira da Cunha 42 08/05/1845 506-508 4232 Narrativa 

Uma baga de cypreste sobre o 
sepulcho da Em.ª Sr.ª D. 
Maria Izabel de Mello 

José Maria da Piedade e 
Lencastre 43 15/05/1845 516 4256 poema 

As Flores de Doris 
José Vitorino Freire Cardoso 
Fonseca 43 15/05/1845 516 4257 poema 

O Lirio 
José Vitorino Freire Cardoso 
Fonseca 43 15/05/1845 517 4258 poema 

A Um Rouxinol A. Cabral Couceiro 43 15/05/1845 517 4259 poema 

A Violeta 
José Maria da Piedade e 
Lencastre 43 15/05/1845 517-518 4260 poema 

Rimance da Infante de 
Granada Mendes Leal Jr. 43 15/05/1845 518 4261 poema 

Corpus Christi (humilde 
cantico de festa) Antonia Gertrudes Pusich 44 22/05/1845 529-530 4279 poema 

O Tumulo de Nero João de Lemos 44 22/05/1845 531 4281 poema 

Origens Ethymologicas do 
Mez de Junho (traducção do 
introito do livro VI dos Fastos 
de Ovidio) A. F. de Castilho 45 29/05/1845 540-541 4297 poema 

A Lampada do Santuario João de Lemos 45 29/05/1845 541 4298 poema 

A Uma Joven A. Cabral Couceiro 46 05/06/1845 554 4330 poema 
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Tristeza entre Alegrias! (A 
Noite de Santo Antonio) Mendes Leal Jr. 47 12/06/1845 564-565 4353 poema 

Uma Nação na Praça da 
Figueira (12 de Junho) J. de C. Cascais 47 12/06/1845 565-566 4354 poema 

A Estrella do Mar (canção do 
piloto) 

José Maria da Piedade e 
Lencastre 47 12/06/1845 466-567 4355 poema 

O Visinho Invejoso 
J. V. Freire Cardoso da 
Fonseca 47 12/06/1845 567 4356 poema 

O Botão de Rosa 
J. V. Freire Cardoso da 
Fonseca 47 12/06/1845 567 4357 poema 

O Por do Sol A. J. M. Campelo 47 12/06/1845 567 4358 poema 

Preso de Uma Fortalesa 
Maritima 

J. V. Freire Cardoso da 
Fonseca 47 12/06/1845 567-568 4359 poema 

O Meu S. João João de Lemos 48 19/06/1845 576-577 4374 poema 

A Alcachofra J. F. de Serpa 48 19/06/1845 577 4375 poema 

A Noite de S. João no Mar 
José Maria da Piedade e 
Lencastre 48 19/06/1845 577 4376 poema 

A torre do fato (lenda popular) Antonia Gertrudes Pusich 48 19/06/1845 577-578 4377 poema 

O S. João João Maria Soeiro 48 19/06/1845 578-580 4378 poema 

O S. João nas Faldas do 
Caramulo A. F. de Castilho 48 19/06/1845 582-583 4380 poema 

Cantico do Estio 
José Maria da Pieade e 
Lencastre 48 19/06/1845 583 4382 poema 
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3. ANEXOS 
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3.1. Formato 
 
3.1.1 Primeira página da Revista Universal – 01/outubro/1841 
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3.1.2 Primeira página da Revista Universal – 06/janeiro/1842 
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3.1.3 Primeira página da Revista Universal Lisbonense – 24/março/1842 
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3.1.4 Primeira página da Revista Universal Lisbonense – 22/setembro/1842 
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3.2 Catálogo dos Colaboradores de Cada Tomo23 
 
Tomo I24 
 
A. B. 
A. B. P. d’A. Pimentel 
A. F. S. B. 
Alexandre Herculano 
Dr. Alexandre Magno de Castilho 
A. N. L. 
A. N. M. L. 
Antonio Feliciano de Castilho 
Dr. Antonio Gil 
Dr. Antonio Joaquim de Figueiredo 
Dr. José Ferreira de Carvalho 
Dr. Antonio José de Lima Leitão 
Antonio José de Sousa 
Antonio José Teixeira Junior 
Dr. Antonio Ribeiro Saraiva 
Antonio Simões Ressurgido 
Antonio da Sylva Tulio 
A. P. S. 
A. S. Pereira 
Barão d’Echwege 
Conselheiro Bento Pereira do Carmo 
B. R. L. 
Dr. Caetano Xavier Pereira Brandão 
C. H. M. C. 
Claudio Adriano da Costa 
C. M. F. J. 
C. M. S. 
C. R. S. 
C. R. V. J. 
C. M. S. 
C. R. S. 
C. R. V. J. 
Dr. F. A. de Mello 
F. C. D. 
Feliciano Antonio Marques Pereira 
Felix Baptista Pereira 
Felix Manuel Placido da Silva Negrão 
F. M. S. B. 
Fortunato José Barreiros 
F. P. C. 
F. de P. G. 
F. S. T. 
Francisco Adolpho de Varnhagen 
Dr. Francisco de Assís Castro 
Dr. Francisco Ignacio dos Santos Cruz 
F. Z. F. de Araujo 

                                                 
23 Seguimos a grafia utilizada nos índices de cada tomo, sem alteração. 
24 Como os colaboradores são arrolados após a conclusão do tomo, não houve divisão entre aqueles que apenas 
colaboraram sob uma das redações: a de Alexandre Magno de Castilho e a de António Feliciano de Castilho. 
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H. S. A. 
Dr. Jacinto Luiz do Amaral Frazão 
J. A. Silva Lisboa 
J. B. da S. L. 
J. D. da C. 
J. D. S. 
J. E. 
J. G. S. V. 
J. J. J. 
J. M. G. P. 
Conselheiro João Baptista d’Almeida Garrett 
Padre João da Silva Guedes 
Conselheiro João de Sousa Pinto de Magalhães 
Joaquim da Costa Cascaes 
Dr. Joaquim Heliodoro da Cunha Rivára 
Jorge Cesar de Figanière 
Dr. José Feliciano de Castilho 
José de Freitas Amorim Barbosa 
Dr. José Maria Grande 
José Nicolau da Silva Franco 
José Nunes da Matta 
Dr. José Pereira Mendes 
Dr. José Romão Rodrigues Nilo 
José da Silva Mendes Leal 
J. S. 
J. S. C. 
J. S. da Cunha e Silva 
M. 
M. A. de A. 
M. A. M. 
D. Maria. J. da S. C. 
O Subdiácono Marinho 
Marino Miguel Franzini 
Mauricio José Sendim 
M. P. R. 
M. S. L. 
N. 
Pedro Alexandre Cavroé 
P. H. S. C. 
P. Romeiro da Fonseca 
P. S. C. 
P. S. R. 
Ricardo Fernando Vidal 
R. L. 
Rodrigo Gusmão 
R. S. 
Sebastião Ribeiro de Sá 
Dr. Simas (Medico) 
Visconde de Sá da Bandeira 
Visconde de Villarinho de S. Romão 
 
 
Tomo II 
 
Alexandre Herculano 
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A. M. do Coito Monteiro 
Antonio Barreto Pereira de Araujo Pimentel 
Antonio Candido Palhote 
Antonio da Cunha Souto-Maior 
Antonio Gil (Dr.) 
Antonio Joaquim de Figueiredo (Dr.) 
Antonio Joaquim Godinho de Barahona 
Antonio Manuel do Sobral 
Antonio Maria Ribeiro da Costa Holtreman (Dr.) 
Antonio d’Oliveira Marreca 
Antonio Pereira da Cunha 
Antonio Ribeiro Saraiva (Dr.) 
Antonio da Silva Tullio 
Barão d’Eschwege 
Bento Pereira do Carmo (Conselheiro) 
Caetano Alberto Maia (Capitão de engenheiros) 
Candido Joaquim Xavier Cordeiro 
Claudio Adriano da Costa 
Claudio Lagrange 
Felix Manuel Placido da Silva Negrão 
Filipe Folque 
Francisco Antonio Rodrigues de Gusmão 
Francisco d’Assis Rodrigues 
Francisco Marques Xavier da Cunha e Silva 
Guilherme da Silva Abranches 
Jacinto Ignacio de Soisa Tavares 
Jacinto Luiz Amaral Frazão 
J. J. Gis Esteves 
João Antonio Leite 
João Augusto do Amaral Frazão 
João Baptista de Almeida Garrett (Conselheiro) 
João Ferreira da Cruz 
João Joaquim da Motta Valadares (Padre) 
João José de Sá Machado 
João José Vaz Preto Giraldes (Governador Civil de Castello-Branco) 
Joaquim Antonio Marques 
Joaquim da Costa Casces (1º Tenente de Artilharia) 
Joaquim Heliodoro da Cunha Rivára 
Jorge Cesar de Figanière 
José de Casimiro da Fonseca Almeida 
José de Freitas Amorim Barbosa 
José Feliciano de Castilho (Dr.) 
José Illsley (Padre) 
José Joaquim Rabalho (lavrador) 
José Maria da Silva Leal 
José Maximo de Castro Netto Leite e Vasconcellos (Procurador régio) 
José da Silva Mendes Leal Junior 
José Silvestre Ribeiro (Governador Civil de Angra) 
Lázaro Joaquim de Soisa Pereira 
Luiz Antonio Rebello da Silva (Dr.) 
Luiz Augusto Rebello da Silva 
Luiz José Ribeiro (Conselheiro) 
Luiz Walter Tinelli (Cônsul dos Estados Unidos no Porto) 
Manuel d’Oliveira Felix Pinheiro (Dr.) 
Marino Miguel Franzini (Coronel) 
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Pedro Alexandrino da Cunha (Capitão de Fragata) 
Pedro de Roure Pietra (Lavrador) 
Ricardo Fernando Vidal (Alferes de Cavalaria) 
Sebastião José Ribeiro de Sá 
Serapião do Menino Jesus (Padre) 
Silvestre Pinheiro Ferreira (Conselheiro) 
Visconde de Villarinho de S. Romão (Conselheiro) 
 
 
Tomo III 
 
A. A. V. 
A. Cabral 
A. C. de M. Queiroz 
A. F. I. 
A. Lima 
Almeida-Garrett 
A. M. Cabral 
Antonio Barreto Pereira de Araujo 
Antonio Candido Palhoto 
Antonio da Cunha Souto Maior 
Antonio Fortunato da Silva 
Antonio José de Sousa Pinto 
Antonio Maria do Coito Monteiro 
Antonio de Oliveira Marreca 
Antonio Pedro de Sales 
Antonio Pereira da Cunha 
Antonio Pereira dos Reis 
Antonio Ramalho Macedo Ortigão 
Antonio da Silva Tullio 
A. d’Oliveira Amaral Machado 
Ayres de Sá Nogueira 
Barão d’Echwege 
Castro (Abbade) 
Candido Joaquim Xavier Cordeiro 
Claudio Filippe da Silva 
Claudio Monteiro barbuda de Lagrange 
F. 
F. A. Carneiro de Magalhães e Vasconcellos 
F. de A. 
Filipe Ferreira de Araujo e Castro 
Francisco d’Assis Rodrigues 
Francisco Joaquim Bingre 
Francisco Maria da Silveira Torres 
Henrique José de Soisa Telles 
Isidóro José Gonçalves 
Jacinto Luiz Amaral Frazão (Dr.) 
J. Adão S. M. 
J. J. Lopes da Silva 
J. L. Rodrigues Cardoso 
J. M. Desiderio Pacheco 
João de Andrade Corvo 
João Antonino Brignoli (Dr.) 
João Augusto do Amaral Frazão 
Joaquim Antonio Marques 
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Joaquim da Costa Cascaes 
Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara 
Joaquim da Rocha Pinto de Sousa 
José Antonio de Carvalho e Oliveira 
José de Freitas Amorim Barbosa 
José Eutiquio de Almada Corrêa Pimenta 
José Joaquim de Carvalho 
José Joaquim Ramalho 
José Maria da Silva Leal 
José Nicolau da Silva Franco 
José Pedro Henriques Barbosa 
José da Silva Mendes Leal Junior 
José Silverio Rodrigues Cardoso 
Julião Valeriano Simões 
Lazaro Joaquim de Sousa Pereira 
L. J. de Moira 
Luiz Antonio Rebello da Silva 
Luiz Augusto Palmeirim 
Luiz Augusto Rebello da Silva 
Luiz José de Sampayo 
Luiz Walter Tinelli 
Manuel Bernardo da Fonseca Claro da Silva e Sousa 
Manuel do Espirito Sancto Almeida (Padre) 
Manuel Maria Holbeche 
Manuel Martins Bandeira 
Manuel Pinheiro de Almeida e Azevedo 
Felix Manuel Placido da Silva Negrão 
Maria José da Silva Canuto (D.) 
Marino Miguel Franzini 
Maria Miquelina Pereira Pinto 
N. 
Pedro Cervantes de Carvalho Figueira 
Pedro de Roure Pietra 
Rodrigues de Gusmão 
R. S. 
Sebastião José Ribeiro de Sá 
Silvestre Pinheiro Ferreira 
Veríssimo Alves Pereira 
Visconde de Sá da Bandeira 
Visconde de Vilarinho de S. Romão 
V. T. 
 
 
Tomo IV 
 
A. F. de V. 
A. Cabral Couceiro 
A. F. Lima 
A. J. M. Campêlo 
A. Lima 
A. M. A. 
A. Mauricio Cabral 
Amigo de Mysterios 
Antonia (D.) Gertrudes Pusich 
Antonio Alvares da Silva 
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Antonio Gil (Doutor) 
Antonio Joaquim Pires 
Antonio Joaquim de Sousa Freitas Junior 
Antonio Jorge da Silva 
Antonio José Rodrigues Campos 
Antonio José de Sousa Pinto 
Antonio José Viale 
Antonio Maria de Couto Monteiro 
Antonio Maria Ribeiro da Costa Hollrem (Doutor) 
Antonio Pedro Sales 
Antonio Pereira da Cunha 
Antonio Ribeiro Saraiva 
Antonio de Salles Baptista 
A. da Silva Tullio 
Antonio Xavier Rodrigues Cordeiro 
A. P. B. 
A. da Silveira 
Augusto Xavier Palmeirim 
A. V. Rodrigues 
Barão d’Eschwege 
Bento Antonio Alves 
Bibliophilo (Um) 
Boaventura Romero 
B. Werneck 
Caetano Xavier Pereira Brandão 
Carlos Maria Monteiro Freire 
Castro (Abbade) 
Chauvet 
C. J. Xavier Cordeiro 
Claudio Lagrange Monteiro de Barbuda 
Constante Leitor 
Curioso (Um) 
D. M. F. 
Dona de Casa (Uma) 
Experimentado (Um) 
F. de A. Baleisão 
Felix Manuel Placido da Silva Negrão 
Fernando da Costa Cardoso Pacheco e Ornellas (Doutor) 
F. M. 
Francisco Alexandre de Vilhena 
Francisco Antonio Barroso Pereira 
Francisco Antonio Carneiro de Magalhães 
Francisco Antonio Rodrigues de Gusmão 
Francisco Joaquim Torres 
Francisco Manuel Soares Brandão 
Francisco Maria Bordalo 
Francisco Maria da Paz Raposo 
Francisco de Pavia Lopes y Bellugus 
Gaspar Antonio Borba 
Gonçalo Tello 
Henrique José de Sousa Telles 
Ignacio de Vilhena Barbosa 
Isidoro José Gonçalves 
J. B. Cardoso Klerk 
J. F. Macedo Pinto 
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J. J. Cabral 
J. J. F. de Mello e Andrade 
J. M. Pereira Forjaz 
J. M. da Silva Leal 
João Antonio Pereira 
João Apolinario Sobrinho 
João Augusto Amaral Frazão 
João Caetano Lopes 
João Baptista de Almeida Garrett 
João Baptista Lucio 
João Baptista dos Santos e Silva 
João José Jara 
João José de Sousa Telles 
João de Lemos Seixas Castello Branco 
João Maria Campêlo 
João Maria Mergulhão Neves e Carvalho 
João Maria Soeiro 
Joaquim da Costa Cascaes 
Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara 
Joaquim Moreira de Araujo 
José Adão dos Santos Alves 
José Augusto Bramcamp 
José Casimiro da Fonseca Almeida 
José Ferreira Monteiro 
José Freire de Serpa Pimentel 
José Freitas Amorim Barbosa 
José Ilsley (Padre) 
José Joaquim Lopes da Silva 
José Joaquim Ramalho 
José Joaquim da Silva Pereira 
José Maria Grande (Doutor) 
José (Dom) Maria da Piedade e Lencastre 
José Nicolau da Silva Franco 
José da Silva Mendes Leal Junior 
José Victorino Freire Cardoso da Fonseca 
J. R. A. 
J. S. e T. (Padre) 
Joven Lavrador (Um) 
Juliano Valeriano Simões 
Lavrador do Doiro 
Lazaro Joaquim de Sousa Pereira 
L. J. Henrique 
Luiz José da Silva 
Luiz Walter Tinelli 
L. V. de A. 
Manuel do Espirito Sancto Almeida (Padre) 
Manuel Innocencio dos Santos 
Manuel Pereira de Mira Franco 
Maria (Dona) José da Silva Canuto 
Maria (Dona) Mequelina Pereira Pinto 
Maria (Dona) Peregrina de Sousa (Uma obscura portuense) 
Marino Miguel Franzini 
Medico de Coimbra (Um) 
Medico portuguez (Um) 
Miguel Ferreira Pimentel Franco 
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M. J. Cabral 
M. M. de M. de B. 
M. S. (Doutor) 
Nicolau Tolentino de Carvalho Villa 
N. J. 
Obscura Portuense (Uma) 
Obscuro hydraulico (Um) 
O. C. 
P. 
Pedro Celestino Soares 
R. 
Silvestre Pinheiro Ferreira 
Theotonio 
Tripeiro (Um) velho que nunca brigou nem há-de brigar 
Velho (Um) facultativo clinico lisbonense 
Verissimo Alves Pereira 
Vicente Carlos Corrêa de Sousa Brandão 
Vicente Ferrer Neto de Paiva 
Vicente Tedeschi 
Visconde de Bruges 
Visconde de Sá da Bandeira 
Visconde de Villarinho de S. Romão 
V. J. Castro 
Y. Z. 
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3.3 Programa da Revista Universal25 
 

Este século, tão destruidor como creador, matou a Livraria, e poz em seu logar o Jornalismo. 
Assim devia de ser, porque este século é popular. 

Os livros eram a muita sciencia para poucos homens; os jornaes são um pouco de sciencia para 
todos. O que os livros monopolisavam, os jornaes o derramam como podem; é a subdivisão e 
generalisação da propriedade applicadas por toda a parte ás luzes. 

As vantagens d’este novo systema sobrelevam indubitavelmente os seus inconvenientes. Mas, 
ainda que assim não fora, este novo systema é um facto positivo; como tal, pede o bom juízo que se 
acceite, e, acceito, se procure sacar d’elle o maior aproveitamento. 

Todos os partidos, semi-partidos, e variações de partidos, teem jornaes para derramar as 
doutrinas de suas diversas políticas. A ociosidade devassa desfolha quotidianamente sobre o vulgo os 
volumes dos mais indignos romances estrangeiros, com grave prejuízo da Religião, da philosophia, 
dos bons costumes, os únicos que são ao mesmo tempo jornaes e livros, e cuja utilidade é 
incontestável, parecem-nos ser dignos de larga e abençoada existencia. 

Julgamos todavia (sem pretendermos por isso rebaixar a importância de seu mérito) que ainda 
está por fazer o mais importante, que em genero tal se póde desejar. 

Tendem elles, pela maior parte, só a recrear; e não é já pequeno esse beneficio; mas no que 
rigorosamente se póde chamar instrucção proveitosa, não lhes é possível alargarem-se muito. 

Romances, historias, descripções de cidades, de paizes, de animaes, contos, anecdotas, 
poesias, charadas, eis o summario de quasi todos os seus haveres. Conseguem o divertir que 
promettêrão, mas pouco mais fazem, nem a mais são obrigados, visto preencherem assim as condições 
de seus programmas. 

A nós nos pareceu que faríamos obra digna de aapreço, se, reunindo, como fizemos, um 
pequeno numero de amigos e cultores das Lettras pátrias, por suas mãos offerecessemos a todo o 
gênero de leitores um jornal, onde a recreação fosse constante e grandíssima, mas toda ella resultado 
unicamente da variedade de noticias verdadeiras e prestadias. 

D’este pensamento, séria e maduramente considerado, vai nascer a REVISTA UNIVERSAL. 
Absolutamente estranha á política, e inimiga de vaidades, esta folha, portuguesissima na 

intenção, será na matéria mais estrangeira do que portugueza, pois será seu principal objecto recontar a 
Portugal tudo quanto progressivamente flor occorrendo de notável por todos os pontos da terra. 

Já de vê pois que será um jornal UNICO, extrahido de todos os que actualmente se redigem, e 
cujos titulos, pela maior parte, nem mesmo são entre nós conhecidos. 

Em quanto muitos outros se occupão com zelo e pericia de politica e de litteratura, nós 
pensamos tão sómente em apresentar factos reaes, verdadeiros, e importantes (acontecidos em todos os 
cantos do mundo) cujo conhecimento possa reverter em beneficio da nossa patria. 

Achar-se-ha em nossas columnas a chronica judicial, artistica, scientifica, litteraria, agricola, 
commercial e economica, de todos os paizes em que ha magistrados, artistas, sabios, litteratos, 
agricultores, commerciantes, e amigos da economia e do arranjo. 

Nenhum de nossos artigos será fructo da imaginação; serão todos um simples relatorio do que 
convier ser divulgado e aprendido. Observadores fieis, teremos continuamente o nosso telescopio 
virado para os paizes d’onde nos vem a luz e a civilização; se de algum dos outros não fallarmos senão 
raramente, será porque as trévas em que se achem envoltos nos empeção de observa-los como 
quizeramos. 

Pela assidua leitura do nosso jornal, feito sem espirito de partido, poderão os nossos leitores 
fazer uma perfeita idéa do gráo de illustração, moralidade e riqueza de todos os povos, estabelecer um 
parallelo entre elles, e transplantar para este cantinho da Europa o que de cada um dever, e poder ser, 
aproveitado. 

Será pois ao mesmo tempo livro e jornal, ou para melhor dizer, o jornal dos livros, e o livro 
dos jornaes. O jornal dos livros, porque dará tambem uma idéa e extractos do que  houver de mais 
notavel nas obras que todos os dias se publicão, principalmente na Europa. O livro dos jornaes, porque 
apresentará em breve quadro tudo quanto se achar de prestimo pelos periodicos do mundo. Será uma 
resenha, diriamos quasi um indice geral de todos elles, salvas as repetições, os interesses ephemeros, 

                                                 
25 Transcrito do Recreio, nº 8 – agosto/1841 – pp. 182-3 
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as polemicas tediosas e as futilidades envernizadas. Será uma pequenina Encyclopedia, a obra das 
cidades e das aldêas, o entretenimento dos serões provincianos. 

Para todos (repetimo-lo) haverá quinhão nesta mesa redonda – para o sabio, que no seu 
gabinete folga conhecer o em que se empregão pelo mundo os seus confrades – para o artista, que se 
inflamma e fecunda com os triumphos dos seus desconhecidos rivaes – para o artifice, a quem muitas 
vezes uma novidade apparentemente pequena, mas relativa ao seu mister, lhe póde augmentar os 
recursos, diminuir o trabalho, e melhorar a fortuna – para o agricola, a quem um processo recente, ou 
um segredo ainda não sabido, poderá duplicar algum ramo da sua produção – para o magistrado cujos 
meios e expedientes se compõe dos arestos, e cuja sciencia é principalmente a experiencia – para o 
commerciante, a quem sobre tudo importa conhecer o estado mercantil, os productos, as relações 
mutuas dos povos – para a dona de casa, cuja economia, tão despresada mas tão importante, tambem é 
susceptivel de melhoramentos e apuro, e todos os dias os adquire. Os outros jornaes são, quando 
muito, para saber; este será para saber e mais para fazer. Por entre as narrações sempre veridicas de 
acontecimentos, se acharão mil generos de receitas, já para a casa, já para o campo, já para as 
officinas, tudo n’uma palavra quanto seja, ou possa vir a ser necessario ou util, commodo ou 
agradavel,seja qual fôr a sua apparente humildade ou pequenez. 

Não prometteremos mais, e não prometteremos já pouco. Se tudo nos não desempenharmos, 
desempanhar-nos-hemos do mais a que seja possivel chegar-se. Disto certamente estamos 
convencidos. 

Chegado a nascer este jornal, tal como o havemos concebido, riscado, e já preparado, por tal 
arte se arreigará logo na boa vontade de todos os leitores, que longe de poder em tempo algum vir a 
cahir, pelo contrario de mez a mez se tornará mais seguro, mais bello e mais fructuoso. 

A REVISTA UNIVERSAL sahirá todas as Quintas feiras. Cada numero contará de 12 paginas 
do melhor papel nacional. Não se pouparão esforços para que a impressão saia o mais correta e nitida 
possivel. 

Os preços da assignatura são os seguintes: 
Por 12 numeros 480 réis – por 24 números 960 réis – por 52 números 1$920 réis. – Os 

subscriptores não pagarão senão depois de receberem o 1º número, que sahirá, o mais tardar, no 1º de 
Outubro. 

Fazem-se as assignaturas em Lisboa na loja da Viuva Henriques, Rua Augusta nº1, 
Albuquerque, Rua da Prata nº 109, Bordallo, Rua dos Capellistas nº 20, Marques, Rua 
Augusta nº 2, Arsejas, Rua Augusta nº 126, Carvalho, defronte da Rua de S. Francisco, e nas 
mais do costume - e nas provincias em casa dos Senhores correspondentes do jornal, além de 
todas as administrações de correios. 

 
(LISTA) 
 
Toda a correspondencia e reclamações deverão ser dirigidas ao Editor do jornal, 

Ignacio Joaquim da Cunha, Rua da Magdalena nº 121, 1º andar. 
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3.4 Prólogo da Revista Universal – 06/janeiro/1842 
 

De tudo há, e se necessita, na républica litteraria: é um estado como outro qualquer estado; 
tem seus magnates, que brilhão, e devorão, mais do que valem e produzem; tem seus burguezes 
honrados, que dão, com boa consciência, ordem á vida; tem populacho indômito, e daninho; tem 
agiotas, que engordão com o suor alheio; missionários, que pregão no deserto; legisladores, de quem 
os legislados se riem; códigos de leis, de que ninguém faz caso; liberaes e servis, médicos e charlatães, 
arlequins e farçantes, tropas e bandoleiros, creadores e arrasadores, moços de recados, a que chamam 
traductores, lavradores, que semeão o bom grão, e provem ao sustento dos seus semelhantes, mas de 
quem poucos fazem o devido cabedal, cabouqueiros, que se matão a apparelhar os materiaes para um 
edifício, de que se não hão de gozar, nem ve-l’o feito; mendigos, a quem ninguem soccorre; 
engeitados, que ninguém reconhece; aposentados, de que ninguem se lembra; criminosos que ninguem 
castiga; etc. etc. etc. Mas quem acreditaria, que para de tudo haver n’esta républica, até galés se 
encontrão n’ella! galés?! exclamarão espantados os que ácerca de periodicos não fazem mais do que 
le-l’os; sim, galés; e os seus forçados são os fazedores d’esses mesmos periodicos. Agrilhoados a dois 
e dois, a tres e tres, ou a muitos e muitos, os pobres redactores d’uma folha suão, e desesperão, n’uma 
lida continua, e obscura, sem alivio, nem consolo, nem esperança. Em quanto todos os outros 
membros da sociedade vão ajuntando gloria e cabedal, para si, e para os seus, o jornalista não grangêa 
haveres, desbarata em obras morredouras o talento que Deus lhe deu, serve talvez, providencialmente 
(se é homem honesto) ao vagaroso, e insensível, progresso da felicidade commum; mas nenhuma outra 
cousa tem por si mais do que esse tacito testemunho da sua consciencia, para se consolar das penas 
innumeraveis, das amarguras, sempre recrescentes, de seu officio. Que é um periodico? uma meza 
redonda, onde podem, e vão, sentar-se convidados, ou não convidados, pagando ou não pagando, toda 
a qualidade de espiritos; uns famintos, outros saciados, outros enjoados, outros em dieta; uns vos pede 
alimento solido e simples; outro appetitoso, salgado, ou picante; outro só fofas golodices; e o que peor 
ha n’isto, é que o malfadado que tal meza põe, se procura cozinhar segundo sua consciencia, 
desagrada a quasi todos; se a todos procura satisfazer, a todos desagrada; porque a vista do prato 
substancial importuna aos melindrosos; a dos doces, aos desenfastiados; a da agua mais brilhante e 
saudavel, aos partidarios dos licores que accendem e transportão; e a d’estes aos abstemios, que, sobre 
não os amarem, se arrecêão de seus perigos. Ainda o Jornalista politico tem um grande mal em seu 
favor; que só escreve para uma parcialidade; conhece os paladares e estomagos dos para quem 
trabalha; se tem murmuradores, e inimigos, são de fóra, e com elles se arrosta, porque lhe não faltão 
fréguezes, e interessados, que o esforção, e ajudão. Os jornaes de puro recreio ainda tambem, pouco 
mais ou menos, lá podem achar modo para descontentar o menos possível aos do seu bando; quem só 
procura divertir-se, facilmente se diverte: até os jornaes d’uma só especialidade, e esses mais do que 
nenhuns outros, nos parecem, em comparação do nosso, bem fadados, porque não têem de ser julgados 
senão pelos seus pares; o medico pelos medicos, o pharmaceutico pelos phármacos, o jurídico pelos 
juristas, o militar pelos militares, o maritimo pelos marinheiros; mas um jornal do genero d’este nosso, 
é de todas as galés, a mais pesada, e a mais galé, e por isso, ainda ninguem antes de nós, ousára 
commetter neste reino uma tal redacção. Um jornal só de interesses positivos. Um jornal que só ensina 
e aconselha, mas não ri, não se assenta a contar novellas, ou envernizar, e dourar vaidades; que, se 
entretem, é só pela estranhesa, e variedade, dos inventos uteis que apresenta. Que não desdenha, nem 
as minimas conveniencias do lavrador, do artifice, ou da mãi de familias boa ecónoma; que tem por 
dogma, que só pela transformação progressiva de todas as molleculas sociaes, e nao pelas revoluções, 
se aperfeiloão, e felicitam os povos. Um jornal que antes quer aquecer do que luzir; crear e aviventar, 
do que divertir e entorpecer. Um jornal em summa, que por todos incançavelmente se desvéla, é logo, 
por sua mesma natureza, um papel futil para a grande maioria dos que sabem ler, ou soletrar, e muito 
mais ainda nas cidades, do que nos campos, na capital do que nas provincias, nos palacios, do que nas 
cazas means. Isto, que a razão nos devêra ter logo do principio prophetisado, hoje nol’o tem já 
demonstrado a experiencia. Quanto mais a Revista Universal vai por essas provincias crescendo, 
louvada, e abençoada, pela humilde sinceridade, com que promove em todas as materias o bem do 
povo, tantas mais portas se lhe vão por cá fechando, em paços de senhores; tanto mas desprezo, e 
frieza, vai encontrando em pulidinhos de assembléas, como se estes pulidinhos e senhores, estes 
vaidosos de sua esterelidade, estes orgulhos, e gorgulhos sociaes, estes fruges consumere nati, não 
houvessem infallivelmente de lucrar com o crescimento da agricultura, da industria, e de todos os 
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elementos da civilisação. Que não fecundem o solo, que não suem nas officinas, que não forcejem por 
pagar alguma parte de sua divida á terra que os traz mantidos, e regalados, bem está; que nem sequer 
desção a aprender por seus olhos, quanto as suas faceis delicias custão de suores, e miserias, a 
milhares de operarios, ainda está bem. A vista dquelles trabalhos lhes poderia desconcertar o sistema 
nervoso; mas que menoscabem, que espanquem, e escarneção, por galhardia palacianna, a um pobre 
papel, que na tenção, nas palavras, nas obras, por dentro e por fóra, mais portuguez n’um só dia, do 
que elles em cem annos, só diigencea illustrar, e ajudar, essa classe immensa, e variadissima, que se 
mantem a si, e a todo o estado; e a elles, não só os mantem, se não que de tudo os abasta, e opulenta, 
que não tenhão se quer o instinto bruto do egoismo, eis ahi o que não é bem, nem perdoavel, nem 
comprehensivel. 

Ao mal deste desamparo, posto que aliás muito honroso para a Revista Universal, outro 
acresce muito peor, e é o da publica inercia, achaque mui sabido, e velho, desta nossa gente 
portugueza, mas esperamos em Deos que não incuravel. Quando de espaço nos damos a considerar no 
que a Belgica ainda ha poucos annos, e que, menos vasta, e muito menos favorecida da natureza do 
que Portugal, é hoje a porçãosinha do globo onde, proporcionalmente, ha mais vida, mais movimento, 
mais abundancia, mais prosperidade, mais luxo, e mais sobejo luxo, temos fé que também nós outros, 
em se quebrando o encantamento, que nos traz metamorphoseados em annõesinhos madraços e 
impotentes, havemos de resurgir dignos, como nossos antepassados, de habitar no melhor canto d’esta 
Europa, hoje só invejavel por seu céo, por seu torrão, e por seus mares, mas que então será também 
invejavel pela excellencia de seus filhos, pela abundancia de suas riquezas, pelas commodidades, e 
doçura da vida, que se n’elles ha de viver; mas por quem, e quando, e como, se ha de quebrar o 
encantamento? só qúem o vir, e quando o vir, o saberá; poderá ser tarde, por culpa do mal de que nos 
queixamos – a inercia, a indolencia, a falta de uma vontade forte e desenganada. – Assim nos fizeram, 
ou desfizeram, as riquezas antigas; e n’este mesmo estado nos conserva, e nos empeóra, a consciencia 
de nossa presente nullidade. Todo o desgraçado é supersticioso, e nisto, como em muitas cousas, são 
os povos como individuos. Da nossa miseria nasceu uma tristissima superstição – que havemos o 
nosso mal por incuravel – e incuravel será realmente em quanto, por assim preoccupados, nos não 
resolvermos a applicar-lhe todos os remedios, que a experiencia de outras gentes traz abonados de mui 
saudaveis. É este o erro que toda a Imprensa mais devia trabalhar, de dia e de noute, para desarreigar, 
porque em civilisação, como em religião, só a fé opéra os milagres, e só d’ella se produz a esperança, 
o amor, e a felicidade. A falta de fé em um bom futuro, é quem principalmente nos está quebrando os 
brios, decepando os desejos, e affastando esse mesmo futuro cada vez para mais longe. 

Não podemos desenvolver mais o nosso pensamento, com medo de nos deixarmos levar no 
impeto da excursão até ás fronteiras da política; retrahimo-nos, e recolhemo-nos ao facto de que nos 
queixavamos – a indolencia publica – Por mil e mil provas nos tem ella sido agora manifestada; e tão 
hedionda, e nojenta, que já pode ser houveramos largado por mão as fadigas d’esta empreza, se por 
nossa parte não tiveramos fé grande, e grandissima, nos resultados da perseverança, no poder do 
tempo, na efficacia da missão da Imprensa, e no dogma da perfectibilidade humana. Com isto só nos 
consolamos, e esforçamos, todas as vezes que lançando por esse reino, com um pregão de tres mil 
vozes, que tantas são as folhas que da Revista Universal se derraão, um conselho indubitavelmente 
prestadio, e evidentemente facil, ora aos governantes, de nenhum coração ouvimos sahir um echo ao 
nosso brado; e se indagamos que effeito pratico produsio entre nós a novidade, que tão bem pegára, e 
prosperára, entre os estrangeiros, quasi sempre descobrimos, com lastima e vergonha, que o ramerão 
apenas lançára os seus olhos estupidos para a nova luz; surrira como parvo, e continuára, sem saber 
porque, pé ante pé, no seu carreiro. 

Mais. Quatorze vezes sem sahido a Revista Universal, e quatorze vezes tem clamado 
altamente que aceita, agradece, e publica toda e qualquer noticia fidedigna e interessante, que lhe 
seja enviada, mormente as de que possa resultar credito, instrucção, ou outro qualquer 
aproveitamento para Portuguezes. Em quarenta e duas mil folhas tem pois sahido este desafio do 
patriotismo ao patriotismo; e em quatro milhões de habitantes apenas seis ou oito almas tem acudido 
ao chamamento. 

Mais. Não paga d’este geral convite, a Redacção da Revista Universal tem fallado, escripto, 
sollicitado, a muitas pessoas, e sociedades, de quem se podia, e devia, esperar coadjuvação; a maior 
parte nem sequer se demoveo a dar resposta; e dos que a deram, com boas promessas, quasi nenhuma 
outra cousa se tem até hoje podido tirar. 
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Enretanto, repetimo-l’o, queremos ter fé – e temo-l’a; – esperamos que o tempo ha de fazer 
seu officio, e por nossa parte, o nosso nós continuaremos a faze-l’o. Teimaremos, como o semeador da 
parabola, a lançar a boa semente; muita cahirá para o caminho, e perecerá calcada dos pés; muita a 
devorarão os passaros daninhos; muita definhará á sombra dos espinheiros; muita se mirrará por cahir 
sobre pedras; mas alguma tambem (e isso nos basta para que a lancemos de boa mente) cahirá em terra 
agradecida, onde se aproveite: uma só familia de lavrador, uma só familia de artifice, que exhortada, e 
doutrinada, por este papel de amigos seus, veja melhorar-se os seus destinos, seria já para nós mui boa 
recompensa de tamanho trabalho; mas fiamos na providencia em que muitos, e muitos mais, hão de ser 
os bons resultados. 

Quanto ao sistema que traçamos seguir no decurso do anno que se nos hoje abre, será, pouco 
mais ou menos, o mesmo que até aqui nos tem governado. Convencidos pela rasão, e pela experiencia, 
da impossibilidade de agradar a todos; mais cubiçosos da affeição dos sisudos, que dos applausos das 
turbas; e até mais empenhados em fazer verdadeiros beneficios, do que em receber louvores (pois que 
a approvação de nossa consciencia nos basta para estimulo) por nenhum respeito torceremos nunca um 
passo do nosso caminho, por mais que se nos repitão suggestões, e nos chovão cartas, como as que em 
Museu vamos enthesourando. – “Snr. Redactor quando assignei para o seu periodico, cuidava que 
seria um papel de progresso, e V. da-nos um artigo de lamurias, por se deitarem abaixo uns poucos de 
monumentos velhos sem graça, e algumas hermidinhas e igrejas, quando a nossa desgraça é não serem 
ellas todas arrasadas” – Snr. Redactor, como V não sahe d’essas semsaborias de trigos e cevadas, e 
não nos dá nada de politica, que é a verdadeira cevada de que hoje precisamos, escusa de me contar 
d’aqui em diante no numero dos seus assignantes” – “Snr. Redactor, o seu jornal diz que é muito 
portuguez, mas o que eu vejo por cima de cada um dos seus artigos são nomes de terras estrangeiras; 
deixa lá as invenções estrangeiras, e falle das nossas” – “Snr. Redactor, se não der mais a miudo 
alguma cousa juridica, não conte mais comigo” – “Snr. Redactor, que nos importa a nós se Maria 
Fagundes teve na sua demanda sentença a favor, ou sentença contra, e o que os Advogados decidem 
nas suas questões de direito?” – “Snr. Redactor, se V. continua a massacrar com termos carunchosos a 
bella linguagem portugueza, e progressiva, do nosso tempo, procure que o lêa” – “Snr. Redactor, será 
bom não pôr tantos artigos compridos no seu periodico” – “Snr. Redactor, toda a gente aqui anda 
aborrecida de não achar na Revista senão artigos miudinhos” – etc. etc. etc. 

Ora como é evidente que não é possivel que um artigo seja ao mesmo tempo curto e comprido, 
de taes cartas nenhum outro uso se pode fazer, mais que o archiva-l’as com os indices dos nomes de 
seus auctores, quando os trazem; no que sempre se lucra o poder n’um relance ficar conhecendo a 
muita gente. Prosseguiremos pois extrahindo dos melhores Jornaes estrangeiros, de que esperamos 
receber grande numero desde o principio d’este anno, tudo quanto n’elles se contiver mais 
accomodavel a nós, mais praticamente util, ou mais feito para nos accender proveitosas invejas. Entre 
nossa gente continuaremos a procurar, e a pedir, quantas noticias haja proveitosas, e interessantes, 
mórmente as de que possa resultar credito, instrucção, ou outro qualquer aproveitamento para 
Portuguezes. O primeiro lugar, o daremos sempre aos artigos de mais intelligivel, de mais 
inquestionavel prestimo; aos que versão sobre o sustento e agricultura, o vestido, a habitação, e os 
caminhos de terra e mar, e todas as outras commodidades materiaes da vida. A creação, a moral, a 
religião, a historia, as artes, as sciencias, não cessarão de ser desvelo nosso; finalmente continuará a 
cerrar os nossos numeros a bibliographia, materia para todos os bons espiritos de summa importancia, 
e talvez d’entre nossos capitulos o mais fecundo em bons resultados, proximos e remotos. Assim, 
depois de alguns annos, se a Deus prouver que esta empreza, a mais nacional, vá adiante, todas as 
cousas productivas, illustradas, e nobres, confessarão ter devido alguma parte de seu crescimento ao 
empenho e esforços da Revista Universal. 

E na collecção d’estes volumes se achará enthesourada, e massiça, quando algum dia os 
percorrerem, a chronica dos verdadeiros progressos que a sociedade humana em geral, e em particular 
a sociedade portugueza, houverem feito: será, em ponto maior, e melhorado, o desempenho do mesmo 
pensameto, que tanta gloria tem de dar ao actual Prefeito de Vesona, em França; pensamento já por 
elle começado a pôr por obra, e que sem falta será adoptado em todo o reino, e em todos os reinos, 
onde a miseravel preguiça se não reputar o summo bem. E porque a noticia de exemplo de tanta 
monta, mas que seja em prologo, não será agora descabida, que no-la dê o Jornal da mesma cidade, 
intitulado o Echo de Vesona. 
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“Em nenhuma parte de França, diz elle, se fazem as ephemerides do nosso tempo; valiosas são 
logo as providencias que hoje dá o Prefeito d’este departamento. Determinou se abrisse um livro de 
registro, onde se hão de ir lançando por termos summarios, as relações de todas as cousas de que 
importe deixar memoria; cada relação será, para maior authenticidade, sellada com a chancella da 
Prefeitura. As destruições, ou construcções, de grandes monumentos, as calamidades publicas, as 
epidemias, as formosas acções, que ao diante poderem ser de gloria para as familias, emfim os feitos, 
quaesquer que sejão, por sua natureza concernentes á historia, permanecerão d’esta arte perpetuados; 
no que algum dia encontrarão os vindouros preciosos documentos”. 

Terminamos annunciando a nossos leitores, que alguns – e não já poucos – dos mais distinctos 
e amados escriptores do nosso Portugal, generosamente, e movidos do amor da patria, cujos interesses 
em nenhuma parte, com mais zelo do que n’esta folha, se procurarão, se promovem, e se defendem, 
honrarão frequentes vezes com seus escriptos estas paginas, que, bem que humildes na apparencia, por 
seu empenho todo portuguez, não ficão sendo indigno theatro a tamanhos engenhos. Outros virão sem 
duvida, apoz estes, auxiliar-nos; e chegará dia em que a Revista, hoje nascente, avulte como um 
monumento duradouro na nossa litteratura. 

A Redacção. 
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3.5 Programa de Reforma da Revista Universal 
 
Revista Universal – 10 de março de 1842 
 

PROGRAMMA 
 

Reformação da Revista Universal 
 

Com o favor que n’este reino encontrou a Revista Universal logo no seu principio, duas cousas 
sahiram provadas; – que a nossa gente já era capaz de leituras mássicas e substanciaes, – e que o novo 
programma que se lhe apresentava era n’este sentido perfeitamente calculado. Se desde então até hoje 
o desempenhamos a contento do natural juiz destas cousas, que é o publico, digão-no, e decidão-no 
por nós, dois factos notórios e incontrastáveis; – tem a Revista, de numero para numero, medrado em 
subscriptores, e quase todos os jornaes portuguezes teem frequentemente copiado os seus artigos. É 
em coisas d’estas o louvor mais perfeito e sem suspeita. 

No prólogo d’este anno havíamos por tanto promettido perserverar pouco mais ou menos no 
mesmo sistema que até ahi nos governára; isso fizemos com satisfação geral, e nossa, em todo o 1.º 
trimestre, e a Revista continuou a prosperar – confessal’o-hemos – muito para além das nossas 
esperanças. O credito e a estabilidade a que já finalmente rribou, hoje se consente emendar os 
promettimentos de tal prólogo, não diminuindo os, senão accrescentando-os, e, o que melhor é, com 
certeza de nos desempanhar d’elles. 

Eis aqui pois o nosso novo contracto, cujas vantagens todas serão por parte do publico, não 
ficando outra alguma para nós senão o testemunho intimo de havermos assim merecido muito melhor 
d’esta boa terra que todos somos obrigados a servir. 

A Revista Universal conterá desde o dia 17 de Março em diante para mais do dobro de 
matéria: para isso está destinada á sua impressão uma fundição nova de formoso typo miúdo 
(pandecta); as linhas terão todo o comprimento que o tamanho da pagina comportar, e os artigos serão 
cerrados entre si, não se despendendo em títulos d’elles mais do que o espaço rigorosamente 
necessário: nitidez, e escrupulosissima correcção distinguirão sempre as suas paginas. Quanto ao 
contheudo de cada numero, agora que já nos vemos soltos da primitiva estreiteza, é no mesmo espaço 
de impressão se nos depara mais de dobrada capacidade, procuraremos condescender com os vários 
gostos, e ministrar iguarias para todos os paladares. Em 3 partes geraes se dividirá cada numero; 1.ª 
parte noticias; 2.ª melhoramentos, 3.ª variedades. 

1.ª Parte. Noticias. Comprehender-se-hão na 1.ª parte os acontecimentos políticos, moraes, [?], 
etc. etc. conhecidos em Lisboa no decurso da semana. Este panorama tem de ser subdividido em tantas 
rubricas quantos forem os paizes de que houvermos de fazer menção. Diligenciaremos que a de 
Portugal seja a mais completa possível; para isto convidamos todos os nossos leitores das províncias a 
communicar-nos quaesquer acontecimentos merecedores de attenção; de que não esperamos somenos 
resultados que das participações dos nossos amigos de todos os pontos do reino. Dado que seja esta 
parte principalmente política, n’este quadro só entram factos, e quando muito reflexões sobranceiras ás 
mesquinhezes das particularidades. 

2.ª Parte. Melhoramentos materiaes. Sob este titulo, por evitar explicações diffusas, e 
insufficientes, se comprehendem os vários assumptos de reconhecida utilidade, de que principal, e 
quase exclusivamente, só curávamos até hoje. Aqui a utilidade pratica será sempre o nosso norte. Pelo 
que, para podermos chegar a maior numero de resultados prestadios, cercearemos quanto for possível, 
as theorias, as explicações dos meios, o histórico dos descobrimentos ou inventos, e mil outras 
circumstancias mui ponderosas para a historia das sciencias, mui bem cabidas como taes em jornaes 
amplíssimos, mas perdidas para o commum dos nossos leitores, – por perdidas fastidiosas, – e por 
fastidiosas perjudiciaes. A agricultura continuará a ser para nós objecto principalissimo, mas na sua 
cola virão conhecimentos práticos em medicina, cirurgia, pharmacia, chymica, physica, mechanica, 
industria, geologia, commercio, fazenda, economia política, direito pátrio, direito internacional, 
diplomacia, arte militar, etc. etc. etc. 

3.ª Parte. Variedades. Esta servirá como de postres no banquete; encerrar-se-hão n’ella todos 
os generos de cousas agradáveis, preferindo sempre as que no agrado reunirem o proveito. Será o 
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Capitulo lido por todos e por todas. Tambem aqui não procuraremos definir; comprehende-se pouco 
mais ou menos o de que fallamos; cumpriremos em logar de prometter. 

Já se vê que o Jornal dobra em matéria – triplica ao interesse – completa a instrucção 
apresentando em todos os sentidos uma encyclopedia da semana – suppre todas as folhas, sem poder 
ser supprido por nenhuma. – A isto accresce que no tocante á linguagem, de que tanta míngua hoje em 
dia se padece, e cuja necessidade já todos ao presente vão conhecendo, e confessando, será sempre, 
quanto cabe em obra de improviso, desenxovalhado; e não assentamos a promessa em leves 
fundamentos, pois que temos por collaboradores perpétuos, amantes apaixonados da nossa formosa 
língua, e por auxiliares tudo quanto ha ahi de mais illustre nas letras patrias. 

E entretanto, e apezar de tudo, continuará este papel a ser dado por vil preço. Cada um dos tres 
mil assignantes que o são até o numero 10 deste volume, isto é, até o dia 17 de Março de 1842, e que a 
Revista considera como seus fundadores, continuarão a pagar a mesma quantia de 

 12 numeros por      480 réis. 
 24  “ “     960 
 48 “ “ 1$920 
Entende-se que tal assignante deve primeiro pagar a sua antiga assignatura, ao caso em que 

ainda o não tenha feito. 
Para os novos assignantes haverá uma mui pequena differença, a saber 
 12 numeros por      600 réis. 
 24  “ “ 1$200 
 52 “ “ 2$400 
O importe das assignaturas deve ser remettido com a declaração do nome e direcção do 

subscritor, pelo seguro do correio, ou em letra sobre Lisboa. 
A Redacção publica qualquer noticia, ou artigo interessante, e decentemente escripto, com, ou 

sem, nome de author, segundo se desejar. Opusculos de reconhecido mérito, úteis e inéditos, poderão 
ser pagos conforme se convencionar. Todas as pennas hábeis que se queirão offerecer a coadjuvar-nos, 
serão bem vindas, e até remuneradas, se assim convier. 

Todos os inventores, authores, ou outros, que desejarem fazer conhecer ao publico machinas, 
livros, sementes, plantas, objectos de arte, medicamento, etc., poderão mandal’os para o Escriptorio da 
Revista Universal (se o merecerem), annunciando-se, e descrevendo-se gratuitamente ao jornal. 

No mesmo escriptorio está patente uma salla, onde se acham todos os jornaes portuguezes, e 
grande numero de inglezes, francezes, hespanhoes, e allemães, entre os quaes muitos litterarios e 
scientificos. As pessoas que tomam duas assignaturas de anno têem n’este Gabinete entrada gratuita, 
conforme o respectivo regulamento. 

Muitos outros melhoramentos se irão realisando, á proporção que as circumstancias o 
permittirem. O credito que a empresa já tem ganho é o melhor fiador do mais, e muito mais, que Ella 
tem de grangear de dia para dia.
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3.5.1 Abertura da Seção “Variedades” 
 
Revista Universal Lisbonense, 24 de março de 1842, pp.291-292 
 
 

AS COMMEMORAÇÕES 
 

É o principal instituto da Revista – noticiar – mas as cousas do passado já esquecidas, ou por 
qualquer maneira transcuradas, são quase tão novidades, quando perante o publico se reproduzem, 
como os acontecimentos que de hora a hora está brotando a nossa idade. Eis-aqui o porque em cada 
uma d’estas nossas folhas, se-encontrarão emparceiradas com os successos presentes de todo gênero, 
que são as sementes da civilisação porvir, as recordações muitas vezes saudosas e sempre instructivas 
das idades que a esta nossa precederam, e, tal qual é, inquestionavelmente a prepararam. Sim, nós 
pediremos á Historia da nossa terra todos os thesouros de Memorias relativas a cada um dos dias do 
glorioso anno Portuguez: não as tocaremos todas nem a maior parte, fora processo infinito. As que 
mais uteis nos-parecerem, essas escolheremos, e d’ellas faremos em cada uma quinta feira, um 
succinto quadro para os seis dias seguintes, onde em pôr os olhos, quem n’alma se sentir Portuguez, 
cobre alentos, para não esmorecer, e onde os pais possam ir creando em seus filhos por via de grandes 
exemplos uma raça regenerada, e mais conforme a nossos Avós, do que a nós-outros. Será este um 
banquete commum como o dos Lacedemonios, onde as narrações dos velhos silenciosamente 
escutadas pelos mancebos, se tornavam incentivo e penhor das virtudes do povo, do lustre e 
permanência do estado. 
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3.5.2 Abertura da Seção “Notícias” 
 
Revista Universal Lisbonense, 24 de março de 1842, pp.294-296 
 

ESBOÇO POLITICO DO MUNDO 
 

Antes de descermos aos feitos e successos de cada Estado em particular, seja-nos lícito 
alongar olhos por sobre o mundo, e descrever rapidamente as grandes questões que o-agitam. Mais 
fácil será depois para nossos leitores seguir os acontecimentos, quando primeiro houvermos 
demarcado o ponto da partida. 

Pacifica não corre a idade em que vivemos. Só attende á superfície da Sociedade quem não 
escuta o rugir do volcão. Assaz grandes misérias vão por todo esse mundo; já das nossas nos podemos 
em parte consolar. Revoluções, guerras, cataclismos, são partilha da espécie humana; e quando, tendo 
dado a volta do Globo, nos recolhermos a este torrão, tão rico de formosura, tão abençoado do 
Creador, com elle nos reconciliaremos, que vão lá fora mais e maiores inclemências. 

Se a este papel for dado atravessar os tempos, nelle apparecerão os fastos do progresso, 
mormente da nossa terra; pelo passado prepararemos ou corrigiremos o futuro; a historia é a 
experiência do mundo e a razão dos séculos. E só isso será ella para nós que em política não giramos 
satellites de planeta algum, pois de ponto mais alto que o das parcialidades olhamos os homens. Nem 
aplausos de inconstante multidão, nem injustiça de preoccupações nos farão elevar altares a Mario ou 
Sylla; só a virtude respeitaremos como cimento do poderio das nações, de quem a corrupção é morte. 

N’um século tão arrebatado que ainda não vai em meio e já tem devorado a muitos séculos; 
em tempo cuja é divisa a reacção, embora extrema e illimitada; no dia do combate de todas as idéas, 
de todos os interesses, a apparente tranquillidade do mundo só pode ser fascinação, ou aquelle silencio 
lúgubre que precede ás tempestades: por toda essa terra vai longo trabalhar, precursos de phases novas 
na historia da Sociedade. 

Continuam na Europa as batalhas de princípios que o seculo passado nos legou: se com 
espadas se não dão, dão-se com os ardís, com as traças, com os exforços. O occidente representa as 
idéas democraticas; o Oriente as do poder absoluto; o centro da Europa tempera as extremas 
pertenções. Hoje porém que de tantas familias se constituiu só uma, essas divergencias se tornarão ao 
cabo impossiveis, e um ou outro de taes systemas tem necessariamente de ser sacrificado. 

A America, de tão heterogeneos elementos composta, apresenta tambem uma situação anormal 
cuja duração não póde ser longa. Aqui um Imperio fraco por sua grandeza, ameaçado em suas 
instituições pelas de todos seus visinhos. Alli um colosso com os pés da estatua de Nabucho, uma 
republica onde tem cada membro um interesse diverso do interesse commum. Acolá todos esses 
magestosos despojos de uma grande corôa, desfeita em mil parcellas compondo cada uma um Estado, 
mas enfraquecidos por sempiternas dissensões, por sede inextinguivel de mudanças, por uma 
degeneração, por uma velhice precoz. 

Para a África se-tem nestes ultimos tempos voltado as attenções dos Europeos, que já não 
cabem em seus estreitos limites. O Francez funda e consolida um IMperio civilisado onde se debatiam 
barbaros e piratas. O Egypcio tenta restaurar a gloria de ha muito perdida. O Inglez semeia sangue e 
ouro, esperançado em abundade colheita. O Portuguez tenta em Angola, Benguella, Mossamedes, 
Moçambique a civilisação pelo seu grande movel, o commercio. Essa parte do mundo, tão bella e tão 
incognita, promette pois notaveis mudanças. 

Resta emfim a Asia. Essa é o campo da grande batalha, para que se medem com os olhos as 
modernas Roma e Carthago. Lá se elaboraram em tempos velhos os destinos do mundo; lá se 
preparam de novo e para o futuro proximo. A inevitavel collisão que fará pedaços da Russia ou Gram-
Bretanha terá logar naquella parte do mundo, onde tambem se abrirá cedo mina preciosíssima, a 
China. 

Toda a Terra está portanto sendo theatro de grandes acontecimentos, que immensamente se-
complicam quando attendemos ás mil circunstancias locaes que vem ainda difficultar a solução de um 
grande problema social. 

___ 
Na Asia ha duas questões grandes; em ambas a Inglaterra é parte, e em ambas a não tem 

protegido, tão illimitadamente como costuma, a fortuna das armas. Combate na China, sendo pretexto 
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da guerra violencias commettidas para com os inglezes, que traficavam em opio, artigo prohibido no 
Celeste Imperio; porém o verdadeiro fim é abrir um mercado novo, immenso, ás manufacturas 
britannicas, que já não cabem no resto do mundo. A paciencia proverbial dos Chins não se-tem 
fatigado; a guerra já corre demorada; varios pontos tem sido submetidos ás armas Europeas; prepara-
se actualmente uma grande expedição destinada a operar sobre Pekim, porém é de presumir que o 
desfeixo de tão atrevida empresa tarde ainda por muito tempo. No Reino do Affghanistan, o 
verdadeiro inimigo dos inglezes é o Russo, que tem alimentado uma guerra destruidora: as ultimas 
noticias são desastrosas para os Inglezes, cujas tropas, dpois de uma capitulação duríssima, se acham 
na posição mais violenta e arriscada. 

Na África Oriental tinha Mehemet-Ali lançado as linhas de uma Potencia de primeira ordem; 
mas apesar d’isso, senão por isso mesmo, encontrou em frente uma confederação que lhe prendeu os 
braços: hoje sujeitou-se a uma obscura obediencia até que as circumstancias lhe permittam rearvorar o 
estandarte da revolta. Para o Norte, acham-se as possessões francezas: 12 annos de quotidiano batalhar 
ainda não subjugaram todas aquellas indomitas tribus, porém o General Bugeaud soube em fim rebater 
até as fronteiras de Marrocos o Emir Abd el Kader, varrendo assim todo o Oeste da Algeria. Duas 
grandes tentativas de commercio e civilisação na Costa Occidental merecem mencionar-se aqui; uma 
promovida por inglezes em 3 navios, que deviam remontar o Rio Negro e descobrir novas terras; outra 
executada e pessoalmente dirigida por um portuguez, o Sr. Conselheiro Santos, que á testa de 7 navios 
e sem auxilio de governo algum, se dirigiu ás nossas possessões africanas com o fim de introduzir 
n’aquelles povos silvestres o gosto dos productos Europeos, e com este o amor do trabalho que tão 
interessante poderia tornar a mais fertil parte do Globo. 

America. No Brasil manifesta-se uma reacção contra o espírito democrático e fraccionario que 
em 1834 deu origem ao Republicano Acto Addicional; recentes providencias tem anniquilado o 
espirito d’aquelle importante documento, e as prerogativas do thorno estenderam-se. Falla-se de 
negociações entaboladas com a Côrte de Sardenha para o casamento das princezas Januaria e 
Francisca. – Todas as Republicas Hespanholas, excepto Venezuela, são devoradas pela guerra civil. – 
O novo Estado do Texas, desmembrado do Mexico, e receoso de tentativas d’esta Republica, parece 
querer federar-se com os Estados-Unidos. – Estes padecem de uma terrivel molestia, financeira; ha 
muitos annos que pesa sobre a Republica uma crise, de que as outras Nações tem mais ou menos 
participado. Das questões interiores a mais grave é a do possível desfasimento da União, em 
consequencia dos interesses oppostos das provincias do Norte e Sul em mil assumptos, de que não é o 
menor a questão da escravatura: esta tendencia vai-se pronunciando de tal fórma que já a dissollução 
foi objecto de uma proposta do celebre Adams, sem que se deva dar ao voto de censura que por esta 
occasião o Congresso fulminou mais peso do que em realidade tem. Avulta entre as questões externas 
a com a Gram Bretanha: hoje o incendio de um navio em aguas estrangeiras – amanhã a captura e 
julgamento de um subdito britannico – depois a demarcação de possessões – logo o contestado direito 
de visita das embarcações em alto mar – tudo isso são pretextos que manifestamente denunciam o 
desejo que ha de ambas as partes de recorrer á ultima rasão. Por occasião do negocio do nacio Creoula 
e de outras reclamações, mandou-se á America Lord Ashburton, de cuja habilidade e influencia muito 
se espera. 

Pela Europa vão grandes e muitas questões, de que algumas mencionaremos. 
A Russia continúa sem estrepito a obra de Pedro Grande, e sagaz e imperceptivelmente vai a 

sua aguia estendendo as asas pela Europa e Asia: na India tem cravados os olhos, e ainda não chegou a 
hora de remessar-se ás portas de Constantinopla. O progresso material n’aquelle imperio é rapido, e a 
industria se desenvolve gigante. 

A Prussia, aonde se manifesta uma grande antipathia contra os Russos, mormente desde que 
se diminuiram as pèas da imprensa e desde que se tornou mais severo o cordão de bronze que separa 
as duas fronteiras, a Prussia amadurece uma obra maravilhosa, a Liga das Alfandegas allemans, 
estabelecimento insignigicante na sua origem, coo o da celebre Liga Anseatica, porém hoje immenso 
nos resultados. Foi condão que n’um ponto – fez nascer industria – desenvolver commercio – espalhar 
os commodos – multiplicar as communicações – destruir as barreiras – confundir os interesses – 
concetrar as populações – fortificar os fracos – e em fim preparar o caminho a uma nacionalidade 
allemã, de que já eram elementos lingua, costumes, tradições, religião. 
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A Inglaterra mais vive fora que dentro em si. O debate interior que mais grave parecia é o da 
Importação de cereaes estrangeiros; porem uma maioria de 212 votos acaba de consagrar a 
modificação de direitos com a tabella respectiva, que o actual Governo apresentou. 

Na França a esta hora nenhuma questão social se agita. A attenção publica concentra-se na 
recusação do Governo de ratificar o Tratado Quintuple para visita de navios suspeitos. Disputa-se 
tambem se é conveniente que a Imprensa receba estorvos onde os não devera encontrar, e se os 
responsaveis por seus desvios devem ser outros que aquelles que os cometteram. 

Os Espanhoes falam de uma alliança Carto-Christina que outros negam; não obstante o 
Governo mandou concentrar tropas nas fronteiras do Norte e Sul, e tão rigorosas são as instrucções, 
que o Commandante em Chefe do Exercito do Norte, Rodil, publicou um bando, mandando fusilar 
quem da fronteira franceza viesse armado e sem passaporte. 

Em Portugal, mandaram-se convocar as Cortes para o dia 10 de Julho – promulgou-se um 
decreto administrativo – outro para reorganisação da Guarda Nacional – e restabeleceu-se o Tribunal 
do Thesouro Publico. 

___ 
Eis-ahi em rapido esboço o que por esse mundo occorre. Que fazem as grandes nações? ja 

outros o responderam. 
Que faz a Inglaterra n’este momento? Essa está na India, na China, na Nova-Zelancia, na 

Espanha, na Belgica. O mundo inunda-se de suas mercadorias. Essa reina em todos os mares do globo. 
Essa tenta penetrar na África. Essa está em toda a parte, no Mar Roxo, no Euphrates. 

Que faz a Russia? Essa está na India, na Persia, na Polonia; as suas fronteiras surjem em 
Sebastopol, em frente de Constantinopla. Essa estende os braços sobre a Asia e sobre a Europa. 

Que faz a Prussia? Torna-se centro do commercio na Allemanha, cuja unidade politica 
prepara. 

Que faz a Austria? Essa vai aperfeiçoando os vinculos das suas innumeraveis provincias, a 
Italia, a Hungria, a Bohemia, a Servia, a Bosnia. Essa procura, por meio de estradas de ferro, fazer o 
Danubio communicar com todas as suas possessões. 

Que faz a França? Essa civilisa selvagens, e empunha não disputado sceptro de soberania 
intellectual. 

Cumpra cada Estado sua missão. Oxalá que a nossa seja a da paz, da fraternidade, do 
progresso, e que não envergonhemos a Providencia de ter-nos liberalisado os seus mais mimosos dons. 

 
J. F. de C.
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3.6 Prólogo da Revista Universal Lisbonense – 22/setembro/1842 
 

Apenas recolhidos da nossa primeira viagem de anno, e já com ancoras a pique, a gente a 
postos, e o timoneiro ao leme para outra egual derrota, bem será – que ajustemos brevemente contas, 
assim da passada carregação, que n’este nosso navio – que Deus salve – por nome REVISTA 
UNIVERSAL LISBONENSE – recolhemos, como também os encargos, que tomamos para esta, na 
qual, se a Deus prouver levar-nos a salvamento, entraremos em todos os portos do mundo a fazer 
veniaga, e carregar fazenda para este de Portugal. 

Quanto á viagem passada, em que houvemos quasi sempre vento os ventos pela prôa, com 
muitos mares grossos e muitas pragas occultas de outros mercadores do nosso mesmo tracto, do que 
tudo, bem como de temerosos parcéis, em que por vezes nos demos por perdidos, nos salvou a 
Providencia, grandes foram os nossos trabalhos e enfados sem nenhum outro lucro, senão o da 
consciencia desassombrada e satisfeita; recolhemo-nos pobres e alcançados, mas valeu-nos de 
consôlo, que nem a visita da saude achou ponto, por onde nos condemnasse, ou nos desse por 
suspeitos de qualquer peste ou enfermidade moral; nem os verificadores de alfandega da pública 
utilidade nos encontraram com despachado e de conhecido prestimo para este reino. Nem todas as 
balandras, que ahi se andam por esses mares de Christo, como a nossa, a mercadejar, poderão dizer 
por si outro tanto – Deus as guie, e as ajude – não lhe queremos nós mal, nem a ninguem. 

Por dois modos diversos andámos fazendo n’esta viagem o nosso tráfico: a princípio, e por 
alguns mezes, quasi que só carregámos, segundo haviamos annunciado, os géneros que intendiamos 
convirem á prosperidade corporal, a saber – á agricultura – ás artes e officios – e ao commércio: – 
ensinados porém da experiencia desanganámo-nos do êrro* de tal systema, que de todo nos viria a 
arruinar; e juncto com os objectos de physico interesse e valia material demos entrada franca aos do 
tracto scientifico, litterario, moral e religioso, do que se nos logo seguiu concurso maior, e de toda a 
casta de pessoas, ao nosso mercado; e podermos, de envolta com as fazendas mais lustrosas e garridas, 
dar vasão a essoutras macissas, que sem isso nos apodreceram no porão: assim que ajudando-se umas 
a outras, e todas ao nosso credito lá se foram consumindo pelas terras a dentro, não sem algum e 
confessado proveito dos compradores. Muito devem de concorrer para esta boa estrêa, álem da 
bondade das dictas fazendas, a excellencia e a auctoridade das suas marcas, as quaes, para que 
brevemente se averigue quaes e quantas eram, convirá arrola-las para aqui, trasladadas fielmente do 
que achamos declarado em o nosso livro de carga: quasi todos estes nomes, exceptuando o nosso, 
pertencem a donos de grande conta e negociantes grossos da republica litteraria: são pela ordem das 
lettras os seguintes: 

[Lista de nomes dos colaboradores] 
Todas estas e muitas outras pessoas de grande tomo e conceito, cujos nomes irão apparecendo, 

são tambem os nossos carregadores para esta segunda e presente viagem, que já, por tão bem estreada, 
não poderá ser que não sáia próspera e de benção. – Demais se declara novamente – que a todo e 
qualquer portuguez, como traga ou mande fazenda de valia para ser embarcada a nosso bórdo, já 
d’aqui, não só a acceitação lhes fica feita, senão dados os agradecimentos e lavrada a obrigação de lh’a 
acondicionarmos a bom recado, sem perigo de avaria, e lh’a negociarmos cuidadosamente. 

Antes de recolhermos de todo os ferros e nos abalarmos com todas as vellas tendidas barra em 
fóra; repetiremos, pela decima vez, pregão contra OS PIRATAS, que á sombra de bandeiras amigas 
por ahi se andam disfarçados para nos irem, segundo o seu costume, sair ao caminho e roubar-nos. Os 
portos, onde nós costumamos carregar, tão francos lhes estão a elles como a nós, – que se vão lá tomar 
as suas mercadorias, e não de nossas mãos, que é vilanía de madraços e consciencia de ladrões. – 
Imitem-nos que assim andamos com os nossos rostos descobertos, moirejando e suando por dar ordem 
á nossa vida, e nos desempenharmos de nossas obrigações sem rapinar a outrem o fructo de sua 
agencia. 

                                                 
* O jornal dos Conhecimentos Uteis de Pariz, tambem como o nosso, principiára sómente com os a que hoje por 
excellencia chamam uteis, que são os materiaes: e postoque feito em lingua, que era para todo o mundo, e 
impresso em tão industriosa e adiantada terra, como é a França, não teve remedio, senão ampliar-se admittindo 
em suas paginas a todo o outro género de assumptos. 
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Emquanto a lei não arma um bem artilhado cruseiro contra estes sevandijas do mar, para 
supprir com o medo do castigo a falta de probidade, annunciamos – que todo o ladrão* de fazenda 
nossa, que ás mãos tomarmos, logo, promptamente, será, como tal, despido e açoitado no nosso 
convéz aos olhos de Deus, e de todo o mundo. 

E com isto desparamos a péça de Leva – ; boa viagem se nos depare!

                                                 
* Crú e desabrido é o termo, porém não sabemos outro. Nem por sombras o applicamos aos Jornaes, que por 
intenderem, que de alguns de nossos artigos, se póde seguir proveito para este reino, o perfilham; declarando 
cujo é, e augmentando-lhe a publicidade, não roubam o galardão a quem primeiro o sacou á luz. 
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3.7 Prólogo da Revista Universal Lisbonense – 24/agosto/1843 
 

É a Imprensa a grande altura, que senhorèa o mundo moderno. Se um diluvio o affogasse, a 
arca de salvação assentaria em pêso sobre o seu cume. – Tudo é por ella dominado; os povos e os 
thronos, a fecundidade dos campos, o bolicio e magía da industria, o tráfego do commercio, a guerra e 
a paz, o odio e o amor, os vicios, os crimes, as virtudes, os passatempos, as opiniões, os altares e os 
cultos. 

Braços de novos Titões foram os que valeram a accumular montes sobre montes para 
chegarem a erguer tão magestosa eminencia, que o seu cume parece descobrir ainda para baixo de si 
uma parte dos céus e os mysteriosos destinos, que n'elles moram. Esta montanha singular, 
indestructivel e inconquistavel, viva, rumorosa e echoante, amassada de materia e de espírito, povoada 
de boas e más fadas, de anjos e demonios, de aves do paraizo e de serpentes, vestida  de névoas e de 
luz, coroada de raios e tempestades, bemdicta e amaldiçoada de continuo, toda se desata em fructos, 
fontes e torrentes: – fructos, uns que mantéem, outros que matam, outros que embriagam, outros que 
adormentam; – fontes e torrentes perennes, que váo levar simultaneamente a fertilidade e a assolação 
até os confins do globo. – N'esta montanha cada povo tem o seu quinhão, que perfura de dia e noite, 
para que sáiam novos mananciaes. O allemão quase ao cimo, masi abaixo o francez e o inglez, mais 
abaixo ainda outros em diversas alturas: o portuguez nas faldas, mas forcejando por subir como todos, 
porque a voz de "subir" "subir" é a exhortação mutua, que em mil linguas diversas resôa de todos os 
lados. 

Chegámo-nos a examinar de perto que fazia ahi a nossa gente, que tanto vozeava na obra, e 
achámos – que os seus trabalhos eram o que podiam, talvez até o que deviam ser, em relação ao 
presente, mas não o que deviam ser em relação ao futuro, e dissemos em nós "metteremos tambem á 
terra a nossa verruma." A força, que Deus nos deu, applical-a-hemos, pouca ou muita, em procurar 
uma nova matriz, que, formosa, pura, doce, inoocente e fertilisadora, vá regar a terra do nosso 
nascimento, a abençoada terra de nossos paes e de nossos filhos, tão descampada e erma até de 
esperanças. Vedes todas essas torrentes, que meandram e labirintam encontradas e estrondosas pela 
superficie d'ella, todas turvas, todas ameaçadoras, todas estereis, todas carregadas de despojos das suas 
margens! Cada uma se ufana com um nome pomposo, em que se julga encerrado um condão de 
regenerar: e esse nome não passa de um nome, e esse condão nem já chega a ser uma mentira. 

Por entre essas torrentes não devisaes aquelles arroios, menos ambiciosos e mais humildes, 
que só parecem aspirar á fama de aprasíveis? Ah! se elles ao menos soubessem, attraíndo os animos 
aborridos, susurrar-lhes alguma alegria d'alma! algum desejo de paz interior" se as flores, de que 
vestem as suas margens tivessem alguma virtude medicinal! se ao menos as suas aguas espelhassem, 
aqui ou acolá, o céu, para com elle se espelharem nos espiritos! Mas todos os que á sua beida vão 
sentar-se, retirar-se-hão, como vieram, vasios de refrigério e de inspiração. Então attentámos em roda 
de nós e vimos amigos fortes e esforçados, todos prestes a ajudar-nos: pozemos peito á obra, ainda não 
tentada n'este sólo: arrancámos valsas espinhosas, demovemos montes de contrastes e dificuldades, 
cavámos com fé, cavámos profundo, e por muito tempo, e a torrente copiosa, que haviamos sonhado, 
arrebentou e correu, inexhaurivel, graciosa e productiva. 

Largos mezes teem passado sem que nem o tempo, grande transformados de tudo, nem 
maléficas influencias de algumas vontades ruins lograssem desviar de seu leito, torvar eu corromper 
esta espaçosa veia, que, da fidelidade, com que retrata quanto encontra em seu longo caminho, e por 
cima de tudo os céus aplissimos, se chamou REVISTA UNIVERSAL. Não ousáramos nós a dar-lhe 
estes louvores, se os mais d'elles e quasi todos não houvessem de recaír sobre os animos bem nascidos, 
que nos ajudaram no primeiro trabalho, e desde então não cançaram ainda de andar encanando-lhe 
para dentro aguas sempre novas, das mais puras e selectas; abrindo-lhe sangradeiros, vallas e sargentas 
para todas as partes, onde se intendia que eram de mistér; segurando-lhe emfim e aformosentando-lhes 
as ribas com todo o genero de arvoredo de bons fructos e boas sombras. 

Graças a esses amigos generosos e sinceros da terra patria, a REVISTA UNIVERSAL é ao 
presente havida pelo manancial mais de bençam, de quantos por ora teem brotado para entre nós da 
immensa montanha. 

Sobre este rio gira um grande tráfego de gente, que mercadeja os remedios para a vida, e de 
outra, que vindo só a espairecer-se e folgar, lá acerta em alguma canoa, que, passa inesperada com 
fazenda, que lhe aproveita; por isso de dia para dia vem affluindo de longe maior chusma a povoar as 
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várzeas, e a recrear-se com esta vivaz e continuada variedade. O commercio, que n'esta paragem se 
tem feito, tem sido proficuo, honesto e de todas as sortes. Com elle se tem ajudado a industria rural e a 
industria fabril, a policia e o aformoseamento da cidade, o fabrico das estradas e caminhos, a 
conservação e o restabelecimento da saude. Além d'estes benefícios terrestres e corporaes, que, 
tambem n'outras ribeiras da montanha, com mais ou menos efficacia se agencêam, outros se tem d'aqui 
espalhado de uma ordem superior, mais intellectuava a moral. Como n'aquellas grandes feiras fluviaes, 
que na China viu o nosso Fernão Mendes, onde, em barcaças arruadas e com muitas invenções de 
toldos e bandeiras, se vendem todas as coisas a que se póde pór nome, sem exceptuar os livros de todo 
o vario sabor e os idolos, e mais coisas concernentes a suas gentílicas seitas, assim aqui os interesses 
moraes, religiosos e eternos teem sido grangeados a la par dos sensiveis e morredoiros. Porque se 
intendeu: geralmente n'este mercado, – e quasi todos os que a elle vem o confessam já; – que a 
civilização das famillias e a ilustração da geração nova e das futuras pelas mães, eram materias de 
tamanho tomo; que se não havia de perder lanço de soltar nos ares palavras de crença e bom conselho; 
que as feirantes levassem para as suas cazas, para, devagar e a seu tempo lhes germinarem lá e darem 
o seu fructo. Por isso nós e quantos aqui concorrem com suas fazendas, havemos sempre diligenciado 
pôr ao alcance, e adebar para os paladares das espôsas e mães, e das filhas famílias, que um dia hão-de 
ser, (as quaes, com parecerem os mais fracos entes de todo o mundo, são, bem lançadas as contas, as 
que a final o regem e transformam) as noções moraes e religiosas que hoje ninguém pelo commum 
professa n'esta desatadissima sociedade. 

Um erro muito geral e muito damnado, é cuidarem alguns, contra a que já Cícero tinha 
declarado, contra o que os homens superiores de todos os tempos deviam egualmente ter sentido, que 
sem costumes se podem fazer leis de bom proveito. Os fabricantes de retalhos de leis, fazedores e 
desfazedores de ministérios, olham com lastima para os esforços dos que procuram a civilização do 
mundo no centro do homem, na razão e consciencia. 

É uma triste inversão de causas e effeitos supporem que principiando por obrigar as acções a 
um certo molde feitiço, aperfeiçoarão a vontade intelligente que as produz. N'este sofistico presuposto 
são elles ainda mais generosos do que lgicos, tolerando um simulacro de Christianismo. Se os seus 
milhões de projectos de leis fortuitas e desconnexas bastam para regenerar a face da terra, e 
bemaventurar o genero humano, para que permittem o luxo do Evangelho? Que suprimam 
inteiramente essa verba de orgamentos, se lhes parece que para tanto teem força; mas a verdade é, que 
a trindade da alma humana, a fé, a esperança, e a charidade, tem feito mais individuos probos, mais 
famílias afortunadas, mais cidadãos uteis e mais homens para a humanidade, que todas as 
constituições. Entre uma christão,constitucional ou não; e uma liberal que pôz o seu veto absoluto às 
cerimonias da egreja, e o seu veto suspensivo àdivindade de Christo, quem seria o parvo que 
escolhesse a segunda para sua mulher, para mãe e creadora de seus filhos? Entre o homem todo o 
cathecismo do mestre Ignacio e outro todo do cathecismo do cidadão de Volney quem preferiria o 
segundo para amigo, para procurador, para sócio no commercio, para advogado, para juiz, ou ainda 
para visinho de escada ou creador de portas a dentro? Dizem alguns,  (e já nol-o teem dicto) que se 
falle embora nos interesses do Christianismo, mas rara, parca, e perfunctoriamente; que p mais 
desagrada e aborrece. 

A estes taes, que da religião fazem palito para a hora do chylo, não havemos de responder 
senão que – ainda que ella não fôra demonstradamente verdadeira, como verdadeira a devêramos 
tractar e acatar por interesse do mundo. Si Dieu n'éxistait pas il faudrait l'inventer; dizia Voltaire, e 
antes de Voltaire já Ovidio havia dicto: - 

 Expedit esse Deos; et, ut expedit, esse putemus: 
 Dentur in antiquos thura merumque phocos. 
Mas de mais, a Religião de S. Agostinho, de Bossuet, de Newton, de Chateaubriand, de 

Lamartine, de Alexandre Herculano, e de todos os reinos civilisados do mundo, nem póde ser falsa, 
nem indecente para ser prégada com perseverança. 

Continuar-se-ha pois, como até agora, a saudar com a cabeça a descoberta a Cruz todas as 
vezes, que no remar por estar aguas, a divisarmos perto ou longe em alguma das margens; e contando 
ás mulheres e creanças, como aos homens feitos e aos velhos, os sucessos novos, como é de uso 
n'estes mercados, não haverá pejo em os moralisar: que o de mais é vaidade de palreiros e sarna de 
lingua de malbaratadores do tempo e das occasiões. 
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De uma coisa importa dar aqui satisfação mas que seja de fugida, visto como as horas nos 
apertam. 

Murmuraram praguentos de ter havido n'esta feita, como em todas, algumas pendencias e 
reboliços, e mais ao certo falláramos, dizendo que murmuraram os que saïram d'ellas derrotados. 
Todas essas brigas e arruidos foram suscitados pelos ratoneiros e passadores de moeda falsa, que 
nunca faltam em taes ajunctamentos. Deram-lhes em cima os negociantes honrados e acabou tudo. 
Havia tambem ou traçavam-se obras de má morte, insensatas no pensamento, rudes na execução, ou 
desastradas pelos seus futuros effeitos. Clamou-se contra ellas, clamou-se rijo, e venceu-se, não ha 
n'isto vergonha, senão gloria. – Viu-se um hystrião forasteir a querer enterrar as comedias e 
comediantes cá da terra, amortalhados em dominós, responsados por freis-diabos. Deu-se-lhe, e 
ressuscitou-se a arte. – Viu-se querer desbaratar o dinheiro do ensino em lavrar pedras e fundir 
bronzes para nenhum fim. Deu-se-lhe desenganadamente e vingou-se o senso commum. – Viu-se 
affugentar, corridos e affrontados os mestres, nossos conterrâneos, para fazer praça livre a uma 
edificação de pateo de comedias, cujo risco e segurança era a primeira de todas as comedias. Deu-se-
lhe com alma, e se não se venceu o facto, venceu-se pelo menos a honra de lhe haver resistido. – Viu-
se a musica dos saráus e as profanidades mais profanas assentadas no templo. Deu-se-lhe á mão-
tenente, e esses escandalos acabaram. – Viu-se que havia um posto, que namorava suicidas e que 
importava condemnar. Deu-se em quem o consentia, e vedou-se. – Viu-se que a propriedade litteraria 
era violada ou desconhecida. Deu-se e tornou-se a dar nos ladrões, e rarearam-se. – Viu-se que os 
contrabandistas de uma religião falsa andavam empalmando a seu salvo. Deu-se-lhes, e tambem 
cohibiram estes. – Viu-se que andavam ahi ciganos, substituindo ao fallar liso e nativo da nossa gente 
a sua geringonça, o seu vasconço, a sua gira. Deu-se-lhes, e se não se emenda; mas precataram-se os 
incautos, e ressuscitou-se o amor e curiosidade da boa falla conterrânea, lídima e sincera. – Viu-se um 
cardume de bufurinheiros, trazendo nas suas arquêtas, sob o titulo de novellas e comedias a la moda 
em França, muita louçainha de pexisbéque, muito alquime doirado e muito frasquinho de peçonha. 
Deu-se-lhes, e alguma coisa se conseguiu já; com teimar em se lhes bater, conseguir-se-ha o restante. 
– Viu-se ... ... viu-se muito outro despropósito de gravíssimos damnos para agora e para o diante: e 
deu-se-lhes sempre como era razão e boa justiça que se lhes desses. 

Para chamardes má lingua a quem reprova, haveis primeiro de mostrar que as obras do 
reprovado não foram ruins... 

Por aqui nos cerramos. 
A feira continua franca. – Todo aquelle que n'ella quizer vir assoalhar e negociar fazendas de 

lei – que venha nas boas horas. Para todos ha ahi logar. Surgirá o seu batel aonde lhe aprouver, e 
mercadejará a seu contento e com todo o seguro. – Liberdade de commercio é o bando que se lançou, 
e que se ha-de manter n'esta feira de todo o anno. 
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3.8 Prólogo da Revista Universal Lisbonense – 25/JULHO/1844 
 

Como um prologo de periodico não costuma passar de uma ociosa conversação de 
cumprimentos, promessas e protestos, fazendas essas tão fallidas de credito em toda a parte, só 
faremos hoje de prologo quanto baste para que se não diga que faltou este volume á cortesia; e melhor 
é assim, que menos campo tomaremos aos artigos uteis ou agradaveris, que são o que o nosso instituto 
nos obriga, e por que nossos leitores teem direito e acção de nos tomar conta. 

Continuando a REVISTA UNIVERSAL LISBONENSE a ser, com pouquissimas e 
imponderaveis excepções, collaborada por quasi tudo quanto ahi ha de mais illustre e em Sciencias e 
Lettras, e continuando o seu redactor a admittir e convidar para estas justas e torneiros publicos todos 
os ingenhos bons e amigos da terra patria, já se póde sem temeridade affiançar, que não desdirá por 
somenos o presente volume dos anteriores. 

Continúa o nosso programma a ser o mesmo; isto é, – o Primeiro Logar – para os 
CONHECIMENTO UTEIS, em que se compreendem os descobrimentos, inventos, ou 
aperfeiçoamentos nas Sciencias, Artes ou Industria em geral, nacional ou estrangeiros; a vulgarisação 
dos alvitres ou concelhos uteis, momente em relação á Agricultura, Minas, Fabricas, Vias de transito, 
sêccas e fluidas, e Commercio: e tambem os assumptos moraes e religiosos, quando e como 
intendermos ser necessario i-los ministrando: – a Segunda parte, para as VARIEDADES em que 
haverá sempre, com a commemoração obrigada de algum feito portuguez, coisa que só a quem o não 
for poderá parecer importuna ou dessaborosa, algum trecho de litteratura mais amena, especialmente 
poesia, romance historico patrio, e novellas ou contos, mas sempre originaes, honestos e de proveito: 
na Terceira Parte finalmente se compreenderão as Noticias de todos os successos, feitos ou dictos 
notaveis, que houvermos colhido de qualquer parte do reino pelo decurso da semana, quer desgraçados 
quer faustos, quer de pranto quer de riso, quer de crime quer de virtude, quer vulgares quer nobres: – e 
n’este capítulo, que é ao mesmo tempo Valerio maximo, e Supico, diligenciaremos, como é nosso 
costume, misturar com a verdade o adube do sal onde competir, e, onde convier, a substancia das 
ponderações moraes e christãs, que não são indecentes como para si teem e o chegam a 
despejadamente a dizer alguns, que afôra estas duas todas as mais coisas do mundo reputam por 
decentissimas; – boa gente, bom gado, boas alimarias: – mas não escrevemos para ellas. Ellas tambem 
desforram-se, que não escrevem para nós, nem para ninguem. 

Duas unicas suppresões fizemos, pouco ha, n’este capítulo das noticias; – não as revogaremos 
n’este volume, – antes porventura accrescentaremos outra nova. 

A primeira das duas foi a das novidades politicas tanto estrangeiras como nacionaes: – a 
segunda a dos actos officiaes do governo. 

As novidades politicas no apertadissimo resumo, com que eramos obrigados a escreve-las, 
pouca ou nenhuma idéa verdadeira do que ía pelo mundo podiam dar aos curiosos; e os que o forem, 
qualquer que seja o recanto de provincia em que residam, facilmente haverão nos papeis politicos 
quotidianos, que para toda a parte correm, com que fartas as suas sedes. 

Os actos officiaes, como o nós resumiamos, tinham sim a vantagem de offerecer, a quem 
n’isso se interessasse, uma synopse desenfastiada, e um indice remissivo para irem por elle procurar o 
que lhes conviesse; mas tambem esta parte nos comia semanalmente mais espaço do que porventura 
valia, e como noventa e nove centessimos dos leitores e saltavam a pés junctos, só por um de cada 
cento poderá ser a nossa determinação desapprovada. 

Agora a suppressão nova que, em grande parte pelo menos, nos sentimos tentadissimos a 
fazer, é a dos annuncios e juizos dos novos livros, folhetos ou folhas, originaes, traduzidos, imitados, 
paraphraseados, ou parodiados, que forem nascendo ou abortando d’esses prelos. 

No largo decurso d’esta redacção, que já dura ha quasi tres annos, e, fora d’ella, em tudo o que 
havemos escripto n’outros periodicos, ou em livros nossos, e sempre nas conversações litterarias, que 
folgamos de ter com os nossos amigos intimos, temos procurado com severo escrupulo fazer a critica 
litteraria com verdade e lisura, sem amor nem odio; mais com a mira no aproveitamento alheio do que 
armando rede para pescar lisonjas e favores, com que os indevidamente lisonjeados e favorecidos não 
deixam ás vezes de pagar a vilesa de um escriptor sem consciencia. 

Podemos e havemos de ter errado: – não dependia isso de nós: – o que de nós dependia, era o 
não mentir: – NÃO MENTIMOS. 
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A mentira do critico litterario, com parecer venialidade de pouco ou nullo effeito, é, em nossa 
conta, delito gravissimo, prostituição de alma propria para corromper as dos outros, falsificação da 
balança que de cima se nos pendurou para pesarmos recto; e quanto maior for a fé que em nós se tem, 
maior e mais ingrata aleivosia, peior e mais imperdoavel maleficio para com os nossos 
contemporaneos e para com a posteridade, a quem não poucos erros se transmittem: – entretanto o 
desempenho d’este nobre edifficio, – que se toma por vocação e não obrigado, que se exerce sem 
estipendio nem agradecimentos, e em que todos os dias se fazem sacrificios a uma divindade ideal, 
para se ser apedrejado por alguns e defendido por ninguem, – cançou-nos a final; e, se Deus nos 
conservar o proposito com que n’esta hora entramos na Capua da republica litteraria; penduramos a 
espada para podermos despir a loriga, desembraçar o escudo e deslaçar o capacete: – agora, rosas e 
amores: perca-se muito embora o fructo de ter vindo da Africa pelejando até aqui. 

Nós não parimos a patria, nem as lettras, nem a verdade – porque nos haveriamos de matar por 
ellas? 

Não, sehores, a critica inteira – a critica digna do seculo – a critica boa que mostra o bem e o 
mal – o bem com alegria, com enthusiasmo e sem sobra de inveja, – o mal encolhidamente, 
caridosamente, e mais para cura do que para castigo, – essa critica fecunda para as artes, para as 
sciencias, para a mora, para a civilisação sob todos os seus aspectos, essa, que a façam como a fazem, 
ha muitos annos, a França, a Inglaterra, a Allemanha: – nós não ousamos nem talvez o podemos; 
somos poucos e pequeninos, encontrâmo-nos todos duas vezes por dia; a nossa capital, a nossa 
blasonada capital, não passa, a muitos respeitos, de uma aldêa de Pae-Pires. 

Elogiaremos só: – mas, ainda assim, n’esta tranqueira de covardes, evitaremos o ultimo da 
infamia de que tantos se não correm: elogiaremosunicamente o que nos parecer elogiar; e isso elogia-
lo-hemos francamente. Conhecemos por ahi bastantes com quem poderiamos documentar o dicto, que, 
pondo nos cornos da lua a ruim obra, ruimmente concebida e ruimmente executada, preterem com 
absoluto silencio, ou só louvam, como contrafeitos e sobre-posse, aquella que estava pedindo para si 
apreço, e animação para seu auctor. 

Renunciando a heroicidade de Quixote litterario, já que d’entre tanto povo periodiqueiro nem 
sequer um Sancho nos appareceu que nos ajudasse, não demittimos de nós a honestidade natural, que 
sempre nos obrigou a não roubar a cada um o que é seu, antes a dar-lhe o que lhe pertence avantajado. 

E todavia este mesmo caminho, que, tão de rosas parece, não vae todo livre de abrolhos; 
porque, uns se offenderão com o silencio, e só por essa culpa negativa nos hão-de apedrejar; e outros 
tomarão o encomio alheio como desar proprio. 

Uma reflexão muito profunda ouvimos nós, quando ainda meninos, a um já piloto velho e 
traquejado nos baixios d’este mundo, que então não intendemos, porém que a experiencia, mestra 
cruel mas efficaz, nos explicou: – e esta queremos agora dize-la á gente moça, ainda que saibamos que 
a não apprenderá só de a ouvir: – “ha mais perigo muitas vezes no louvar do que no vituperar; o 
vituperar faz um inimigo, o louvar faz tantos inimigos quantos são os invejosos, e ainda por cima, o 
mais das vezes, um ingrato”. 

Póde ser que a final até d’esta meia analyse so panegyrica nos venhamos a abster, se o nosso 
medico assem no-lo receitar; mas por ora, se os bons propositos nos não faltarem, será ella tudo o que 
em materia de critica nos permitamos. 

Eis-aqui as tenções, que julgamos, nos durarão por todas as quarenta e oito semanas d’este 
volume, se até ao fim d’ellas nos aturar a vida e a saude: – doctrinas uteis e praticas; instrucção varia e 
aprasivel; noticias abundantes e temperadas de proveito; respeito e admiração para tudo o que fôr 
nobre e sabio; paz profunda ou podre com tudo o que fôr vil ou nescio. 

D’esta arte sem nos livrarmos de ser ladrados e mordidos na sombra por alguns sabujos, a 
quem não atiramos, porque, de tão magros e esganiçados que são, nos metter dó, não deixaremos d 
desfructar a mesma benevolencia e boa sombra, com que o Publico em geral, e, em particular, as 
pessoas de mais alta esphera e conceito nos teem constantemente favorecido. 

Poucos d’entre os Prelados e Governadores civís d’este reino e suas possessões além-mar (é 
uma publica homenagem ao seu amor de patria e um solemne testimunho que lhe damos do nosso 
animo agradecido), poucos ou quasi nenhuns deixaram de recommendar em circulares a todos os seus 
immediatos inferiores a REVISTA UNIVERSAL LISBONENSE, como o papel (bem haja a 
possantissima collaboração que nos assistiu sempre) mais cordialmente portuguez e mais 
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eminentemente civilisador, quer no sentido dos progressos materiaes, que no dos moraes, que jamais 
se executou ou concebeu em Portugal. 

Algumas e muitas d’estas circulares fariam fé plenissima do nosso dicto, se melindres que 
todos podem adivinhar, nos não atassem a mão cobiçosa de as transcrever. Em virtude d’este superior 
amparo, a nossa folha, inofensiva sempre e mensageira de bons presentes, logrou a fortuna que em 
todos os nossos sonhos de ambição mais lhe hviamos desejado. Penetrou em grande numero de 
residencias de parocos ruraes; e como pelos paes se chega aos filhos, por elles despartiu as luzes, que 
levava, ás boas gentes das aldêas que ainda por si não sabem ler. Triste e dolorosa verdade é, que 
d’entre esses innumeraveis parochos ruraes, a quem, por mais distantes dos focos de illustração, que 
são as cidades e as capitaes, mais util poderia ser, para si e para o seu rebalho, a leitura de um papel, 
que lhes levava as comidas solidas e nutritivas já feitas e trinchadas, muitos e muitos por penuria ou de 
dinheiro ou de amor dos homens, ou de intendimento e curiosidade, e não raros talvez por não 
saberem ler (que assim vae muita parte do clero e, com elle, muita parte da crença, da boa morigeração 
e da fortuna popular pela agua abaixo) logo que poderam, saltaram para fóra da rede, em que os seus 
prelados amorosamente os haviam pescado para nos lá coadjuvarem, como ledores e exhortadores, na 
obra de civilisação, que nós como escriptores laboriosamente andamos fazendo a bem d’elles, de nós 
mesmos e de todos. – Que sanctos homens do Evangelho, esses que por forrarem 600 réis em tres 
mezes, isto é, 200 réis por mez, isto é, 50 réis por semana, se privam de um ensino facil, que sem 
fadiga de muitos passos, de muitas bibliothecas revolvidas, de muitos homens consultados, de muitas 
noites passadas em claro, os habilitaria para interterem os seus parochianos, que são ou devem ser as 
suas familias e os seus filhos: contando-lhes apoz os successos raros que lhes captariam a attenção e os 
predisporiam para pensamentos sisudos, os novos inventos, os conselhos de tomo, que homens 
laboriosos e humanos d’esta e d’outras terras appartadas offereceram para a fecundação dos campos, 
para o melhor aproveitamento dos seus fructos, para a abundancia, alegria e felicidade das familias!! 
que discipulos dos discipulos de Christo!! Por não desaferrolharem das mãos, mirradas e paraliticas 
para a obra de caridade, a miseravel moeda de cincoenta réis, privaram-se do gôsto (não dizemos bem) 
livraram-se da tentação de semear saudades para repois da sua morte na terra, a que Deus os prepuzéra 
como sal e como luz. Talvez que a leitura de uma pagina d’estas, indusindo-os a reflectir, lhes tivesse 
feito aproveitar os meiso que o seu caracter, o seu credito, e a sua posição lhes davam para a 
bemaventurar a umas poucas de aldêas indigentes! Talvez que á sua voz campinas sáfras e mortas se 
houvessem coberto de amoreiraes, e o oiro entrasse por portas que nunca d’antes se fecharam, porque 
nem um pão negro havia lá dentro que furtar! Talvez que pelo seu concelho, as caixas economicas 
houvessem preparado em silencio muita velhice tranquilla, promovido muito casamento, obstado a 
muito vicio e a muita perdição! Talvez que um novo instrumento rustico houvesse diminuido metade 
da despeza áquelle para quem essa metade mesma excede as duas posses! Talvez que uma receita 
facil, com que elles podessem acudir n’um lance apertado, viesse a salvar um pae para seus filhos  ou 
um filho unico para sua mãe viuva! Talvez que houvessem achado com que obstar a que um infeliz 
illudido por vãs promessas, trocasse a terra do seu nascimento por escravidão, ignonímia, fome, nudez, 
enfermidades e prematuro fim em mundo estranho! Talvez... talvez que o seu nome ficasse lembrado 
na parochia, como o de FRANCISCO GOMES DE AVELLAR o ficou em todo um bispado, e os 
vindoiros passando pela sua sepultura para irem á missa ao domingo, dissessem parando e descobrindo 
a cabeça – “aqui jaz quem foi um verdadeiro parocho, um homem de bençam, um enviado da 
Providencia, um amigo dos pobres, cujas obras beneficas lhe sobrevivem e nos estão hoje 
afortunando!” 

Mas o meio tostão!... sim é verdade... o meio tostão tinha abalado!... Sem duvida a felicidade 
do povo não merece tanto: andae e andae e queixae-vos ainda do seu dsamor! queixae-vos do 
descredito e desprêso em que de dia para dia vos afundís cada vez mais!... quando a final clamardes – 
“que vos acudam, e estenderdes a mão para que vo-la tomem, já não será tempo!” 

Mas cessemos tambem de fallar com estes homens nojentos, opprobrios de uma religião 
civilisadora, pois que nem nos leem, nem gente são (ainda que nos lessem) capaz de quererem 
converter ou converter-se. Fallemos com os que não são egoistas vandalos, com os que não teem um 
coco em vez de cerebro e m seixo no lado esquerdo do peito; a esses pedimos que folheem o indice de 
qualquer dos tres volumes fundos. E, recordando-se dos artigos n’elle apontados, digam – “se sim ou 
não nos havemos até aqui fielmente desempenhado da nossa eterna promessa, de bem-fazer á Patria, 
ás familias e aos individuos”. 
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Não fallamos já por parte das idéas moraes, a que outro jornal chamou, por fórma de escarneo, 
doctrina christã (gravissima injuria se tivesse um átomo de senso commum): fallemos só dos interesses 
materiaes, que todos hoje arrotam e blasonam, mas que tão pouco, de feito, se promovem. 

Qual é d’estes nossos tres volumes aquelle, de que a seu possuidor, se porventura aproveitou 
tudo o que n’elle podia servir, não resultou a final um ou muitos lucros pecuniarios, dez vezes ou cem 
vezes ou incalculavelmente, superiores ao pequeno preço por que todos os tres volumes lhe saíram? e 
isto olhado cada qual só para si, que se tomado de mais nobre e generoso espirito, contemplar todo o 
conplexo de seus concidadãos, descobrirá quanto este pequeno mas perseverante papel tem derramado 
de solidos e incontestaveis beneficios por todo o reino. 

Esse alardo não o queremos nós fazer: uma leitura attenta dos nossos indices sobrará para 
convencer aos mais indredulos ou malignos, de quanto elle nos seria facil. 

Sobre estes inconcussos fundamentos e mais pelo amor do publico bem que de nós mesmos, 
vamos com a mais animosa confiança solicitar do Governo de Sua Magestade a suppressão dos portes 
do correio para a nossa folha, como para si obteve, pouco ha, o Diário do Governo. Quem ao bom 
exito de tal requerimento se opporia, quando, no proprio imperio ottomano, um firman do grão senhor 
baixou espontaneo para eximir de quaesquer direitos, – tudo quanto para as estrangeiras irmãs de 
caridade viesse de exercicio do seu benefico e generoso ministerio! – O que o turco fez a umas christãs 
francesas, só porque nos seus estados pensavam feridas, assistiam a enfermos, ajudavam e esforçavam 
moribundos, como podia jamais nega-lo Sua Magestade Fidelissima a um papel, obra de tudo o que ha 
de mais portuguez, de mais illustrado e de mais zeloso, e dirigido constantemente a procurar remedios 
aos males da patria, a promover-lhe no pouco e no muito, no tocante ao corpo, ao espírito e ao 
coração, quantas ditas occorrem como possíveis! 

A esta commodidade e facilitação para os nossos assignantes, que depende da real vontade e 
com que por isso contamos affoitamente, outro beneficio vamos ajunctar que, porque só depende de 
nós, desde já annunciamos como feito. 

Considerámos nós, que para se realisar a introducção de coisas prestadias, não basta muitas 
vezes annuncia-las, como existentes e certas; mas é necessario proporcionar facil e seguro o modo de 
as obter, mormente quando a coisa apregoada por boa, e digna de se acllimar em nossa terra, mora em 
terra de estrangeiros. 

Como remedio a isto nos occorrem fundar no escriptorio, d’onde sae a folha que taes objectos 
constuma sempre denunciar, um armazem por onde os desejosos de os experimentar por si mesmos os 
possam facilmente conseguir. Uma nova semente ou planta, uma nova machina ou instrumento, um 
novo livro ou remedio, tudo á primeira ordem dos nossos subscriptores se mandará vir pelos 
correspondentes, que já para isso temos em Paris e Londres, e muitas vezes muito antes d’essa ordem, 
para poupar delongas na acquisição dos beneficios. 

Quando taes objectos, sementes por exemplo, forem de baixo preço, a empreza poderá ter a 
satisfação de os distribuir gratuitamente aos seus subscriptores, como ja fez com o trigo imperial, o 
milho gigante, a cevada sancta, o esparceto, a couve do Algarve etc. etc. etc. – No caso contrario, mui 
paga com a idéa de lhes ter sido util, ella não exigirá mais preço que o custo, seguro, fretes e direitos 
que houver pago; os objectos mesmos mais dispendiosos, taes como machinas para fabricas e outros, 
virão egualmente, apenas encommendados, mediante já se sabe o prévio deposito ou fiança que haja 
de responder pelo reembolço. Por este modo muitas noticias, que até agora apenas vinham exicitar 
cobiças inuteis ou pesares, poderão sem grandes embaraços nem demoras converter-se em factos 
positivos e palpaveis. 

Tão boa vontade, como a que nós mostramos e empre temos mostrado de contribuir, quanto 
em nós cabe, para a prosperidade de familia portugueza, merece bem que os outros, tão membros 
d’ella como nós, nos coadjuvem em quanto d’elles depender. Supplicamos pois novamente o que 
tantas vezes e quasi sempre debalde havemos pedido – que toda a pessoa, por quem qualquer das 
nossas receitas ou propostas houver sido experimentada, se digne, pelo interesses commum, de nos 
participar qual foi o exito, que lhe surtiu; afim de animar a outros, se for feliz; ou de lhes poupar 
tempo, trabalho e despezas, se (como tão a miudo acontece) o alvitre era falso, especioso ou, por 
alguma razão, inadmissivel. 

Unicamente assim, é que uma obra da importancia d’esta se póde expurgar de muitos erros e 
aperfeiçoar-se. 
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Nenhuma razão de melindre para com a redacção impeça a quem quer que fôr de lhe accudir 
com as suas correções. – A redacção de uma só coisa porventura é vaidosa; mas essa coisa não é o 
dom da infallibilidade, que ella bem sabe que não possue. –  é a sua ancia de servir e aproveitar. 

A todos e a cada um continua a redacção a pedir, como ha tres annos o faz, – que lhe 
communiquem tudo de que possa, directa ou indirectamente, resultar utilidade, credito, instrucção, ou 
augmento de brios á nossa gente; assim como os acontecimentos dignos de memoria, que, por 
qualquer modo certo, lhes constarem, acompanhados de todas as circumstancias, que possam 
contribuir para serm lidos com curiosidade, conservados na lembrança, e relidos ainda com gosto, 
passados annos; porque estas folhas da REVISTA, que hoje saem descosidas e com intervalos de septe 
dias, constituem a final volumes, que, diversos de muitos outros jornaes e livros, não hão-de ser 
anniquilados ou ficar esquecidos e intactos no fundo das livrarias ou dos sótãos: – nas horas 
desoccupadas, nos domingos melancolicos e cazeiros do outono, nos espaçosos serões do inverno, tão 
dificeis de encher a quem demora por longe das cidades grandes, a REVISTA velha virã muitas vezes, 
com a variedade das suas narrativas, cujo interesse nada tem que ver com as datas, interter as attenções 
de muitas familias, e, intertendo-as, semear, manso e manso, nos animos juvenís de ambos os sexos, 
principios de virtude, de respeito ás leis divinas e humanas, aos vinculos do sangue, aos da amisade, 
aos da sociedade. 

Nas collecções de muitos outros periodicos difficilmente se encontrará de longe em longe, 
coisa, que, passados poucos mezes, se possa reler com algum agrado: na d’este, pelo contrario, o 
hypothetico, o ligado essencialmente com os interesses transeuntes e fugitivos do dia ou da occasião, 
em que saiu a lume, é tão pouco, tão absorvido na grande massa de coisas para todos os tempos, para 
todos os logares, e para todos os homens, que apenas, de muitas em muitas columnas, esses ledores 
futuros toparão com uma para saltar. 

Mas digamo-lo porque é justo: – da confrontação que assim fazemos d’esta folha com a mór 
parte das outras, nenhuma desonra pertendemos para ellas inferir: – a sua profissão, os seus fins, o seu 
intuito são outros, tambem necessarios, bons e louvaveis se os não desacompanha a consciencia. Elles 
pelejam, nós edificamos; elles defendem as bandeiras que juraram por melhores, nós, humildes 
artifices, andamos apparelhando, para os que já cá estão e para os que há de vir, o celeiro, a dispensa, a 
cosinha, a cama, a sala da aprasivel convivencia, a horta, a vinha, o pomar, o olival, as fábricas, as 
calçadas e estradas, os caes, as escólas, o theatro, e o tempo; – que muito que a nossa obra haja de 
durar do que a d’elles! – Os militantes armam barracas que depois de um vasto rumorejar de algumas 
horas se enrolam e desapparecem, – como apoz uma batalha campal, os cadaveres que juncam a terra, 
o fumo que ensombra os ares, os feridos que blasfemam e almaldiçoam, os vivos e sãos que tocam os 
hymnos da victoria, tudo se esvae sem deixar vestigio; – não assim os pobres obreiros; vão-se elles 
tambem e esquecerão; – mas fica e permanecerá a cidade, que erigiram, que alindaram, que rechearam 
de commodidades, de delicias e de força. 

Seria difficil reunir no espaço d’esta folha (que algum dia, se a fortuna favonear o nosso 
empenho, apparecerá dupplicado) maior copia de boa leitura, ou, faltando mais positiva e 
materialmente como requerem os habitos e estylo da nossa edade, seria muito difficil, se não 
impossivel, dar mais fazenda por tão baixo preço. 

Sommam os nossos tres volumes findos 1:768 paginas; que vem em columnas 3:536 ; cada 
uma d’estas columnas em formato regular de oitavo daria duas paginas, o que somma paginas 7:072 
suppondo que n’esse formato de oitavo se não empregava typo mais graúdo. Reduzindo porém a 
pandeta o muito breviario que temos dado, por um calculo baixo subiria este numero de paginas ao de 
7:500. 7:500 paginas, divididas por volume de tresentas, dariam 25 volumes, isto é, cada um dos 
nossos tres contém avantajadamente a materia de oito volumes e não custou a cada subscriptor mais do 
que 2400 réis, isto é, saiu-lhe cada volume de oitavo pelo vil preço de 300 réis. 

Verdade é que, para podermos chegar a este resultado de abundancia e baratesa, houvemos de 
sacrificar algum tanto a formosura tipographica ás considerações da utilidade real, que para um jornal 
de conhecimentos uteis deviam ter o primeiro logar: a nossa pagina alaga quase as suas margens; é 
cerrada e macissa, sem intervallos em branco para lisonja dos olhos; sem lettra grande nos artigos mais 
distinctos para attrair, antes muitas vezes inçada do caracter mais miudo que na caza temos. 

Se em tudo isto havemos peccado contra o bello, merecemos remissão, quando não seja 
louvor, porque antepuzemos, á satisfacção de apparecermos alindados o empenho de aproveitar mais, 
e servir melhor. 
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Por aqui ficamos. 
De dois novos projectos que temos, e que esperamos poder realisar já n’este volume, não 

obstantes as difficuldades que se lhes oppoem, ambos tendentes ao afformoseamento e maior agrado 
da REVISTA UNIVERSAL, não ha fazer por ora grande alardo; mas summariamente vá dicto, que é o 
primeiro – adornar com gravuras o nosso texto; – o segundo – ajunctar ao capitulo das notícias (para 
condescender com as reiteradas supplicas de muitos subscriptores) as das modas, competentemente 
illustradas com pinturas. – Mas repetimo-lo, se algum d’estes empenhos ou ambos elles se realisam, 
não poderá ser ainda nas primeiras semanas. 

Insensivelmente nos havemos alargado n’este prologo mais do que a principio promettêramos. 
Levou-nos apóz si o gôsto de conversarmos com os nossos amigos, que em tal conta folgamos de ter 
aos nossos Leitores; – a um extravio tão bem causado todos elles darão vénia.
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3.9 Despedida de Castilho da RUL 
 

É EMFIM chegado o apartamento. 
Quatro annos de perfeita convivenccia com tamanha e tão boa parte do nosso Publico nos 

estão enchendo esta hora de saudades. Todavia se não póde escusar o lance – Partimo-nos – e para 
sempre. 

Pouco espaço nos fica já para a despedida. Aproveitamo-lo em recordar, por alto, o mal e o 
bem dos largos dias, em que andámos junctos: será para nós tirarmos doctrina da experiencia, e poderá 
ser tambem para quem vem sentar-se ao leme em nossa vez carta de mareação com os principaes 
baixios e portos assignalados. – Melhores ventos e fortuna lhe dê Deus, pulso mais valente, sciencia 
mais funda. De boa vontade e diligencias, é que lhe não poderá nunca dar mais do que nós tivemos. 

Por varias mudanças passou, desde o seu nascimento até hoje, a REVISTA UNIVERSAL 
LISBONENSE. Todas essas mudanças foram reformações, e não partos fortuitos de inconstante 
fantasia: íamos trabalhando e ouvindo o que de fóra se os disia; sem nos importar, se era o zelo, a 
inveja ou a malignidade quem fallava: – escutando tudo, registando tudo, verificando tudo pela 
reflexão ou ensaiando-o na pedra de tocar da experiência. Deixámo-nos ir ensinando do uso, e por elle 
fomos progressivamente alterando, ora o desenho do todo, ora o modo da edificação n’uma ou n’outra 
ou em muitas partes; até que emfim viémos a assentar no systema, que viamos aprazer á pluralidade e 
no qual, por isso mesmo, haveriamos indubitavelmente perseverado, se tivessemos de progredir. 

Alguns de nossos leitores, pouquissimos em numero, postoque que dos mais attendiveis por 
sua sciencia, desejavam, por credito portuguez e bem da publica instrcção, vêr transformar-se esta 
folha em jornal grandioso e solemne, em interprete da alta civilisação européa, em narrador de todos 
os progressos, inventos e descobrimentos de todas as theorias á la moda da philosophia social da 
philosophia artistica, da philosophia litteraria, etc., etc., etc., etc., etc.; desobedecemo-los e não os 
podíamos obedecer. 

Tínhamos nós o milessimo das forças indispensaveis para tamanha empresa? podíamos ao 
menos contar com assás de auxiliares, que no-las suprissem? caberiam tractados e dissertações em 
doze pequenas paginas de impressão? encontrariam em Portugal suficientes leitores e sobretudo 
suficientes compradores? 

Quatro redondas negativas saem de todas as bocas contra estas quatro questões prévias. 
Logo, se dissimulando todas as differenças, que vão de terra a terras e de gente a gentes, 

houvessemos affectado seguir por todas as alturas do saber humano as grandes redacções das grandes 
Revistas estrangeiras; tantas das quaes por lá mesmo se teem visto despenhar e perecer, nem como 
Icaro chegariamos a deixar fama de insensatos, porque em vão tentariamos arrancar o primeiro vôo 
com as nossas asas feitiças e mal postas. Mas emfim, demos que tinhamos logrado compôr ou traduzir 
essas maravilhosas dissertações; aonde deposita-las? Bastaria a nossa vontade para faser o milagre? 
Obediente á nossa ambição, cresceria o nosso apoupado semanario até um volume d’esses armazens 
scientíficos e litterarios da Inglaterra, da Allemanha e da França? Não rebentaria logo ás primeiras 
vangloriosas aspirações como a rã da fabula? E dado finalmente que não, perguntas aos livreiros aonde 
ha ahi publico para taes obras em portuguez! 

Convencidos de que o maior inimigo do bom é sempre o optimo, e o muito riscar o mais certo 
modo de nada fazer, circumscrevemo-nos com os limites do possivel: posposemos as deleitações do 
amor proprio aos conselhos da verdadeira utilidade: acceitámos e procuramos para a nossa primeira 
parte, menos os discursos ostentosos, os systemas retumbantes e as novidades duvidosas ou 
inapplicaveis do que os preceitos exequiveis, as receitas prestadías, as regras compreensiveis e faceis 
de pôr em pratica, os alvitres de applicação óbvia e efficaz. 

Tambem a nós algumas veses nos tentavam a vontade as longas e maravilhosas descripções 
dos portentos, effeituados ou promettidos lá ao longe pelas sciencias e riquesa de mãos dadas: mas 
olhavamos logo para o estado da nossa terra, e constrangidos, a escolher pela impossibilidade de 
darmos tudo, preferiamos as modestas discussões do fabríco do nosso azeite, da illuminação das 
nossas cidades, da exploração das nossas minas, da feitoria dos nossos vinhos, da edificação das 
nossas casas, do trato e cura dos nossos rebanhos, do preparo dos nossos adubios, do aproveitamento 
dos nossos trigos, da producção dos nossos queijos e manteigas, da abundancia das nossas aguas, da 
navegação dos nossos rios, da saude da nossa gente, da economia do nosso luxo, da educação da nossa 
infancia, do progresso das nossas fabricas, da civilisação e moralisação do nosso vulgo, soldados e 
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marinheiros, da animação da nossa industria, das precauções e refugios para os nossos incendios, não 
nos correndo de descer até ás minimas clausulas das commodidades domésticas a essas realidades tão 
reaes da vida physica, a ninguem indiferentes nem sequer aos Democritos de obra grossa, que, para 
alguma coisa faserem, as escarnecem e se presumem logo por isso encartados no bom tom. 

Se andavamos bem ou mal guiados n’estas preferencias, não nos pertence a nós o decidi-lo; 
expomos só os motivos que nos determinaram. 

A unica censura que, no tocante a tudo isto, se nos poderia faser com justiça é – que nem todas 
essas receitas, concelhos e alvitres, ajustados para aqui por um grande numero de sabios e curiosos, se 
acharia na pratica responderem ás promessas. Assim é: mas tambem é assim que se não houvessemos 
de publicar senão os verificados por nós mesmos, quasi nenhuns appresentariamos, muitos preciosos 
se perderam e se não acharam hoje, como se acham, aproveitados e seguidos por centenares de 
familias desde o Algarve até Traz-os-montes. 

Outro achaque ponha tambem a alguns d’estes artigos um idiota que, nos brindou com uma 
carta anonyma em tempo, em que ainda liamos taes miserias: a saber: – que algumas d’essas receitas 
as tinha elle já lido em tal ou tal livro estrangeiro: – oh” patriotismo admiravel” oh’ sagacidade 
inaudita de um talentão encoberto! Já um conselhos util não presta senão fõr original! Rasguemos da 
pharmacopéa portuguesa todos os medicamentos, cuja formula já nas francezas se houvesse lido: 
queimemos nove decimos dos nossos livros elementares e de estudo, porque não passam de traducções 
ou imitações! Mas é vergonha responder a parvulezes reconhecidas como taes até pelos parvos, que as 
escrevem. 

Sobre o nosso capitulo das noticias, tambem por veses ouvimos sussurar censuras: queriam 
uns que dessemos conta dos principaes successos de todo o mundo. Tanto como elles o desejavamos 
nós, mas não havendo logar para tudo, sem rasão nos parecia deixar no escuro o de casa para memorar 
o de fóra, mórmente quando o de fóra em mil jornaes se regista e o de casa se omitte em quasi todos; 
accrescendo ainda que um successo de menor vulto mais parece e mais interessa, quanto mais perto 
nos occorre e logar e tempo. Os feitos perigrinos para pouco mais servem que para a curiosidade, 
emquanto os conterraneos são muito para a curiosidade e muito mais para exemplo, precaução e 
documento. 

Póde ser que tambem n’isto errassemos; mas já se vê, que não foi erro sem boa desculpa. 
A outros descontentava o relatorio de tantos crimes, já porque os entristecia, e já, disiam elles, 

porque esses crimes narrados se podiam tornar sementes de outros. 
Nenhuma das duas rasões nos toou nunca: a quem inventa, poderá e deverá estranhar-se que 

produsa horrores, onde podia crear amenindades; mas a quem historia (e um jornal é uma carreação 
continuada de materiaes para a história) a quem só historia, disemos, incumbe expôr fielmente e nas 
devidas proporções, em que mutuamente se acham, o feio e o formoso, os quadros do que se deve 
fugir, e os quadros do que deve imitar-se. 

Outros passavam ainda além e desaccreditavam-nos (mais illusa do que maldosamente, 
cremos nós), disendo que – nos compraziamos de doirar e lustrar os vicios, os crimes, os monstros 
moraes para que apparecessem aprasiveis e seductores: – era totalmente pelo avêsso, e ninguem nos 
desmentirá com documentos. Nenhuma d’essas noticias negras continha nem sombra de apologia a 
principios depravados; antes em quasi todas, ou o modo de as expõr ou o commentario que se lhes 
encorporava, ou o titulo que se lhes inscrevia, continha a sã doutrina por modo claro e franco, e muitas 
veses energico e persuasivo. 

Folgamos de nos persuadir de que o nosso illustre successor não ha-de engeitar o nosso 
systema, deixando de colligir, por tristes ou feios, os elementos para a estatistica moral da nossa 
edade. 

No julgamento das obras procuravamos ser rectos e imparciaes; mais propensos por condição 
a favorecer que a maltractar; – mas pouco bem nos demos com o officio: – do nosso amor á verdade e 
ás lettras só tirámos dissabores, que a final vieram quasi a dar em arrependimentos, por onde nos não 
atrevemos a recommendar a ninguem um systema, tão honesto sim, mas tão nocivo. 

Isto só nos consola das brutalidades de que fomos e de que ainda talvez continuaremos a ser 
victimas, que nunca mentimos em desabono de quem quer que fosse: errar podia ser, mas com 
tropeços e quédas só do intendimento não se alvorota a consciencia: nunca presumimos de infalliveis, 
de veridicos sempre. 
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Nas discussões forcejámos por não transcender nunca limites, que a rasão, que a decencia, que 
o interesse proprio, que o senso publico não consentem se ultrapassem. Algumas vezes porém 
(nenhuma verdade por agra que seja se deve negar na hora suprema) algumas vezes fomos 
desphilosophicamente severos e impolidamente desabridos; – verdade é que nunca sem vehemente e 
iniqua provocação, e nem todas as vezes que taes provocações se nos fizeram. Devêramos ter 
despresado a todas por egual; vemo-lo agora que estamos com o sangue frio e rebalsado no coração: – 
mas ha horas e lances, em que um estoico mesmo acutila; e em que até o fundador da religião da 
caridade, o auctor do preceito do perdoar sete vezes multiplicadas por setenta, leva do azorrague. Não 
prégamos a vingança; não nos justificamos de haver caído: explicamos só essas nossas quedas; 
homens eramos, picados muito mais do que se podia soffrer e quasi sempre muitissimo mais do que o 
Publico presenciava. – N’esta parte é que nós temos fé, em que havemos de ser excedidos pelo nosso 
successor: mas tal humulhação desejâmo-la; que será um bom e muito necessario exemplo dado ao 
povo, que lê, e á muita plebe ignobilissima, que hoje escreve. 

A linguagem, postoque de tantas e de tão diversas mãos procedessem os artigos de que se 
atochavam as nossas paginas, diligenciávamos que fosse pura nas palavras, phrases e contextura 
d’ellas: não a damos por impeccavel toda, antes lhe sabemos e confessamos descuidos e não leves: 
todavia temos certeza provada de que o nosso empenho mantido no discurso d’estes quatro annos, a 
favor da lingua portuguesa, não foi totalmente perdido: os documentos não os havemos de exhibir, 
mas podiamos; contentâmos com as provas de testimunhas; por nós depoem em voz alta os partidarios 
da vernaculidade, e depoem contra nós (o que não val menos) os pintalgados foliões da gállice-parla. 

Terminamos. 
Foi a obra, que deixamos cerrada, merecedora de louvor? ou de reprovação? Com as mãos 

ambas sobre ella respondemos – que de louvor por parte da vontade, e ninguem nos contradirá. No 
demais; desamparamos a sua defensa; talento e pericia dá-os a Providencia a quem lhe apraz; em 
carecer de taes dotes, ou em só os possuir em tenue gráu não ha deshonra. 

Mas desamparâmo-la com affoitesa, com serenidade. E porque não? porque presumiremos 
bom um livro, para onde convergiram de toda a parte as luzes de tantos talentos, de quasi todos os 
talentos de Portugal? Os verdadeiros louvores e agradecimentos a elles tocam; a nós, só nos cabe o de 
os havermos concitado, e convertido em commum proveito a sua generosa benevolencia para 
comnosco. 

Lisboa 17 de Junho de 1845. 
Antonio Feliciano de Castilho. 
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3.10 Escritura da Empresa Revista Universal Lisbonense 
 

Cópia da Escritura da Empresa Revista Universal Lisbonense celebrada entre António Feliciano de 
Castilho e José Feliciano de Castilho, como primeiros outorgantes, e Inácio Vilhena de Barbosa, como 

segundo outorgante. 
Lisboa, 24 de Fevereiro de 1845 [A escritura original, também registada em Lisboa, data de 15 de 

Setembro de 1842]. 
 

PT/BGUC/Instituto de Coimbra – Viscondes de Castilho/António Feliciano de 
Castilho/1842/14-setembro-1842. 

 
Masso26 nono = Livro quarenta e hum = folhas dezoito verso ____________________ 
Saibão quantos este Instrumento de Contracto, e obrigação virem, que no Anno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesu Christo de mil oitocentos quarenta e dois, aos quinze dias do mez de Setembro, 
nesta Cidade de Lisboa, Praça de Dom Pedro, e meu Escriptorio, comparecerão partes: de huma os 
Illustrissimos Doutores Joze Feliciano de Castilho, Consul geral de Portugal em Hamburgo, morador 
na Rua da Quintinha numero cincoenta e tres, Freguezia das Mercez, e Antonio Feliciano de Castilho, 
Litterato, morador na Rua da Cruz de Páu numero doze, Freguezia de Santa Catharina; e de outra 
Ignacio de Vilhena Barboza, Negociante, morador na Rua Nova da Trindade numero dezesete, 
Freguezia do Sacramento, aos quaes conheço pelos proprios. Logo por elles outorgantes foi dicto a 
mim Tabellião, na prezença das testemunhas ao diante nomeadas: Que os primeiros, como 
proprietarios da Empreza da Revista Universal Lisbonense, se achão concordados com o segundo 
outorgante Barboza, a largarem-lhe  a dicta Empreza, mediante o prezente Contracto, com as 
condições seguintes = Primeira – A propriedade do jornal fica pertencendo ao segundo outorgante 
Ignacio de Vilhena Barboza, desd’o começo da sua publicação, porem dos quarenta e seis numeros 
publicados ate a prezente data, ficão pertencendo ao Outorgante Illustrissimo Joze Feliciano de 
Castilho, os exemplares existentes em depozito = Segunda= Que o segundo outorgante Ignacio de 
Vilhena Barboza, obriga-se a receber, segundo a extracção que o jornal fôr tendo, os exemplares que 
actualmente existem em depozito, dos quarenta e seis numeros publicados pelo outorgante Castilho, 
pagando-os a razão de mil oitocentos e dez digo centos reis, desd’o numero hum até quarenta e seis, e 
de trinta reis por cada hum avulso, sendo o pagamento contra entrega dos numeros = Terceira = Que o 
Illustrissimo Joze Feliciano de Castilho, obriga-se pela sua parte a rezervar para o Emprezario todas as 
colleções que tiver complectas ate ao numero quarenta e seis do jornal, as quaes lhe serão todas 
tomadas conforme a condição segunda = Quarta = Todas as sommas, que os assignantes existentes ate 
ao tempo da publicação do numero quarenta e sete, tiverem de pagar relativas ás series Numero hum a 
quatro, ficão pertencendo ao Illustrissimo Joze Feliciano de Castilho; mâs como os quarenta e seis 
numeros publicados por este não complectão as quatro series, o segundo outorgante Barboza 
entregará, sem por isso receber indemnisação, aos assignantes os numeros que faltão ate complemento 
das suas assignaturas = Quinta = Que o segundo outorgante Ignacio de Vilhena Barboza, obriga-se a 
dar ao Illustrissimo Joze Feliciano de Castilho, doze exemplares de cada numero, emquanto durar o 
jornal = Sexta = Que o segundo outorgante Ignacio de Vilhena Barboza, obriga-se a dar ao 
Illustrissimo Antonio Feliciano de Castilho, emquanto durar a publicação do jornal, por conta delle 
Barboza, a penção annual de seiscentos mil reis, paga mençalmente em prestações de cincoenta mil 
reis, começando o vencimento da referida penção desd’a data de oito do corrente mez = Septima = 
Que ele Illustrissimo Antonio Feliciano de Castilho, fica obrigado a continuar na arrecadação digo na 
redacção do dicto jornal, como ate aqui, conservando todos os encargos relativos á dicta redacção, 
como por exemplo: revizão de provas, correspondencia relativa á mesma redacção, etcetera = Oitava = 
Que fica rezervada ao Illustrissimo Antonio Feliciano de Castilho, a liberdade de servir-se dos artigos 
seus, passado hum anno de sua publicação na Revista Universal Lisbonense = Nona = Que elle 
Ignacio de Vilhena Barboza, rezerva-se a plena liberdade de largar a Empreza, porem não o poderá 
fazer em meio do volume, entendendo-se por volume quarenta e oito numeros, ou quatro series = 
Decima = Que igual liberdade, e obrigação igual cabe ao Illustrissimo Antonio Feliciano de Castilho = 
E decima primeira finalmente = Que elle Ignacio de Vilhena Barboza, obriga-se expressa, e 

                                                 
26 No canto superior direito: “Holtreman”. 
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solemnemente a não admittir outra redacção, que não seja a do primeiro outorgante Illustrissimo 
Antonio Feliciano de Castilho; e, quando se dê a circunstancia de que tracta a condição sexta, obriga-
se outrosim a terminar a publicação do mesmo jornal, salvo se quizer continua-la sob outro titulo, ou 
sob o mesmo, precedendo accordo estipulado entre ambas as partes. He esta a forma do seu contracto, 
que cada hum delles outorgantes, segundo reprezentão, se obrigão a have-lo por valiozo desd’o dia 
oito do corrente mez, e pelos seus effeitos responderão aonde chamados forem. Em testemunho de 
verdade assim outorgarão, pedirão e reciprocamente o aceitarão, sendo testemunhas prezentes Joze dos 
Santos Timotheo, e Joze da Costa Mendonça de Figueiredo, meus Amanauences, e aqui rezidentes, 
que assignarão com os outorgantes, dipois de lido este por mim Antonio Pedro Barreto de Saldanha, 
Tabellião, o escrevi = Desta dois mil reis = Doutor Joze Feliciano de Castilho = Ignacio de Vilhena 
Barboza = Antonio Feliciano Castilho= Jose dos Santos Timotheo = Jose da Costa Mendonça de 
Figueiredo #. E eu sobredicto Antonio Pedro Barreto de Saldanha. Tabelião em Lisboa, este 
Instrumento foi copia de meu livro de Nottas, a que me reporto, o subscrevi, e assignei em razo. 
 
Lisboa 24 de Fevereiro 1845. 
 
   Concertado por mim Tabelião 
 
   Antonio Pedro Barreto de Saldanha 
 
Recebidos 560 reis 
 
Saldanha 
 
 



383 

3.11 Poemas 
 
3.11.1 – Tomo 2 
 

SURREXIT! 
(Improviso.) 

 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

 
I 

 
Reinam trevas: da meia noite as horas 
Gemebundas no bronze sussurraram. 
Deserto o templo está. Sancto silencio 
É este, que domina temoroso 
Na casa do Senhor. Pallida e triste 
A baça luz da lâmpada soturna, 
No denso ambiente agonisando anciada 
Em sûbitos clarões intermittentes 
Quasi finge suspiro derradeiro 
D’homem que vai morrer. Ao brilho rápido 
Phantaslicas, enormes se alevantam 
As columnas do templo – o brilho morre 
E os gigantes de mármore na sombra – 
Na sombra e no mistério novamente 
As caberás symbolicas engolpham. 
Na funda solidão sómente eu véllo: 
Dorme tudo em redor. A paz solemne 
Que me cerca e me involve é paz do tumulo 
Tumulo!... Acaso um túmulo não vejo 
Lá no extremo da nave tenebrosa!... 
Não a vejo eu também crecer- me ao longe 
E alongar se e alongar se?...é certo... Ao fundo 
Os muros emblemáticos do templo 
Deixam patente, como um véu rasgados, 
Em deserta campina calva e triste 
De informes, cadavéricos penedos 
Toda orlada em redor, o vulto grave 
D’um tumulo singello. – Eil-o que o vejo 
Vejo-o d’aqui... Á lisa cabeceira 
Pendida a fronte, o rosto annuveado 
Com ar de quem magoado se lamenta 
Um anjo d’asas candidas se assenta. 
 

II 
 
Quem jaz alli?... Eis subito refalge 
De viva luz, de immensa claridade 
O rosto ao cherubim – celestes córos 
Suspensos os sentidos arrebatam 
O coração. – Os angulos do tumulo 
Raios lançam, que cegam deslumbrando – 
A pedra sepulchral partida estalla 
Lume vivo golphando... É elle... o Eterno 
O Homem Deus, o Martyr da montanha, 
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O Filho de Judá, o Desejado, 
O Cumpridor das altas prophecias, 
O Rei dos reis, a Magestade summa, 
O Pae, o Redemptor, o Mestre – Christo! 
Faces no chão mundanos. – Já por terra 
Homens vaidosos. – Universo exulta, 
Humilha te ao teu Deus. – Eil-o que surge 
Em toda a pompa, em toda a magestade 
Da sua eterna gloria. – Ó natureza, 
Entôa-lhe os teus hymnos mais festivos 
Murmurae-lhe, ó ribeiros da planície, 
O canto triumphal – aves, trinae-o – 
Sussurrae-o, florestas. – Vós, sonoras 
Aguas do mar – vós, cedros da montanha – 
Vós, ó gárrulos échos – vós, profundas 
Torrentes trepidantes – vós, ó selvas 
E vós também, desertos suspirosos – 
Vós todos, que na mistica harmonia 
Dos mundos e dos entes alcançastes 
Uma nota cantar, cantae-a alegres 
Ao meu e vosso Deus. – Completo seja 
O gram concerto. – Allumeae-o estrellas. 
Astros do céu, bordae lhe o seu caminho . – 
Curvae-vos, gerações, e respeitosas 
Sumi no pó as frontes orgulhosas! 
 

III 
 
A promessa do Eterno foi cumprida, 
E ponto a ponto, á risca, as escripturas! 
Lá do cimo do Gólgotha tremendo 
A palavra “perdão” caíu no mundo – 
Mundo e homens por ella resgatados 
Já tem aberto, livre, amplo e palente 
O caminho do céu pela esperança! 
A cruz da infamia é signa de triumphos! 
A cruz venceu!... O nobre lenho, salve, 
Salve, lenho da cruz – pendão sagrado, 
Hasteado no cume da montanha 
Salve, três vezes salve! Medianeiro 
Entre os homens e o céu, eis-te explicando 
Os mysterios da vída e os do sepulchro 
Aos seculos e ao mundo – eis-te assellando 
Solemne, triumphal, eterno, o pacto, 
O grão pacto de paz. – Salve mil vezes 
Sancto lenho da cruz! –  prostrado e humilde 
N’estes do templo marmores antigos 
As mãos a vós levanto, e ao céu meus olhos: 
O calix que o meu Deus tragou submisso, 
O calix doloroso da amargura 
Foi ao mundo remedio e foi ventura! 
 

IV 
 
Ressuscitou o Eterno! A gloria sua 
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Enche os mares e o céu, innunda a terra, 
Cobre todo o universo e ao proprio abysmo 
Um raio manda a consolar piedoso 
Quantos podem ser inda consolados 
O Eterno resurgiu! – para acolhel-o 
Abrem-se os céus, como Elle abriu seus braços 
Nos tratos do calvario á humanidade... 
E o tumulo onde está?...onde a campina, 
Horto gentil tornado escuro e raso, 
Onde os broncos penedos que a circulam, 
E o cheruhim formoso? –  Onde se escondem? 
No mundo das visões estão perdidos, 
Ou foi isto illusão dos meus sentidos? 
 

V 
 
Deserto o templo está, solemne e augusto: 
Tudo é sombra em redor – somente eu velo 
Eu só e mais ninguém – som de meus passos 
Accorda nas abobadas profundas 
Os éccbos dormitantes. – Apagou-se 
A luz do sanctuario – pelos ares 
Os do templo domesticos espíritos 
Vagueam sussurrando brandamente; 
Na casa do Senhor familiares 
Uns com outros conversam. – Nos ouvidos 
Confusos sons de externo movimento 
Pouco a pouco me tocam. – Rescendentes 
Estes ramos, que o marmore atapetam, 
De fragrante alecrim, de rosmaninho, 
Novos perfumes exhalar parecem 
Pelo sancto recinto. – Vae surgindo 
Segundo creio, o dia lá no mundo. 
Os pendentes ornatos luctuosos 
A fróxa luzz embaçam... Não – no cimo 
Áquella fresta gothica, perdida 
Entre os misticos symbolos de pedra, 
Timido assoma um raio, curioso 
Debruça-se depois, e cresce e alonga-se 
E vae, lucida fita abrindo as sombras, 
Bater na cruz do altar... Oh! não foi sonho, 
O cherubim, o tumulo, a campina... 
Não, não foi illusão – aquelle raio 
Doirando a cruz m’o diz, diz-m ‘ esta nave, 
Estes véus dolorosos, triste restos 
D’uma triste fatal solemnidade, 
E esta pompa que ao templo se prepara 
Precursora de festa e d’alegrias, 
Tudo, tudo m’o diz. – Misterio sancto 
Da minha redempçâo, eu vos saúdo: 
Ave, Pae, Christo rei, divino Mestre 
Que, de pé sobre o novo monumento, 
 O lençol de Joseph de Arimathea 
Em púrpura tornastes. – Ave, Christo, 
Eterno vencedor, sancto dos sanctos, 
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Que secastes do mundo os longos prantos! 
 

VI 
 
Do templo em breve as sombras tenebrosas 
Vão todas ser desfeitas. – O véu negro 
E os crépes que o revestem vão sumir-se. 
Gallas trajando e palmas e brocados 
Aberto ao sol, e aos homens dentro em pouco 
As rijas, bronzeas portas descerrando 
Franquear-se há-de ás turbas. – Virão ellas? 
Sim, que hão-de vir – eguaes talvez na pratica 
E talvez deseguaes no pensamento. – 
A pompa triumphal succede ao lucto 
E a filha de Sião, a branca virgem 
Da cidade sagrada, troca em risos, 
Em cantos festivaes as lachrimosas 
Doloridas canções. – Assim triumpha 
De séculos, de loucos, e de incrédulos – 
E de ingratos tambem – a nobre crença 
A fé pura da cruz! – Assim aos tempos 
De atroz perseguição e de desterro, 
Do dôr chorada em trevas, de mil penas, 
De funda magoa e tratos e tormentos 
Succedeu bonançosa a quadra amena 
Da Victoria, da paz e dos seus fructos. 
O protesto dos justos é qual era, 
O Evangelho venceu, a Cruz impera. 
 

VII 
 
E o cherubim, que o túmulo guardava, 
Permaneceu no mundo á voz do Eterno 
Para o vellar sem fim – que n’esse túmulo, 
Porta augusta dos céus f icou patente 
De Christo, Martyr-Deus, a extrema herança, 
O thesoiro dos homens – a esperança! 
 

Mendes Leal Júnior 
 
Nº 31 – 20/04/1843 – pp. 384-385. 
 
 
 

DOM FLORENTIM BARRETO 
 

SOLÁO 
 

I 
 

Que cães... que temos 
Para tempo de mistér! 
.................................. 

Cão: – Ham, ham... 
Cão: – Ham, ham. Cler. Ora, cadella. 
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Cad.: – Háo, hão... 
GIL VICENTE – O Clerigo da Beira. 

 
Toca a buzina o monteiro 
Do viso do torreão, 
Valles ao longe reboa 
O seu ríspido pregão; 
Brada apóz, com voz erguida 
E com ademan loução: 
 
“Alto-sus d’este Castello, 
Moços, pagens, aprestar! 
Dom Florentim, hoje á serra 
Determina ir montear; 
Féros lobos, más rapozas 
D’esta feita hão-de acabar.” 
 
Mal se escutára o monteiro, 
Vassallos per todo o lado 
De roldão vem assomando 
Com afan mui apressado; 
Retumba pelas abobadas 
Vozear desentoado: 
 
“Alto-sus d’este Castello, 
Moços, pagens, aprestar! 
Dom Florentim, hoje á serra 
Determina ir montear; 
Féros lobos, más rapozas 
D’esta feita hão-de acabar.” 
 
Qual se forne d’azagáia 
Bem pollida e trabalhada; 
Qual lustra mui cuidadoso 
A colubrina pesada; 
Outros ajoujam, folgando 
Alões de raça estremada. 
 
“Alto-sus d’este Castello, 
Moços, pagens, aprestar! 
Dom Florentim, hoje á serra 
Determina ir montear; 
Féros lobos, más rapozas 
D’esta feita hão-de acabar.” 
 
Lá no castello referve 
Confuso tumultuar; 
As longas crinas sacodem 
Ginetes a relinchar; 
Toca de novo a buzina, 
Outra vez se ouve bradar: 
 
“Alto-sus d’este Castello, 
Moços, pagens, aprestar! 
Dom Florentim, hoje á serra 
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Determina ir montear; 
Féros lobos, más rapozas 
D’esta feita hão-de acabar.” 
 

--- 
 
Na vasta sala das armas 
Um cavalleiro assentado, 
Deita uns olhos de soberbo 
Por seu haver dilatado. 
 
É Dom Florentim Barreto, 
Senhor nobre e desalmado, 
Polos feitos que fizera, 
Mui temido e desamado. 
 
Pelos olhos flamejantes 
Lhe transverbéra a maldade, 
Guarda no peito inhumano 
Abysmos de iniqüidade. 
 
Com sua crua avoleza 
Quantas virgens immolou! 
Quantos vassallos mesquinhos 
Com férrea dextra esmagou! 
 
Cêrca d’elle as suas ordens, 
Cata quedo, e reverente 
Égas, seu pagem querido, 
De seus crimes confidente. 
 
DOM FL ORENTIM 
“Per aquestas nossas terras 
Ousaram lobos d’entrar, 
Vamos hoje em cavalgada 
Tal affoiteza vingar; 
 
Tenho no peito ardimentos 
De mui subido valor...” 
 
EGAS 
“E vos fio havereis d’elles 
Bom barato, grão Senhor. 
 

--- 
 
E Dom Florentim cavalga 
No seu corcél andaluz, 
De jaez acobertado, 
D’oiro e prata, que reluz. 
 
Cinge a adága cortadora, 
Toma o falcão mui ligeiro, 
E relancêa per todos 
O seu olhar traiçoeiro. 
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E parte alfim; – juncto d’elle 
Vae o seu pagem leal, 
E mais séquito devido 
A um nobre de Portugal. 
 
Pela ponte, e barbaça 
De fóz em fóra passaram, 
Já caminho vão da serra, 
Pela chapada galgaram. 
 
Tange a buzina o monteiro, 
E mui presto brada assi: 
“Tó! – avante! – aboca, aboca 
Per estes Mattos, per qui!” 
 

--- 
 

II 
 

Os olhos d’alli fere, 
D’ali os peitos accende 

D’alli os entrega á morte. 
PEDRO D’ANDRADE CAMINHA – Poezias. 

 
Co’os arrebóes do crepúsculo 
Se arráia o bello horizonte; 
Já o astro luminoso 
Se escondeu per traz do monte; 
Tudo é paz, – só rumoreja 
Entre o musgo a clara fonte. 
 
Juncto a um cómoro silvoso 
N’um verde ferragial, 
Marchetado per arroios 
De diafano christal, 
Assentada n’uma gruta, 
Á sombra d’um sinceiral, 
 
Vê-se a lindeza mais rara, 
Que nasceu entre os humanos, 
Mil encantos, mil virtudes 
Já possue em verdes annos; 
O Deus d’amor se accurvára 
Ante os seus olhos tiranos. 
 
Pascem os seus cordeirinhos 
Pela relva mui florída, 
Mas em lôbrega tristura 
Se devisa embevecida, 
Desentranhando suspiros, 
Como enlevada, e esquecida. 
 
Espairece o olhar saudoso 
Pelo Lima socegado, 
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Que desliza sobre leito 
D’oiro, e prata recamado, 
Do Lima delicioso, 
De verdura acairelado. 
 

--- 
 
Quem será esta donzella 
 Tão bella? 
Ganha com sua isenção 
 O coração! 
 

--- 
 
Quem é? – chama-se Tarêja, 
Vassalla de Florentim, 
Em seu rosto se matisam 
Rubras rosas com jasmim. 
 
Descem crespos fios d’oiro 
Sobre o seu cólo nevado, 
O pudor da virgindade 
Traz no gésto debuxado. 
 
Requestal-a embalde tentam 
Mil zagaes adoradores; 
De maioraes sempre esquiva 
Rejeita a mão, e os amores; 
 
Que do peito seu no âmago 
Doce amor já lhe calou, 
Ao seu Rui, nobre guerreiro, 
Eterna fé já votou. 
 
Porém Rui, peão d’el-rei, 
Foi-se á guerra a guerrear, 
Aguarda sua tornada 
Triste Tarêja a chorar; 
 
Desde então só vive vida 
De saudade, e solidão, 
Mas d’esp’rança bruxulêa 
Alvôr em seu coração. 
 

--- 
 
“Quem aqui rompe a calada, 
O remanso d’esta terra? 
Quem se affoita a taes deshoras 
A galgar aquella serra?” 
 
Assi diz Tarêja, – e n’alma 
Grande rebate lhe deu 
O vêr alli gente estranha; 
E o valor lhe esmoreceu. 
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Que algum máu fado lá vinha 
Sem saber como, intendeu. 
 
Ouve o tanger da buzina, 
Os corcéis a tropear, 
Vê co’o sol, que se esvaece, 
As armas a lampejar. 
Tanta celeuma fragueira! 
Tantos lebréus a ladrar! 
 
No ginete á rédea solta, 
Vem voando a toda a pressa 
Florentim, e com despejo 
A Tarêja s’endereça; 
E se acerca, e descavalga, 
E dizendo assi começa: 
 
DOM FLORENTIM 
“Que fazes n’aquesta selva, 
Dona do meu coração? 
Vem comigo ao meu Castello, 
Que sou rico, e castellão, 
 
E juro per minha vida, 
Que hás-de ser minha querida.” 
 
TARÊJA 
“Sobejidões não m’encantam, 
Não quero tua nobreza, 
Deu-me sina fortunosa, 
Minha madre natureza.” 
 
DOM FLORENTIM 
“Mui bem te irá nos meus Paços, 
Que sou nobre, e grão senhor; 
Ser-te-hei marido, se queres 
Acceitar meu alto amor, 
 
E juro per minha vida 
Que hás-de ser minha querida.” 
 
TARÊJA 
“Ao meu Rui, peão d’Affonso, 
Corpo, e vida já eu dei: 
Como tres dias andarem, 
Voltará e eu casarei.” 
 
DOM FLORENTIM 
“Elle é peão e sem terras, 
Eu feudos tenho, e riqueza...” 
 
TARÊJA 
“Mais quero ás suas virtudes: 
Mais quero a sua pobreza.” 
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DOM FLORENTIM 
“A teus pés aqui me prostro, 
Bofé, que morro por ti! 
A meu padecer dá mate, 
Compadece-te de mi. 
 
E juro per minha vida 
Que hás-de ser minha querida.” 
 
TARÊJA 
“Eu tua nunca a serei. 
Que antes morte escolherei.” 
 

--- 
 
Como Tarêja assi disse, 
Florentim monta açodado 
No seu corcel: dá de esporas 
Com ademans de enraivado, 
E lá se vae á ventura 
De todos acompanhado, 
Per enriçadas veredas, 
Polo scabroso montado. 
Vibrou partindo á coitada 
Dois raios de negro olhado. 
 

--- 
 
Triste Tarêja, coitada 
 De ti! 
Fuge para longes terras 
 D’aqui! 
 

--- 
 

III 
 

Quem vos tratou de tal sorte? 
E quem é o que tal morte 
Vos deu como publicaes? 

..................................... 
Dizei, senhor, a verdade 

E vos prometto ajudar 
Cura toda a força e vontade. 

Tragedia do Marquez de Mantua. 
 
“Egas, pagem meu prezado, 
Aproxima-te de mi, 
Amor me bafeja o peito, 
Dês que essa donzella vi; 
 
Com a estremada lindeza, 
E feiticeira isenção 
Me accendeu fogo, que abraza 
Este duro coração; 
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Onde ha hi dona que possa 
Com ella correr parelhas? 
Onde ha cólo tão nevado, 
Onde ha faces tão vermelhas? 
 
Leva as lampas ás mais bellas, 
Por quem lenho campeado, 
Nunca lança em passo d’armas, 
Por tão formosa hei quebrado! 
 
Pela cruz d’aquesta espada, 
Por meu brazão alteroso, 
Juro, á fé de cavalleiro, 
Ou matal-a, ou ser-lhe esposo!” 
 

--- 
 
Dom Florentim assi falla 
No rico leito encostado, 
Aldavadas o remorso 
Lhe dá no peito fechado; 
Qual voga a náu sobre as vagas 
Em mar de parcéis coalhado. 
 
Somno cortado d’angustias, 
De noite apenas dormiu, 
De bruxas, e lobishomens 
Os roucos guinchos ouviu! 
Ruim agoiro! – um phantasma 
Com alva túnica viu! 
 

--- 
 
DOM FLORENTIM 
“Ouviste a jura sagrada? 
Ora a torne a renovar.” 
 
EGAS 
“Senhor, dae-me vossas ordens, 
Que as vou logo executar.” 
 
DOM FLORENTIM 
“Monta azinha n’um ginete, 
Corre á floresta apressado, 
Cata a lindeza, que adoro, 
Aqui m’atraz, que é meu grado; 
Que o porvir que devanêo, 
Quero ver realisado.” 
 
EGAS 
“Mas, Senhor em Rui tornando... 
 
DOM FLORENTIM 
“Sinto amor, não hei cordura! 
Quem ha hi que se abalance 



394 

A tolher minha ventura?” 
 
EGAS 
“Vou já tudo fazer prestes, 
Vossos decretos cumprir, 
E Tarêja, ou viva, ou morta, 
Juro comigo há-de vir; 
Que ao meu braço, á minha espada 
Ninguem póde resistir.” 
 
DOM FLORENTIM 
“Conta, pagem muito amado, 
Com subido galardão, 
Se de ver aqui Tarêja 
Tu me alcanças o condão; 
Que amanhã com lonçanía 
Lhe darei d’esposo a mão.” 
 

--- 
 
E como aquillo lhe disse, 
Égas montou, e partiu; 
Caminho da verde selva 
Logo correndo seguiu; 
E Dom Florentim contente, 
O que raro soe, se riu. 
 Fuge, Tarêja, apressada, 
 Ai de ti, ó desgraçada! 
 
Vae Égas floresta a dentro 
Em procura da donzella, 
A quem más fadas, fadaram 
A sina de ser tão bella; 
Espreita por toda a parte, 
Vae parando á escuita d’ella. 
 Fuge, Tarêja, apressada, 
 Ai de ti, ó desgraçada! 
 
Juncto á gruta de folhagem 
A vae topar assentada, 
Do seu mister, do rebanho, 
De tudo o mais deslembrada, 
Só do seu Rui na saudade, 
E em seu amor enlevada. 
 Fuge, Tarêja, apressada, 
 Ai de ti, ó desgraçada! 
 
Eis a súbitas se acerca; 
Ella de susto gritou, 
Êgas, mudo a seus suspiros, 
Sobre o corcél a tomou: 
E galopando ligeiro 
Para o castello voltou. 
 Triste Tarêja, coitada, 
 Ai de ti, ó desgraçada! 
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--- 

 
Vae a mesqninha donzella 
Perder o brilho, o verdor, 
Polo sopro derrubada 
D’um cruel, e duro amor. 
 

--- 
 
Amanhã festim luzido 
No castello se há-de ver, 
Que preparos mui lustrosos 
Florentim mandou fazer. 
E já muitos cavalleiros 
Para já vão a correr. 
 

--- 
 

IV 
 

Viu-se captiva 
E tanto isto a alma lhe corta, 
Que antes quiz ser livre viva, 

Que tem liberdade morta. 
VASCO MOUZINHO CASTEL-BRANCO – Emblemas 

 
Já vem leda alvorecendo 
Nos céus roxos a arraiada; 
Vê-se a alcáçova arrogante 
De bandeiras coroada. 
Tangem brandas charamélas, 
Muito donnosa toada: 
 “Transborde per nossos peitos 
 A alegria, 
 Que Dom Florentim se caza 
 N’este dia! 
 
Os salões vastos, e antigos 
São todos ataviados 
Com grande alinde, com luxo 
De damascos bem lavrados; 
Recobrem o pavimento 
Tapetes avelludados.  “Transborde per nossos peitos 
 A alegria, 
 Que Dom Florentim se caza 
 N’este dia! 
 
N’uma doirada cadeira, 
Dom Florentim assentado 
Tem a formosa Tarêja 
N’outra mui rica a seu lado; 
E traja gallas, e empunha 
O seu montante afiado. 
 “Transborde per nossos peitos 



396 

 A alegria, 
 Que Dom Florentim se caza 
 N’este dia! 
 
Ah! quanto com simples roupas 
Era Tarêja mais bella, 
Que entre a viva pedraria, 
E custosa e rica tela! 
Trocou-se o carmim das faces 
Em triste côr amarella. 
 “Transborde per nossos peitos 
 A alegria, 
 Que Dom Florentim se caza 
 N’este dia! 
 

--- 
 
Pelo pateo, e gallerias 
Sôam fagueiros cantares; 
O som da campa festiva 
Revolutêa nos ares. 
 
Dom Florentim se alevanta, 
toma a Tarêja a mão, 
E d’esta guiza lhe falla, 
Com riso, e gesto loução: 
 
“Vem ser dona de meus paços; 
Vem minha fé receber, 
Que jurei na cruz da espada 
Ou te esposar ou morrer.” 
 
Assi lhe disse, – e Tarêja 
Sem responder, suspirou; 
Os cançados olhos tristes 
Côr do céu, no céu pregou. 
 

--- 
 
Caminham com passo lento 
Em mui alta companhia 
De caralleiros e pagens, 
E damas de galhardia; 
Onde se viu tal cortejo, 
Qual se vê n’aquelle dia? 
 
Entram n’antiga capella, 
Vão prostrar-se ante o altar; 
O capellão do caslello 
Se chega para os cazar; 
Dom Florentim a Tarêja 
A fria mão vae tomar: 
 
DOM FLORENTIM 
“Meus preitos d’amor acceitas? 
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Minha esposa queres ser? 
 
TARÊJA 
“Á fé que nunca a minha alma 
Do meu Rui se há-de esquecer.” 
 
DOM FLORENTIM 
“E não vês, que leda, e nobre 
Vaes viver vida ditosa? 
Olvida Rui; não t’esquives 
A ser minha, ó tão formosa.” 
 
TARÊJA 
“De morte ruim me fine, 
Se tua chegar a ser!” 
 
DOM FLORENTIM 
“Em que te pez, serás minha, 
Ou, á fé, que vaes morrer!” 
 
TARÊJA 
“Não tarda que morrerei, 
Que peçonha eu já tomei.” 
 

--- 
 
Um grito geral d’espanto 
Na capella retumbou; 
Florentim a mão lhe larga 
E de raivoso enfiou. 
 

--- 
 
Qual lucerna agonisante 
Entre as vascas do apagar-se, 
Pallidas sombras ondêa 
Té nas trevas mergulhar-se, 
 
Tal Tarêja ancêa aflicta 
No trance do passamento, 
Té que alfím, sem cor, sem vida 
Cae no duro pavimento. 
 

--- 
 
Sombrio, grave silencio 
Um momento alli reinou: 
O éccho da longa abobada 
Com brandos ais resoou. 
 

--- 
 
N’este lance um brado agudo 
Quebra a profunda calada, 
Um guerreiro pavoroso 
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Rompe a turba atropelada, 
Co’o rijo montante em punho, 
Trovêja com voz irada: 
 
“Onde está ella? – que ousado 
A meu amor a roubou?” 
Então viu Tarêja morta: 
D’horror tremeu, recuou, 
E uns olhos de basilisco 
Em Dom Florentim cravou: 
 
GUERREIRO 
“És tu quem morte lhe ha dado?” 
 
DOM FLORENTIM 
“Sou d’ella senhor e esposo.” 
 
GUERREIRO 
“Apercebe-te ao combate, 
Que vaes morrer, aleivoso.” 
 
Então o guante ferrado 
Contra as faces lhe atirou; 
E Dom Florentim de sanha 
Os bigodes arrancou, 
E qual leão furioso, 
A elle se arremessou. 
 
Travam lucta arca por arca; 
Co’os golpes desmesurados 
Tremem os montes; – resfolgam, 
Pola vingança abrazados: 
Nos cerdosos peitos batem 
Os corações apressados. 
 
Finalmente o recém-vindo 
Nos longos braços cerrou 
A Dom Florentim, que um ai 
De morte desentranhou; 
E tremendo, e sem alento 
Por terra se baqueou. 
 

--- 
 
Assim Rui, peão, deu fim 
Ao nobre Dom Florentim! 
 

António Pereira da Cunha 
 
Nº 48 – 17/08/1843 – pp. 597-601. 
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3.11.2 – Tomo 3 
 

FALLECIMENTO DE D PEDRO, DUQUE DE BRAGANÇA 
24 DE SEPTEMBRO DE 1834. 

 
Retumbam sons de dôr nos Céus do Lysia! 
Armas em funeral! Pendões de rôjo! 
Tributo são de mui fiel saudade, 
Pago ao Forte, que dorme em paz eterna! 
 Porque não gemerá meu alaúde 
 Junto ao Regio ataúde! 
 
Era o Homem do povo... lá da campa 
Não ha-de erguer o manto recamado, 
Para açoitar com elle a fronte humilde, 
Que entre orações o marmore lhe beija! 
 Inspirado das Musas, alma nobre, 
 Folga c'os dons do pobre 
 
Sob o peso do pó, que os anniquilla, 
Nas entranhas da terra inda vaidosos 
D'antiguidade os povos nos susurrem 
Grandezas mil de semi-deuses mortos: 
 Vence-os Pedro: o presente offusca em gloria 
 A fabulada historia. 
 
Venha o heróe do Colchos, disputar-lhe 
De altos feitos, sem par, a primazia: 
Que elle aos écchos de glória despertando, 
Ha-de inda descerrar sorriso altivo. 
 E apontar-lhe, c'os dedos descarnados, 
 Dois Mundos libertados. 
 
Venha Alexandre, o que nem coube no Órbe, 
Venha Augusto, o que ao vórtice das guerras, 
Bradou, referve! e á sancta paz, resurge! 
De sua lança triumphal o conto 
 Da extincta liberdade o fundo abysmo 
 Sellou c'o despotismo! 
 
Este, que, encanecido em verdes annos, 
Só repousou nas bordas do sepulchro, 
Vergado de fadiga, e soffrimentos, 
Votado aos povos seus, e a seus penáles, 
 Não o turbou, no leito da agonia, 
 Negra ambição impía. 
 
Rápida atravessou radiosa estrêlla, 
Pela América, e Europa deslumbradas; 
Démos-lhe vivas ao surgir no Oriente; 
Démos-lhe prantos, ao cair no occaso: 
 Démos-lhe flôres, ao brilhar do signo, 
 Que de a esconder foi digno!... 
 
D. Maria José da Silva Canuto 
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Nº 5 – 21/09/1843 – pp. 55-56. 
 
 
 

COIMBRA 
 

Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères, 
Un seul être vous manque et tout est dipeaplé 

LAMARTINE. 
 
 
 Patria minha gentil, risonha terra, 
Flôr viçosa das margens odoriferas 
 Do plácido Mondego, 
Como enlevas meus olhos, como prendes 
Minha alma extasiada em teus encantos! 
Nobre princeza das cidades lusas 
E das do mundo em gentileza, e graças 
Invejada rival; salve Coimbra! 
A rainha louçã, que empunha o sceptro 
 Das ondas Adriaticas, 
Veneza decantada, a ti se rende, 
Creou-te o Eterno em bonançoso dia 
Co'um sorriso d'amor fadou teus mimos. 
 Louçã, formosa Coimbra 
 Linda flôr de Portugal, 
 Bellezas, que os Céus te deram 
 Na terra não tem rival. 
Por ti desce do Hermínio, excelso throno, 
O soberbo Mondego; esquece o berço 
E corre, e corre pressuroso a vèr-te. 
D'amor vencido vem beijar-te as plantas, 
E de teus mimos preso a custo arrasta 
Em tôrno a pura preguiçosa limpha: 
Curvas-lhe a face no inquieto seio, 
Carinhosa estendendo os niveos braços 
 Entre amenos sorrisos: 
Assim virgem formosa os pés firmando 
Na fulva arêa, á beira da corrente, 
Alonga os braços, curva as mãos em conchas, 
E as rozas banha do formoso rosto. 
Grata scena d'amor, encanto de olhos, 
Da natureza mystica harmonia, 
Hymno eterno do Deus, que o mundo rege, 
Filtras no peito divinal ternura! 
 Louçã, formosa Coimbra 
 Linda flôr de Portugal, 
 Bellezas, que os Céus te deram 
 Na terra não tem rival. 
Nas doces horas, em que o sol se inclina 
Dourando apenas do horisonte as torres 
Entre as verdes campinas, que te cingem, 
És diamante engastado entre esmeraldas 
 Na prata do Mondego. 
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Será Veneza do que tu mais linda?! 
 
Do mez das flôres nas caladas noites, 
Quando vaga nos Céus pálida lua, 
Melancholica, e meiga, o canto escutas 
Do barqueiro, que vae sulcando as aguas 
 Em perolas mudadas. 
Dos rudes labios seus ouves-lhe as trovas, 
Que já d'alumnos teus vulgara a lyra. 
Assim Veneza altiva ao gondoleiro 
Ouve de Tasso adulterados versos. 
Será Veneza do que tu mais linda? 
 
Bafeja a face tua amena briza 
Enamorada, e pura como é puro 
Suave suspirar d'um casto seio, 
Que amor ignoto sente a vez primeira. 
Tolda-te um céu fagueiro, e ledo, e meigo, 
Oual da innocencia angelico sorriso. 
 
Gentis donzellas, que teu campo habitam, 
Que formosas, que são! que lindos olhos! 
Sua voz dôce descantando alegre 
Desperta n'alma enternecidos echos. 
Seu mágico ademan, seu porte airoso 
Não sabe arteiros, refalsados gestos. 
Seus alvos dentes são de puro jaspe 
Os labios de coral, de neve os seios, 
Assim de neve o corarão não fosse! 
 
Moram ternas saudades gemedoras 
Nos verdes salgueiraes, que as margens vestem 
 De teu placido rio, 
Quantas vezes sosinho alli vagando 
Magoas do peito suspirando exhalo! 
Quantas vezes na Iyra desditosa, 
Em sentidas canções, em versos tristes 
 Chóro minha ventura! 
Já de me ouvir mais triste a rôla geme, 
Aprendeu-me o carpir, chora comigo, 
Ouve a fonte d'lgnez minhas endeixas, 
E suspiram de vêr-me os altos cedros, 
Que o sitio enluctam co'os funereos ramos 
Memorias da infeliz meus ais lhe accordam. 
 
Dôce fôra o gemer, suave a morte, 
N'estes saudosos mágicos retiros, 
Se em compassivo peito um écho ao menos 
Encontrassem meus ais, meus vãos lamentos 
Se o meu viver tão só não deslisára 
 N'este Eden formosissimo!... 
 Louçã, formosa Coimbra 
 Linda flôr de Portugal, 
 Bellezas, que os Céus te deram 
 Na terra não tem rival. 
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Coimbra 1 de maio de 1842. 
 

A. M. Couto Monteiro. 
 
Nº 6 – 28/09/1843 – pp. 67-68. 
 
 
 

INNOCENCIA DECIMA SEGUNDA. 
ELIZA. 

 
...É certo 

Il triunfo d'Elisa... 
Galeotto Manfredi. Monti. 

 
 Vem sentar-te, donzella, em meus joelhos; 
Cinge, cinge-me ao cólo o róseo braço; 
Poisa a face na minha; ergue os teus olhos; 
 Que vês tu, innocente? 
“Vejo o vôo da pomba: – é teu anhelo: 
“Alva nuvem partir-se: – é teu sorriso: 
“Vejo o Sol, que fulgúra: – é tua imagem; 
 “Vejo o Céu: – é tua patria. 
 
Vem sentar-te outra vez nos meus joelhos; 
Embebe-me no seio essa candura; 
Inclina aos vagos sons o puro ouvido; 
 Que escutas, innocente? 
“Oiço a fonte a carpir: – é teu suspiro: 
“Da philomélla a voz: – és tu, que fallas: 
“Oiço as harpas do mundo: – são teus hymnos: 
 “Oiço um anjo: – é tua prece. 
 
Oh! vem mais uma vez aos meus joelhos; 
Casa teu peito ao meu com mais extremo, 
Que vaes tudo saber; assim: responde, 
 Que sentes, innocente? 
“A tua mão, que me estreita: – é meu carinho: 
“Os teus labios nos meus: – é casto beijo: 
“Teu seio, que me abrasa: – é meu affecto: 
 “Fugiste! – és a innocencia! 
 

[João de Lemos] 
 
Nº 10 – 26/10/1843 – pp. 116 
 
 
 

INNOCENCIA VIGÉSIMA 
ORAÇÃO DE LEONOR 

 
Ora pro nobis 

 
Lua e Sol são duas rodas 
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Uma d'oiro, outra de prata, 
Que o pae do Céu, que nos mata, 
As creancinhas deu todas; 
O christal, que se desata 
Sobre alcatifas do prado 
Vem lá d'um rio sagrado, 
Que tem as nuvens do Céu, 
Á noite mais estrellado 
Do que a varzea tem papoilas, 
lnda tem mais lantejoilas 
Do que o meu candido véu. 
 
E o Deus Senhor, que me deu 
Nas faces lindeza tanta, 
Ouve os hymnos, que descanta 
O celeste Cherubim, 
E tambem me escuta a mim 
Se minha madre levanta 
Mãos da sua Leonor, 
Ao pod'roso Creador, 
E comigo diz assim: 
“Dae á filha da minha alma 
“Vida eterna e salvação 
“Dae-lhe paz no coração 
“Dae-lhe verde e casta palma! 
Ao cabo me estampa um beijo 
Sobre os labios de rubim, 
E farta novo desejo 
Em meu colo de marfim. 
 
E o Deus Senhor, que me deu 
Nas faces lindeza tanta, 
Ouve os hymnos que lhe canta 
Todo o vivente da terra 
Ou seja moiro ou judeu, 
A pastorinha da serra, 
O cançado lavrador; 
Ouve melhor o christão, 
E a innocente canção 
Da formosa Leonor! 
 

[João de Lemos] 
 
Nº 10 – 26/10/1843 – pp. 116 
 
 
 

UM FRUCTOSINHO DE CYPRÉSTE 
 
 Triste do homem se abraçado á vida, 
Qual hera ao freixo na existencia fragil, 
 Deposita esperanças. 
Da morte o sôpro dissipal-as deve, 
Qual tufão no passar queimando as flôres. 
 N'ellas os fructus queima. 
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Que ha tão medonho em seu escuro aspecto 
Que ao desterrado n'esta vida assuste 
 Se o desterro lhe acaba? 
Será o mundo a patria de seus sonhos, 
Onde alfim realisar lhe seja dado 
 Felicidade estreme? 
Viva e constante como o seu desejo, 
Immortal como o espirito, infinita 
 Como seus pensamentos! 
Não: existir só póde além da campa 
O immenso bem que satisfaça o homem. 
 O immenso vacuo enchendo. 
Lançou o Eterno a vida como ponte; 
Entre os confins do nada e a eternidade; 
 É ultimo arco a morte; 
Atravessal-a cumpre: além somente 
Na cúpula dos céus mora a ventura 
 Juncto ao Deus que não morre. 
 

D. José Maria da Piedade Lencastro 
 
Nº 11 – 02/11/1843 – pp. 128 
 
 
 

UMA NOITE DOS FIEIS DEFUNCTOS 
 

Exihit spiritus ejus et revertetur in terram in il- 
la die peribunt omnes cogitationes eorum. 

PSALM. 145 
 

ADORMECEI um pouco, ó fragoas negras 
Do meu duro penar;  – deixae-me, ó fados, 
Ao menos uma vez, gozar tranquillo, 
Somno fagueiro d'illusões, d'enlêvos; 
Embora seja breve, embora o córte 
Despertar doloroso. Idéas negras, 
Pensamentos sombrios, importunos, 
Que a mente me toldaes co'as azas tôrvas, 
Oh! dissipae-vos: lédos se desfiram. 
Accordes sons da minha lyra; os écchos 
Emvez de suspirar co'os meus suspiros 
Nas arrobadas brizas me devolvam 
Brandos hymnos d'amor, – d'amor dictoso. 
 
 Vem, minha Lilia, 
 Aqui sentar-te, 
 Sobre o meu peito 
 Vem reclinar-te. 
    Ah! como és bella! 
    Como és donnosa! 
    Que lindas faces 
    De neve e rosa! 
 Os negros olhos 
 Suaves, ternos 



405 

 Forjam, volvendo-se, 
 Grilhões eternos. 
    Qual vivo nácar 
    Os lábios teus... 
     – Oh! Deixa, Lilia, 
    Junctar-lhe os meus. 
 És minha?...dize-o 
 Protesta, jura... 
 Invejem todos 
 Minha ventura. 
    Um beijo... um beijo... 
    Assim. – Suspiras? 
    – Acaso temes?... 
    Lilia! Deliras? 
 Temes se quebrem 
 Os nossos laços?... 
 Ah! Nunca – aperta-me 
 Entre os teus braços! 
    Vivirei sempre, 
    Lilia, comtigo, 
    Irei seguir-te 
    Té no jazigo. 
 
Ouviste?...que sinistro... oh! Deus! não ouves?... 
Que lúgubre gemido se debruça 
Do viso lá do esguio campanario, 
Da torre, que negréja ao longe?... – ouviste?... - 
 
 É dobrar a finados! 
 Que vento que assovia, 
Que as finas tranças d'ébano t'involve 
Per sobre o casto seio alabastrino!... 
Porque virá da morte o bafo livido 
Gelar-nos de pavor?! que vozes roucas 
Murmura aquelle bronze a taes deshoras?!... 
 De novembro este dia segundo 
 Foi ás almas fieis consagrado 
 Pela egreja de Deus destinado 
 Foi a missas, a pranto, a perdões. 
    É para resar, 
    Que não para amar. 
 Quando a noite vae quasi por meio 
 Pelas fisgas das campas saindo, 
 Vem medonhos phantasmas surgindo 
 Aos parentes rogando orações. 
    É para resar, 
    Que não para amar. 
E vem mudos, com passos tardios. 
Invisíveis sentar-se á lareira, 
Onde estála n'accesa fogueira 
Secco roble que o vento prostrou. 
    É para resar, 
    Que não para amar. 
E mal rompe o clarão da alvorada, 
Vão correndo com longos suspiros, 
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Do sepulebro a dormir nos retiros, 
Duro somno, que nunca findou. 
    É para resar, 
    Que não para amar. 
Porque assim triste, oh! Chara, e mergulhada 
Em lòbrega mudêz me não respondes? 
Porque volves ao céu, porque ora os baixas 
Em dôr e languidêz teus olhos bellos?... 
Que vejo!... tu chorando!... oh! Lilia, ah! Falla-me: 
Que tens? Dize, que tens?...quero enxugar-te 
Com beijos o teu pranto. – não te movem 
Nem já caricias minhas?...tu desvairas! 
Não me estreites assim convulsa ao peito... 
Que val a morte, a campa, o som do bronze, 
Se uma vida, uma só, entre ambos uma 
Havemos de viver como se dobam 
Compostos n'um só fio o oiro e a seda. 
 Volva o praser a teu gesto, 
 Volva-lhe o meigo sorriso; 
 Gozamos tudo, gozando-nos... 
 Onde ha hi mór Paraizo! 
 

---- 
 
E retumbava assim nos écchos longes 
Meu garrido tangêr, meu canto alegre 
 Co'os ais descompassados 
Que da noite nas auras sussurravam: 
Mas de trévas alfim n'um fundo abismo 
Foi tudo resvalar! – o sonho ameno 
Sumiu-se-me entre a dôr, qual se esvaéce 
Em nuvem de borrasca o vão lampêjo 
 De pallido relampago! 
Destingidas, mirradas desfolharam-se 
As rosas da ventura; e de cipreste 
 Cingiu-me a rouca lyra 
 Uma grinalda funebre! 
 

Antonio Pereira da Cunha 
 
Nº 13 – 16/11/1843 – pp. 148-149 
 
 
 

A CREANCINHA 
 

Non la comobe il mondo, mentre l'ebbe; 
Conobillio, ch'a pianger qui rimasi. 

Petrarcha 
 
 E ella era comigo a sós no mundo, 
Escutando as canções da fresca brisa 
 A murmurar na margem; 
E boiava o barquinho sobre o Tejo, 
Como no lago azul deslisa o cisne, 
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 Á descrição das auras, 
E da vaga queixume ia quebrar-se 
Entre seio já roto, e seio virgem, 
 Entre o meu seio e o d'ella! 
E ella era comigo a sós no mundo, 
Era a casta violeta engrinaldando 
 O alaúde ao bardo; 
E seu rosto era espelho adamantino, 
Onde a imagem de Deus brilhava pura, 
 Representando archanjos; 
E o viçoso rosal das tenras faces 
Inda todo botão não se ejava 
 De meus candidos beijos; 
E ella era comigo a sós no mundo, 
Eu a terra, ella o céu, que em ledo abraço, 
 Brincavam sobre as aguas! 
E eu descantei-lhe assim na lyra d'oiro: 
    Tu és linda como é lindo 
 O sorriso da manhã, 
 Tu és casta como é casto 
 O seio de minha irmã. 
    Tu és pura como é puro 
 O crystal d'esta corrente. 
 Tu és alva como é alvo 
 O seixinho transparente. 
    Tu és doce como é doce 
 O filtro que os favos têm. 
 Tu és meiga como é meigo 
 Um beijo de minha mãe. 
    Tu és leda como é ledo 
 Um tangir de baptisado. 
 Tu és loura como é louro 
 O teu livrinho doirado. 
    Tu és terna como é terno 
 Das saudades qualquer ai, 
 Tu és sancta como é sancto 
 Um conselho de meu pai. 
E a innocente mimosa aos sons da lyra, 
Sorrindo, adormeceu...! – singela virgem, 
    Não te adormente o mundo! 
Mas ha-de assim quedar-se adormecida, 
De louca, a navegar no mar dos sonhos, 
    E desamar meus hymnos?! 
Oh! não sabe escutar canções do bardo, 
Intender este amor, cingir-me abraços, 
    Na illusão de um momento? 
Porque não póde um resumir de fada 
Esta infância trocar por juventude 
    Sem devassar mais dias? 
Abre a flor immatura em vasos d'agua, 
Tens um vaso n'esta alma, agua no pranto, 
    Que desabroche os animos! 
Acorda!... ía acordaI-a com meus beijos, 
De novo ía gritar-lhe acorda, acorda... 
    Eis que pára o barquinho!! 
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Parou, foi abicar na praia a dentro 
Como idéa de encantos, que se enterra 
    No turbilhão do seculo! 
eu tomei-lhe alva mão, e caminhámos... 
Já não eramos dois a sós no mundo! 
 

[João de Lemos] 
 
Nº 18 – 21/12/1843 – pp. 215-216 
 
 
 

INNOCENCIA DECIMA PRIMEIRA 
 

UM BRINCO 
 

Como no tiene temor? 
Arauco Domado – Lopo da Vega 

 
Porque folgas, infante, ao pé das ondas, 
Quando sobem, fugindo,.e quando descem, 
 Perseguindo-as, louquinho?! 
Já lamberam teus pés, já, despeitosas, 
Te cuspiram á face a leve escuma. 
 E sorris-lhe, applaudindo? 
Oh! não brinques assim... ai foge... foge... 
É já tarde!... involveram-te! Banharam-te!... 
 Foge ás vagas do mundo! 
 

[João de Lemos] 
 
Nº 18 – 21/12/1843 – pp. 216 
 
 
 

A VACCA PERDIDA 
 
  Quem me encontrou, lá na serra, 
A vacca preta que eu tinha? 
Châmo-a em vão: não me responde... 
Perdeu-se a pobre vaquinha. 
 
  Outros bens de meu não tinha, 
Nem já outros bens queria: 
Não tinha já mais ninguém: 
Era a minha companhia. 
 A vacca preta, que eu tinha, 
 Quem m'a encontrou? – coitadinha! 
 

– 
 
  Não temes ir pelas moitas 
Dar com o lobo carniceiro? 
Não ouves chamar-te uivando 
O nosso fiei rafeiro? 
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 A vacca preta, que eu tinha, 
 Quem m'a encontrou? – coitadinha! 
 
  Faltou-te, acaso faltou-te 
Na manjedoira a ração? 
Não tinhas tu herva fresca 
Emquanto eu nem tinha pão? 
 A vacca preta, que eu tinha, 
 Quem m'a encontrou? – coitadinha! 
 
  Ai! sem razão me fugiste 
Más palavras não te dei... 
Só se foi ha quatro mezes 
Quanto triste enviuvei! 
 A vacca preta, que eu tinha, 
 Quem m'a encontrou? – coitadinha! 
 
  Eras ama de meu filho 
Que sem ti se vae finar: 
Vendo a arribana deserta 
Quem m'o ha-de consolar? 
 A vacca preta, que eu tinha, 
 Quem m'a encontrou? – coitadinha! 
 
  Quando, em Maio, reflorirem 
Estes nossos arredores, 
Quem ha-de levar-te ao pasto 
Toda enfeitada de flores? 
 A vacca preta, que eu tinha, 
 Quem m'a encontrou? – coitadinha! 
 
  Lembras-te, ingrata, do dia 
Que eu tremia co'a sesão: 
E mas por livrar-te ao frio 
Te cubri c'o meu gavão? 
 A vacca preta, que eu tinha, 
 Quem m'a encontrou? – coitadinha! 
 
  Adeus, sem ti voltarei: 
Procura mais rico abrigo; 
Busca outro dono que eu morro... 
Horas de Deus vão contigo! 
 A vacca preta, que eu tinha, 
 Quem m'a encontrou? – coitadinha! 
 
  Foge á neve na montanha, 
Á sombra foge no val: 
Ha-de acabar-me esta perda... 
Mas não te desejo mal! 
 A vacca preta, que eu tinha, 
 Quem m'a encontrou? – coitadinha! 
 
  Virás co'as pontas rapar 
Algum dia á minha porta: 
Virás tarde, que has-de achar 
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A famillia então já morta! 
 A vacca preta, que eu tinha, 
 Quem m'a encontrou? – coitadinha! 
 

Mendes Leal Júnior 
 
Nº 21 – 11/01/1844 – p. 252 
 
 
 

A GRANDE BARCA DA ROMANA EGREJA 
ODE 

 
 
Que immensos repellões não tem soffrido 
A grande barca da romana egreja 
 Sobre revéssos mares 
 Ha tempos combatida 
Por negros furacões desenfreados! 
 
Com que trabalho o seu arraes afouto, 
Amarrado ao timão, regido o leme 
 Não tem prudente e sabio 
 Pelo direito rumo 
Que Pedro lhe ensinou, que dictou Christo!... 
 
Seus valentes irmãos, socios remeiros, 
Com os remos em punho, segurado 
 A barca teem na róta, 
 No marulho das vagas 
Salvando de naufragio o baixel sancto. 
 
Açoitado de horriveis tempestades 
Por entre os escarcéos do mar cavado, 
 Ora encara as estrellas, 
 Ora os abysmos roça; 
Porém sempre co’a agulha ao fixo norte. 
 
Pela prôa lhe saltam mil corsarios, 
Barberescos piratas, que pertendem 
 Ganhar-lhe o barlavento, 
 Famintos d’abordagens, 
Nunca fartos de sangue e de rapinas!... 
 
Porém o sabio Palinuro sancto, 
Com seus destros, robustos remadores 
 Aligeirosos fogem 
 Dos barbaros chavécos 
Com cem remos rasgando as salsas ondas. 
 
No porto do sagrado Vaticano 
Com a amarra da fé vão ancorar-se. 
 Alli sempre liberta 
 Das horrendas procellas. 
Ha de a barca de Pedro estar a salvo. 
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Pouco importa que os euros desavindos 
Vomitem contra ella accesos raios; 
 Sobranceira ao rebombo 
 Das nuvens estalantes 
Ella voga nos pincaros das vagas. 
 
Se a arca de Noé nadou intacta 
Sobre as mais altas serras do Universo, 
 Afogadas nas aguas. 
 Como ha de soçobrar-se 
O divino baixel da Galiléa? 
 
Se a fabulosa náo, Argos chamada, 
Que Tiphis sem temor levou a Colchos 
 Do vélo d’ouro ao roubo 
 Mer’ceu do paganismo 
Collocal-a por astro entre as estrellas… 
 
Quanto não deve a verdadeira barca 
De que é supremo arraes do Eterno o Filho, 
 Livrar-se das borrascas, 
 E perfidos corsarios, 
Se ha de eterna fulgir no excelso empyreo?... 
 
Ah!debalde intentais, impios descridos, 
Fazel-a naufragar no pégo horrendo 
 Das vossas pestilencias, 
 Tenazes combatendo-a!... 
Perseguida será, mas nãu vencida. 
 
Quando no seu convez juiz inteiro 
O estandarte da cruz erguer na dextra 
 Para julgar o mundo, 
 E á esquerda mão ficardes, 
Conhecereis então seu grande chefe!... 
 
Qual vossa confusão será em vendo 
Embarcados com elle os da direita 
 Na magestosa barca 
 Para o porto da gloria, 
Ficando vós no lodo submergidos!!! 
 
29 de junho de 1843. 

Francisco Joaquim Bingre 
 
Nº 24 – 01/02/1844 – pp. 290-291 
 
 
 

MEDITAÇÃO 
 
I 

 
Some a fronte no pó, chrislão piedoso, 
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Ora, humilha-te, implora, glorifica, 
No throno da montanha, agonisante 
Dos martyres o martyr. 
 
  Já na aldêa 
Da alva torre singella o bronze austéro 
Lentamente espalhou, como um suspiro, 
Finaes echos da terra, n’esta sancta 
Penitente semana. Derradeira 
Extrema saudação foi feita ao mundo. 
Também convite extremo. 
 
  Externas vozes 
Dos homens e da egreja calae todas. 
Occultos hymnos só murmure o templo, 
Só affectos do céu no peito vibrem. 
 
Por mim, por ti, christão, por tudo e todos 
Ao supplicio um Deus vae… Prostrae-vos, homens, 
Estrellas, apagae- vos, veste, ó mundo, 
O lucto universal, que o matiyr sóbe 
Ao monte da agonia… O meu Deus martyr! 
Martyr elle por mim!... Mysterio augusto, 
Expressar-te não sei, só sei confuso. 
Contemplar-teem minha alma – e curvo e humilde 
Meditar-te,adorar-te – e, transportado 
Do eterno amor ás regiões ardentes, 
Sentir-te quasi, quasi padecer-te! 
 

II 
 
Ai paixão do meu Deus! que são, que importam 
A par de ti humanos soffrimentos? 
Quem não há-de acatar-te, Christo sancto, 
Cravado n’essa cruz, abrindo os braços 
Á peccadora, afflicta humanidade? 
 
O horrendo golpe, que te vara o peito, 
É porta d’onde sae radiosa e pura 
A nossa liberdade. – Os crus espinhos, 
Que a fronte régia atrozes te laceram. 
São diadema de gloria ás nossas frontes, 
É-nos vidaessa morte. – D’esse roto, 
Patente coração limpidas manam 
As aguas redemptoras, em que o mundo 
Captivo se mergulha e sae liberto. 
Essa cruz, que a maldade fez infame, 
O lenho, que o meu Deus tornou divino, 
O madeiro do Gólgotha cruento 
Esteia-nos a vida, a morte ampara: 
Bordão forte de incerto perigrino. 
Os rudes passos guia na existencia: 
Tronco sancto de sanctas esperanças 
Dá sombra pia ao campo dos sepulchros. 
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Ai paixão sem egual!que são, que importam 
A par de ti humanos soffrimentos? 
Christo rei, o teu sangue derramado 
Retinge o chão do opprobrio. Afrontas chovem 
Na tua face augusta. O insulto acerbo, 
O riso atroz, as barbaras torpezas 
Apertadas – teu casto ouvido ferem… 
E Christo é Deus!... 
 

III 
 
  Semana dos mysterios 
De palmas, e de incensos, e de luctos, 
Oh!quem me déra agora ter unidos 
No meu peito os teus canticos d’affecto! 
Do bardo d’Israel oh!quem me déra 
Palavras e harpa d’oiro!  e dos prophetas 
As imagens grandiosas! 
  Quem me déra 
Poder aqui dizer o que não posso 
O que talvez nem cabe em phrase humana! 
Immenso amor do Eterno, amor sublime 
Do cordeiro mansissimo, quem sabe 
Celebrar-te qual és, ou conceber-te? 
 
Se eu podéra soltar agora os diques 
Da fraqueza mortal!Oh!se podéra 
Dar largas ao vulcão que interno me arde, 
Soubera-o eu talvez, talvez lograsse 
Pelo fogo que sinto a devorar-me, 
Dar uns longes sequer d’aquelle fogo, 
Que no cimo do monte dos tormentos 
É braseiro onde a terra se acrisola, 
É chamma que illumina os céus abertos. 
 

IV 
 
Humanos, que soffreis, ao templo vinde. 
Não ha luz importuna. O seu recinto 
De lucto está coberto como ess’outro 
Que as almas doloridas vos reveste. 
As aras estão núas. Só recobre 
A murta e rosmaninho o chão piedoso. 
São perfumes saudosos – entristecem. 
É grave e austero o templo; a turba é muda 
Podeis ermar com ella. 
 
  Desgraçados 
Humanos que soffreis, vinde, apressae-vos. 
Eis patente o sepulchro do Deus homem; 
Moram n’elle celestes esperanças, 
Consolações divinas. Vinde, vinde! 
Porque está elle aberto? Porventura 
Será do Eterno esteril a piedade? 
Não são acaso lá no céu contados 
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Os que o mundo atormenta? 
 
  Vinde vinde! 
Porque está elle aberto? Lançae livres, 
Curvados sobre a lapida sagrada. 
Dentro d’esse moimento as vossas dores. 
Vertei sem pejo os prantos da fraquesa, 
Entornae-lhe, entornae-lhe as vossas almas. 
Ai vem tu infeliz, mais do que todos. 
De quem o mundo zomba, porque cego 
E crédulo e sincero só tiveste, 
Por unico peccado, fé sobeja 
Nas illusões da terra, e não podeste 
A total corrupção achar possivel: 
Vem tu, pobre enganado, que sentiste 
Gyrar-te o amor no sanguee, todo inteiro, 
Correr-te ao coração: vem, tu, queancioso 
Da tua alma os thesoiros derramáste 
Ao acaso, sem conta, e sem reparo. 
Não ha vergonha aqui. O vacuo enorme 
Que em teu peito deixou o desengano 
Aqui t’o remedeam. Fé conserva, 
Mas põe a fé no céu. Despresa mundo 
Pois que o mundo é tão falso. Ha mais affectos, 
Maiores e melhores e mais firmes; 
Não mentem; duram sempre. 
 
  O amor da terra 
O que é elle, onde está, quem soube achal-o? 
Tu crêste n’elle, ó misero, sim crêste, 
Nutriste-o branco lyrio immaculado, 
Com desvelo em teu peito; mas que achaste 
Que achaste em recompensa?os teus extremos 
E a tua abnegação com que os pagaram? 
Vilanias, infamias,e torpezas 
Fazendo-te corar, foram teu premio! 
 
E tu amavas, qual amar costuma 
Quem, nos annos vivazes e sinceros 
Da muita mocidade, generoso 
Tem, no fundo sanctuario da sua alma, 
Os affectos por vida; – quem respira 
No abrasado vapor do ardente estio 
O amor em cada phrase, em cada idéa, 
Em cada sensação ea cada instante! 
 
“O amor depura as almas” – pobre humano, 
Lá comtigo disias – vês? Do lodo 
Nascer não póde a flor que tu sonháras, 
Se na terra se dá, raros a encontram. 
E mais raros a colhem. Certa achal-a 
Só no céu, só no céu. Ao céu, portanto, 
Buscal-avae, cultor desenganado. 
 
O que é dá terra o amor?quem soube achal-o? 
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Poucas almas dispersas o conhecem; 
Mas perdidas no mundo não se encontram: 
Solitarias vegetam, morrem êrmas! 
 

V 
 
Ah! Vem, vem derramar as magoas tuas 
N’este aberto sepulchro, ó desditoso: 
Sejam quaes forem, acercar-te pódes; 
Nenhuma se regeita, para todas 
Ha remedio efficaz, balsamo prompto. 
Que maior, que mais amplo affecto queres 
Do que este do teu Deus!que flor mais pura 
Do que a flor das celestes esperanças! 
 
E todas d’aqui vem, d’este sepulchro, 
E todas aqui nascem, sempre verdes 
Para a mão, que as quizer, piedosa e crente. 
 

VI 
 
Ó dias da paixão, paixões humanas 
A vós se accolham timidas e mansas, 
A vêr-vos, meditar-vos, e sem custo, 
O turbido involtorio seu mundano 
Despirem sobre a lapida sagrada. 
Ó dias da paixão, se ao penitente 
Sois abrigo de paz, ao desgraçado 
Sede porto seguro, onde lhe esqueçam 
As tormentas crueis, que o desvairaram 
No oceano de seu mal: – onde não veja 
Flamejar a procella, e as nuvens negras 
Abrirem-se amostrando aos olhos loucos 
Outro oceano de fogo, immenso e horrendo. 
 
Do templo o véu rasgado patentêe 
As portas refulgentes da outra vida, 
De par em par á crença descerradas. 
As trevas do universo, sejam trevas 
Para o impío sómente.Ignea columna, 
As sombras desfazendo, a salvo guie 
O povo do Senhor, contricto e humilde, 
Da promissão á terra abençoada. 
E, quando os luctos d’hoje forem galas, 
Sorriso triumphal radioso solte. 
Ouem juncto á cruz de Christo agora péna! 
 

Mendes Leal Junior 
 
Nº 33 – 04/04/1844 – pp. 399-401 
 
 
 

SUSPIROS DE ABRIL 
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É maraviglia, e amor, 
E sentimento, e speme, 

Son Mille affeti insieme 
Tutti raccolti ai cor. 

Metastasio. 
 

I 
 
Minha alma, toda amor, em vão comprimo; 
Debalde os males meus escondo attento. 
N’este pégo fatal o meu tormento 
 Nadar vem sempre ao cimo. 
 
Se este peito, que Deus fez expansivo, 
Teimasse acaso em constranger, mais forte, 
Libertar-me viria a mão da morte 
 O coração captivo. 
 
Dilate-se portanto: em sons sentidos 
Exhale a pena sua tormentosa, 
Suspire; gema á lyra lachrymosa 
 Seus hymnos doloridos. 
 
Seria o canto e o chôro perigrino 
Se ao sentimento a voz correspondêra. 
Se no rythmo ou nos prantos eu poderá 
 Pintar o meu destino! 
 

II 
 
É todo fogo o meu peito. 
A minha alma é toda amor; 
Solitaria é minha vida, 
Incessante a minha dor. 
 

___ 
 
Se abril os prados matisa, 
Nos prados tormentos vejo: 
Mudas as flores se entre-amam... 
E eu... Só tenho o meu desejo! 
 
Se, tristemente sorrindo, 
Enche a lua magestosa 
De vaga ternura as almas, 
Os campos de luz saudosa. 
 
Eu, magoado e pensativo, 
Conto as estrellas do céu; 
E conto as ancias ferventes 
Do profundo peito meu! 
 
Se a rola saudades geme, 
Se o rouxinol trina amores; 
Que invejas!... Ardo... e no mundo 
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Ninguem sente os meus ardores! 
 
E tremo, tremo de susto, 
Se attento escuto a meu lado 
Rir, folgar a natureza 
E me rejo abandonado; 
 
Tremo de susto, que eu sinto 
O que é ler um coração 
Terno, ancioso, todo chamas, 
E submettel-o á rasão!... 
 
Á razão!... Acaso póde 
A cadêa mais potente, 
Seja de ferro ou de bronze, 
Enlaçar um fogo ardente? 
 
Entre as vivas labaredas 
Brevemente se abrazèa: 
Funde-se, augmenta inda a lava 
O que era d’antcs cadêa. 
 

III 
 
A primavera risonha 
Tudo faz reflorescer: 
A madre-silva nos bosques, 
Nos corações o prazer; 
 
Accorda tudo ao seu brado: 
As aves para cantarem; 
Para sorrirem os homens; 
E todos para se amarem. 
 
Os espiritos florejam 
Como as relvas amorosas: 
Abrem-se junctos, rescendem 
Os pensamentos e as rosas. 
 
Só primavera eu não tenho, 
E se a tenho – em solidão 
É de nuvens, não de flores 
Não de sol, de escuridão. 
 

IV 
 
Meu corarão era una vaso 
Tão puro, tão precioso!... 
Verieis d’alma por elle 
O reflexo luminoso. 
 
Abundante amor sincero, 
Em nobres peitos vulgar, 
E mil afectos sem nome 
O enchiam a trasbordar. 
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Mãos tyrannnas m’o partiram: 
Roto está, tudo entornou; 
Até a própria esperança 
Pelas fendas se escoou! 
 

V 
 
E com tudo talvez não merecesse 
Desgraça tão cruel; talvez minha alma 
Fôra digna d’amor egual ao d’ella! 
 
Ai! prados verdes, campos matisados 
Sombras da tarde, estrellas pudibundas. 
Minhas socias d’amor! Ai! trevas meigas 
Da noite amena; quantas, quantas vezes 
No vosso recatado occulto seio 
Meus prantos derramei, quasi em delírio! 
E quantas, leve aragem, que gemia 
Nos laranjaes do Valle, pelo espaço 
Meus suspiros levou, que vinham d’alma! 
E quantas mais, sentado pensativo 
Na alameda da encosta em rude pedra, 
Á beira da corrente inquieta e funda 
Quantas – olhos no céu e mão na face – 
Contei ao campo, aos astros, aos fraguedos 
As ancias que no peito não cabiam! 
 
Foi lhes sepulchro a solidão profunda; 
Se haviam de rir d’ellas!... 
 
  Astros, campos, 
Fraguedos que me ouvistes, vós sómente 
Podeis dizer, que affectos infinitos 
Aqui dentro em cardume se apertavam! 
Que ternura e saudade amena e triste! 
Que sedes de querer e ser querido, 
De entrar, calcando humanas impurezas, 
Num céu d’amor, com quem comigo o abrisse! 
Que desejos extremos, e sem mancha, 
De fazer entre todos venturoso, 
Á força de caricias e desvellos 
Um ente idolatrado! De por elle... 
Por ella... òs hymnos meigos de que sinto 
Ardente a phantasia a trasbordar-me 
Fervoroso esgotar eu mutuo enlêvo!... 
 
Não zombeis, homens, não. Qual de vós outros 
Co’a fronte oppressa, e o coração partido, 
Gemendo e pranteando, e n’um suspiro 
Mil desejos, mil anciãs, mil ternuras 
Ás auras caprichosas entregando, 
Qual de vós o não fez?... Se algum se encontra 
Depôr deve estas paginas; egoísta, 
O que intender não póde, não profane. 
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VI 

 
Peitos sensíveis, corações amantes, 
Ternos, languidos olhos femininos, 
Dos que, inda immoveis, são espelhos d’alma, 
Lêde-me vós, só vós: estou seguro 
De que haveis intender meu simples canto. 
 
Lêde-me vós, que á noite reclinada 
Na janella saudosa; vagamente, 
Humida a face, contemplaes, sem vel-os, 
O azul do mar, do firmamento o brilho; 
E murmurar ouvis sem distinguil-as 
D’eguaes mysterios, egualmente involtas, 
Do vosso peito as ondas e as do oceano. 
 
Lêde-me vós, que ao despontar da aurora 
Entre os vossos jasmins tentaes um riso, 
Que, sem causa, uma lagrima desmente, 
E tremeis e corães, quasi de pejo, 
Se ouvis meigos arrulhos amorosos 
D’um casal desvellado no seu ninho. 
 
Lêde-me vós que daes sinceros prantos 
Á loucura do Tasso – de Petrarcha 
Aos magoados amores – e ás saudades 
De Bimnardel saudoso – e que, enlevada, 
Alguma vez, ingênua, desejastes 
Para o pobre poeta consolardes, 
Laura ser, ser Beatriz, ou ser Leonora. 
 
Lêde-me vós, que um hymno doloroso 
Enche de dor – e vós que rasos d’agua 
Olhos fitos no livro quasi findo, 
Como vossos, carpis estranhos males. 
 
Lêde-me vós que o marmore do templo 
De pranto humedeceis se ouvis, piedosa, 
Do Deus-Homem contar os soffrimentos 
Ao sagrado orador, austero e grave. 
 
Lêde-me vós... – oh! Lede-me vós todas 
A quem ardente amor ou vago affecto – 
Voraz incêndio, ou timida scentelha – 
O coração tomou – De vós espero, 
De vós, de mais ninguém, piedade e int’resse! 
 

VII 
 
Salve, rei da montanha, cedro annoso, 
 Que as tormentas affrontas. 
Como os breves seus dias contam homens, 
 Os seculos tu contas: 
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D’aqui vejo, nos ares recortada 
 A serra do Occidente, 
Descançando em repouso altivo e fero 
 Como um leão dormente. 
 
Salve, rei da montanha, antigo vulto, 
 Socegado Titão, 
Que mal faz murmurar severo e triste 
 O vento da soidão, 
 
Do curvo tronco debruçada a copa 
 Em arcos elegantes, 
Descommunal trophéo soberbo finge, 
 Ou porta de gigantes. 
 
Qual vislumbra o estrellado firmamento 
 Atravez da folhagem. 
Taes vislumbram memorias do passado 
 Por entre essa ramagem. 
 
Salve, rei da montanha. A sombra tua 
 Ja cobre gerações: 
Pendem annos e folhas dos teus ramos 
 Em cerrados festões. 
 
Debaixo d’esse tecto sussurrante, 
 E sempre hospitaleiro, 
Como o tecto dos homens d’algum dia, 
 Para o pobre romeiro. 
 
Eu, romeiro infeliz no mundo, venho 
 Buscar abrigo obscuro: 
Fallar venho ao passado, a vêr se posso 
 Esquecer o futuro... 
 
Ai! não posso, não sei. A toda a parte 
 Me segue esta dôr viva, 
Como a frecha que trás no lado roto 
 A corça fugitiva. 
 

VIII 
 
Irei aos braços da gloria 
Procurar o esquecimento? 
Desgraçado, é vão o intento: 
Se conservas a memória 
Has-de guardar o tormento. 
 
A gloria é fructo enganoso, 
Seduz mas não satisfaz, 
Penas causa sem dar paz: 
Não é tel-a ser ditoso, 
Mas logral-a é ser sagaz. 
 
Tem á dor, que te lacera, 
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Que te abrasa a mente accesa, 
Um só nome a natureza: 
É o amor que a magoa gera 
E a magoa gera a tristesa. 
 
............................................ 
 
Ó sonhada Fornarina, 
Sonho só, nunca verdade, 
Ó phantastica beldade, 
Existirás tu, divina, 
Qual te pinta a idealidade? 
 
Se existes, quero cingir-te 
De flores; quero adorar-te. 
Se não tens, com gentil arte, 
Um Phidias para esculpir-te, 
Tens minha alma para amar-te! 
 
Sancto André 16 de abril. 

Mendes Leal Júnior 
 
Nº 35 – 18/04/1844 – pp. 423-425 
 
 
 

SAUDADES DA MINHA INFANCIA 
 

Eheu! Fugaces... 
Labuntur anni... 

Hor. 
 
Primavera da vida, oh! quanto és breve! 
Mimosas flores, com que a fronte adornas 
Como logo murchadas vão caindo 
Sob os rijos suões na estiva quadra! 
Das paixões bafo ardente em campo outr’ora 
Tão donoso e fragrante apenas deixa 
Sobre ruinas roxear saudades! 
Primavera da vida, ah! quanto és breve! 
Tempo houve em que a aIma alegre, alegres quadros 
Só via entôrno a si sem volver olhos 
Ao revolto porvir, que me hoje afana. 
Gosto em meu coração, riso em meus lábios 
Sempre aurora e crepusculo me viam. 
Névoa nenhuma os dias me enturvava. 
 
Mal despontava ao longe a madrugada 
De alvo dia de abril corria aos campos. 
Não sem colher primeiro um dôce beijo 
E um dôce riso nas maternas faces. 
Se entre as folhas do bosque rociado 
Trinar um canto ouvia ou nos penedos, 
Que d’entre o humilde arroio se alevantam, 
Laços dispondo a occultas, longa a vista 
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Por entre os ramos, anhelante e a custo 
Sustendo o respirar, punha-me á espera 
Que o meu livre cantor viesse ao laço: 
Se d’entre espinhos conquistava a rosa, 
Da carinhosa mãe correndo aos braços, 
No terno seio lh’a pousava alegre. 
E em troca recebendo um riso, um beijo 
Aos infantis folguedos me tornava. 
Nas horas, em que o Sol tisnava as folhas, 
Do olmedo as moveis sombras me occultavam: 
E quantas vezes do folgar cançado 
Dormi ao som das aguas trepidantes 
Como ellas puro o somno da innocencia; 
E eu revivia para novos brincos 
Té que dos montes deslisando as sombras 
Mais um dia feliz dava ao passado. 
E assim fugiram todos manso e manso 
E não mais voltarão dias tão bellos! 
 
Se roncava o trovão, se as grossas nuvens 
Faziam saltitar por sobre os tectos 
Estrepitoso, esplendido graniso 
Cerrando os olhos ás sulfureas fitas, 
Nos braços maternaes achava asylo, 
Onde entre affagos se esvaía o susto. 
 
Unindo as breves mãos posto em joelhos 
Ante a imagem da Virgem misturava 
De minha mãe co’as fervorosas preces 
Meiga oração, que me ficou do berço. 
Como um raio de luz baixava ao peito, 
Calava n’alma devoção sincera. 
Na mesma taça d’oiro confundidos 
Dois bálsamos, libei doçuras d’alma 
Puro amor filial, piedade sancta. 
Amor de mãe, como é feliz quem logra 
O teu feitiço! infuso sentimento, 
Amor de mãe, não tens rival no mundo: 
Debalde o amante, o irmão, debalde o cuidam: 
Tudo, em mudando a sortem nos deserta; 
Mais amigos não há; só tu persistes 
Firme no bem, no mal, do berço á campa. 
O pranto companheiro da existência 
Da vida ao despontar fagueiro enchugas, 
E na campa nos vertes pranto amargo. 
 
Esvaeceu-se o tempo da innocencia! 
Qual foi o anjo terrivel das vinganças, 
Que brandindo ignea espada me ha banido 
Do paraiso meu para este cabos 
De vícios, de traições, torpesas, crimes 
Onde é mais venturoso o mais corrupto, 
Onde opprobrio e louvor seus nomes trocam! 
Onde, se ahi entra affecto, anda escondido! 
Onde o sentir se perde, e a alma despindo 
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Uma a uma as idéas primitivas 
Como arvore uma a uma as folhas verdes 
Passa de outono a inverno e sécca e morre! 
 
Aqui o corarão que sae da infância 
Assemelha ao coral, que exposto ás auras 
De fragil planta se transmuda em pedra. 
 
Brando sorriso, que adejava meigo 
Nos labios meus outr’ora, onde voaste? 
Hoje as lividas azas da tristeza 
Meu rosto enlutam com pesada sombra. 
Nos olhos meus luz pura d’innocencia 
Refulgia donosa, agora... ai tristes! 
Quando em rios não vertem longo pranto, 
Retratam d’alma um languido repouso. 
Meu ser, meu coração, minh’alma e vida 
Tudo, tudo é mudado! a esp’rança ao menos 
Não morreu, não morreu; cá dentro a sinto. 
Se a ventura no mundo é sonho apenas 
Depois que as azas descerrar minh’alma, 
Deixando á terra o que pertence á terra 
Irei, vencida para sempre a morte, 
Encontrar, bem sei onde, os bens sem termo. 
 
Coimbra 24 de fevereiro de 1842 

António Maria de Couto Monteiro 
 
 
Nº 38 – 09/05/1844 – pp. 458-459 
 
 
 

A ROSA 
 

Oubliez la fleur éphemére 
Qu’un jour d’orage fait muorrir. 

Pauline Flaugerques. 
 
O LIRIO diz innocencia, 
Do lirio me apraz o alvor; 
Saudade lembra o passado, 
Da saudade amo o pudor: 
 
Amo a rôxa violeta, 
Amo a perpétua singela, 
Amo tudo onde não vejo, 
Onde é muda a imagem d’ella. 
 
Mas a rosa tem espinhos, 
E tem, como ella, o rubor, 
A rosa diz alegria, 
Diz ventura e diz amor; 
 
No lindo imperio das flores 
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Tenha embora a primasia, 
Nasce e abre, sécca e morre, 
Triste rainha d’um dia. 
 
E a imagem da belleza, 
Os espinhos só lhe achei; 
É symbolo da ventura, 
Esse nome apenas sei. 
 
Não amo, despréso a rosa, 
Para mim não tem valor; 
Quero o martyrio ou a murta, 
Quero quanto exprime a dor! 
 
Lisboa 23 de abril de 1844. 

A. Lima 
 
Nº 38 – 09/05/1844 – p. 459 
 
 
 

A FOLHA SECCA 
 

A MEUS PAES. 
 

J’envoi un soupir a ceux qui m’aiment. 
Byron, tr de B. L. 

 
Mirrada, secca folhinha, 
N’aza do vento onde vais? 
Espera; – leva comtigo, 
Um suspiro, e nada mais; 
Se os montes d’além passares, 
Has-de leval-o a meus pais. 
 
A meus Paes!... talvez nest’hora 
Vendo o meu leito deserto, 
Vendo á meza abandonado 
O logar ende era certo, 
Como eu revolvam na mente 
Do regresso o dia incerto! 
 
Mas, folha, chega te ao seio, 
Une-te ao meu coração, 
Que hás-de partir inda quente 
Do calor d’este volcão, 
Hei-de abrazar-te c’o pranto 
Da mais pura devoção! 
 
Brinco innocente das auras, 
És toda o retrato meu; 
Foste já viçosa e bella, 
Hoje teu viço morreu; 
Infesto noto soprou-te, 
Verme ruim ta mordeu! 
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Sou qual és, e fui qual foste, 
Nem só tu és malfadada; 
Se do tronco onde pendias 
Te cegou féra rajada, 
Ao lar paterno roubou-me 
Do infortunio a mão gelada. 
 
Sou tambem folha mesquinha 
Que na esp’rança vicejei, 
Occulto verme roeu-me 
Não mais n’arvore fiquei: 
Sopra-me a brisa ao acaso. 
Onde, ai triste, pousarei? 
 
Quem sabe? talvez bem cedo 
S’érga o espectro da morte. 
Que sob o musgo da campa 
Amanhã m’esconda a sorte. 
Que minhas cinzas dispersas 
Dentro em pouco espalhe o norte! 
 
Mas que penso? – Pobre folha, 
Veloz corre ao lar paterno, 
Fende os ares como o raio 
Que despede a mão de Eterno, 
Corre veloz, não te pese 
Suspiro d’um filho terno! 
 
Foge, vae, não te demores, 
Sê mensageira fiel, 
Pinta ao vivo, se poderes, 
Minha saudade cruel, 
Saudade, que me distilla 
Dentro n’alma acerbo fel! 
 
Negro cachopo, onde morrem 
As vagas do pensamento, 
Ausencia, como é amargo 
O teu primeiro momento, 
O adeus da despedida, 
A hora de apartamento! 
 
Trago-te inda impresso n’alma, 
Dia solemne e fatal, 
Vejo-te inda em pranto immersa, 
Candida mãe, sem egual, 
De meu pae sinto os soluços 
N’aquelle abraço final!... 
 
Mas basta – que ía acordando 
O cadaver do passado, 
Ía erguendo ao que já fora 
O negro manto pesado; 
 – Folha, adeus! – corre ligeira, 
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O céu te ceda bom fado! 
 
Coimbra 2 de maio de 1842. 
 

A. Lima 
Nº 42 – 05/06/1844 – p. 507 
 
 
 

A ALCACHOFRA 
 

Allez-vous-en avec vos fleurs toutes 
Fanées. 

V. H. 
 
Florirás?... não florirás, 
Minha alcachofra gentil? 
Florirás, que te floriram 
Aguas bemdictas de abril: 
 
Vou queimar-te e requeimar-te, 
Minha alcachofra agoireira: 
Vou consultar minha sorte 
N’esta planta feiticeira. 
 
Sorte d’amores tão vária, 
Quem te dera a meu favor! 
Porque tremo, hesito, ancêo, 
Chegando ao lume esta flor? 
 
Meia noite... pouco tarda... 
Duas, três... as doze são... 
Arde, flor, que é meia noite, 
Em louvor de S. João! 
 
Não ficou das gallas tuas 
Uma só: – bem negra estás. 
Agora, posta ao relento... 
Florirás?... não florirás? 
 
Olha que tens entre as cinzas, 
Que ás auras fagueiras lanças 
A esp’ranças no teu seio, 
O meu viver nas esp’ranças. 
 
Tens em ti minha alma toda: 
N’esta noite benta e leda, 
Podes-Ihes dar azas d’anjo, 
Ou dar-lhe espantosa queda. 
 
É tarde: vou repousar-me 
D’esta incertesa e terrores: 
Vão talvez surgir-me em sonhos 
Seccos espectros de flores!... 
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___ 
 
A manhã já vem rompendo... 
Muito depressa... á janella... 
Vejamos se o flor, Sibylla, 
Cinza está ou flor mais bella 
 
Cinza! só cinza! oh desdita!... 
Onde ha flor mais desastrada? 
Nem sombras d’uma folhinha, 
E, mas ficou bem queimada! 
 
Cinza só!... que sina triste! 
Terna esperança mentida, 
Vida me era... Ai! Céus! Agora 
Nem esperança, nem vida! 
 

Mendes Leal Junior 
 
Nº 44 – 20/06/1844 – pp. 526-527 
 
 
 

S. THIAGO E BELZEBUT 
SOLAO 

PROLOGO 
 
Porfiava c’o demônio 
S. Thiago certo dia, 
Qual dos dois aposta rija 
Mais depressa ganharia: 
Tracta-se d’uma donzella, 
E dois, que morrem por Ella, 
De estremada galhardia. 
 
S. Thiago dava ao demo, 
Lá no meio do verão, 
O seu corcel das batalhas, 
Por tres dias, e mais não: 
Se o demo áquellas tres almas 
De christãs roubasse as palmas 
Em noite de S. João. 
 
E o diabo outros tres dias 
Ao sancto de Compostella, 
Serviria de Cavallo, 
Tão veloz, qual caravela, 
Se o céu entrassem primeiros 
Aquelles dois cavalleiros, 
Mais a formosa donzella. 
 
Mãos á obra, cada qual 
Dos dois valentes senhores 
Porfiados se lançaram. 
Como bons mantenedores; 
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E da maneira seguinte 
Ambos foram por acinte 
Mercê pedir aos amures. 
 

Canto I 
 
Onde vais dom cavalleiro 
Montado em rijo alazão, 
Com formosa cotta d’oiro, 
Com turbante, e murrião, 
E por legenda no escudo: 
“A noite de S. João”. 
 
A noite de S. João 
Dá no gôto ao anafil, 
Estremado lidador, 
Por nome Aben-Boadil, 
Rico senhor dos Algarves, 
Mui acabado e gentil. 
 
Mui acabado e gentil 
Era teu pae, teu avô; 
Em noite de S. João, 
Todos a morte os levou; 
Da crua sina fatal 
Só Boadil escapou. 
 
Só Boadil escapou; 
Mas Boadil tem vinte annos, 
E aos vinte e um é que se cumprem 
Os seus destinos tyrannos: 
Oh! não vás desafial-os, 
Não vás que são deshumanos. 
 
Não vás que são deshumanos; 
Soffreia o teu alazão; 
Despe a tua cotta d’oiro, 
E turbante, e murrião; 
Risca a legenda do escudo: 
“A noite de S. João”. 
 

Canto II 
 
Sáe do castello roqueiro 
Postigo mui recatado; 
Atravessa monte e prado, 
Qual perdido aventureiro: 
Por vereda tortuosa 
Juncto á montanha escabrosa 
Pára o bom do cavalleiro. 
 
“É aqui” disse entre dentes; 
Desmontou-se do alazão; 
E na basta escuridão 
Entra com passos trementes: 
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É caverna immunda e fria; 
Reina lá feiticeria 
De negros magos descrentes. 
 
- Que buscas, dom cavalleiro?” 
Brada, com voz de trovão, 
D’entre a espessa negridão 
O barbudo feiticeiro: 
- Que buscas?” – A minha sina; 
Uma estrella perigrina 
Faz-me aqui teu presioneiro. – 
 
- Tua sina já te dei; 
Já te li o teu condão; 
A noite de S. João 
Legenda foi, que eu gravei 
No teu escudo real. – 
- Essa legenda que Val, 
Se eu jámais a decifrei! 
 
Dom feiticeiro, senhor, 
Minha sina, e meu condão!? 
Estala-me o coração 
De saudades, e de amor: 
Vejo em sonhos uma bella. 
Vejo em sonhos uma estrella, 
Vejo em sonhos uma flor. 
 
Tem madeixas d’oiro fino, 
Olhos asues, que me matam. 
Tem uns seios, que retratam 
O candor alabastrino: 
Tenho presos meus cuidados, 
Meus transportes enleados 
N’esse gesto perigrino. 
 
Dom feiticeiro, senhor, 
Se é real essa visão, 
Dá-m’a para o coração; 
Que para os olhos é dor 
Vêl-a, mas não a lograr: 
Quero aqui mesmo acabar 
Ou vêr a fim d’este amor. – 
 

Canto III 
 

Feiticeiro 
Belzebut, dom Belzebut, 
Põe aqui a tua mão, 
Pelo Alborah de Mafoma, 
Por este signo saymão, 
Vês aqui dom Boadil, 
Quer saber o seu condão. 
 

Diabo 
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Boadil há-de logral-a 
Em noite de S. João. 
 

Feiticeiro 
Onde vais dom cavalleiro? 
Não acabou teu condão: 
Falla mais dom Belzebut, 
Dom Belzebut besuntão. 
 

Diabo 
Boadil ha-de logral-a 
Em noite de S. João; 
Ha-de logral-a na tumba, 
E morto, que vivo não. 
 

Feiticeiro 
Não desmaes, cavalleiro, 
Falla mais, dom besuntão. 
 

Diabo 
Vão d’aqui noventa dias 
Á noite de S. João: 
Se n’esses dias noventa 
Na tua espada pões mão, 
Nunca mais teus olhos pretos 
Seus asues olhos verão. 
Fazes annos vinte um 
Em dia de S. João; 
Acabou-se á meia noite 
Tua sina, teu condão: 
Mas se antes da meia noite 
Pões na espada a tua mão, 
Nunca mais teus olhos pretos 
Seus asues olhos verão. 
 

Feiticeiro 
Não desmaes, cavalleiro; 
Falla mais, dom besuntão. 
 

Diabo 
S. Thiago de Galisa, 
Sancto de boa feição, 
Ha lá torneios, e festas 
Em dia de S. João: 
Vae direito a S. Thiago, 
Dom Boadil; e mais não 
Passarás por passos d’armas, 
Vencerás o guardião; 
De que modo não t’o digo, 
Mas com armas isso não. 
Vencerás os do torneio, 
Estremado campeão; 
Terás o premio da lide, 
Mas com armas, isso não. 
O premio d’esses recontros 
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Dois asues olhinhos são: 
Boadil, hás-de logral-os 
Em noite de S. João. 
Mas se antes da meia noite 
Pões na espada a tua mão, 
Nunca mais teus olhos pretos 
Seus asues olhos verão. 
 

Feiticeiro 
Dom Boadil dos Algarves, 
Acabou-se a tua sina. 
Corre, corre, cavalleiro, 
Essa estrada perigrina. 
 

Canto IV 
 
Vae seguindo o seu caminho 
O valoroso romeiro; 
Ninguem os passos lhe veda, 
Thé ao castello roqueiro, 
Onde tem seu passo d’armas 
Dom Fuas o cavalleiro, 
Que jurou vencer no encontro 
Todo e qualquer passageiro. 
 
Traz o retrato pendente 
De Elusinda, seus amores, 
Atado á rija coiraça 
Por dois finos passadores. 
Boadil attenta n’ella; 
Rompe, iroso, em vãos clamores: 
“Ai de mim! eis o meu sonho, 
“Minha bella, meus amores”. 
 

Boadil 
Lidador, quem quer que sejas, 
Eu não posso batalhar; 
Dá-me espera de tres dias, 
Que eu te virei demandar: 
Vou-me ao sancto de Galisa; 
Por Deus, deixa-me passar. 
 

Dom Fuas 
Romeiro, quem quer que sejas, 
Comigo vem guerrear. 
 

Boadil 
Lidador, eu tenho brios, 
Tenho forças de leão; 
Deixa bater meia noite 
Em festa de S. João; 
Que eu virei vencer por Ella, 
Que eu virei dar-te razão. 
 

Dom Fuas 
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Romeiro, quem quer que sejas, 
Segura-le em teu arção”. 
 
N’isto enresta a lança esguia, 
E arremette c’o romeiro. 
Boadil finca as esporas 
No seu ginete ligeiro, 
Sal[t]a n’um pulo a estacada, 
Furta o corpo ao cavalleiro; 
E alto brada: Á meia noite 
“Serei na liça o primeiro”. 
 
“Dom traidor, dom vil, dom fraco!” 
Brada dom Fuas em vão. 
Eil-os ambos a correr 
Apóz o mesmo condão. 
- Á liça, á liça, por ella, 
Em noite de S. João; 
Á liça, flôr de meus olhos, 
Olhos de meu coração! 
 

Canto V 
 
Gentil torneio se apresta 
Por dona Elusinda bella, 
Na cidade padroado 
Do sancto de Compostella. 
Quem vencer inteira a lide 
Gosará favores d’ella. 
 
Vem um guerreiro, e mais cento; 
Nenhum á dama agradou: 
Thé que entra o moiro valente; 
E Elusinda lhe acenou. 
Mas o moiro quéda estatua, 
O moiro não batalhou. 
 
Vem-lhe entôrno os lidadores 
Suas lanças enrestar; 
Vem-lhe as zagaias mil loas 
Do S. João descantar; 
Vem-lhe as damas do torneio 
Os seus ramos offertar. 
 
Estatua quéda o guerreiro; 
E estatua lá era ainda, 
Com os olhos enlevados 
Na sua dona Elusinda, 
Quando na arena dom Fuas 
A sua carreira finda. 
 
Vem dom Fuas derramado, 
E mal avista Boadil, 
Assim c’os olhos suspensos 
Na sua dama gentil, 
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Tira o montante; e d’est’arte 
Grita ao pasmado anafil: 
 
“Á fé que não, dom Moirás, 
“Á fé que te hei-de matar; 
“Á fé que d’essas entranhas 
“A vida te hei-de arrancar; 
“Á fé que hei-de Il-a em pessoa 
“A Belzebut entregar. 
 
“Nem dom Jupiter no céu, 
“Nem no inferno dom Plutão, 
“Nem S. Thiago na terra, 
“Nem o teu negro alcorão, 
“Podem salvar tua vida, 
“Podem suster minha mão.” 
 
N’isto o fulgido montante 
Aos ares alevantou, 
Sobre o pulso do anafil 
Raivoso descarregou 
Fino golpe, que do braço 
Valente mão decepou. 
 
Valente mão, – tão valente! 
Qual ha ahi que o fosse mais? 
Dona Elusinda a carpir-se 
Derramava tristes ais: 
- Meu anafil, meu dom moiro, 
Quem não te vira jamais! – 
 
Ergue de novo o montante 
O desalmado infanção; 
Ergue-o de novo... Eis retumba, 
Como o ronco de um trovão, 
Meia noite pelos bronzes 
Da torre de S. João. 
 
“Meia noite! meia noite!” 
O cavalleiro exclamou; 
Ergueu-se como um leão, 
De seu alfange trayou; 
Duro golpe do montante 
Com a lamina aparou. 
 
Aparou-o, e com tal arte, 
Que o montante se partiu, 
Saltando a ponta quebrada 
Tão longe, que se não viu. 
Immovel ficou o alfange, 
Immovel; – nem se buliu. 
 
“Real, real!” brada a liça, 
“Real por dom Boadil!” 
Nada attende; – e só c’um braço 
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O derramado anafil 
Os campeadores investe, 
Mata oitenta, e vence mil. 
 
Jaz apagada com sangue 
A fogueira veladora; 
E já desponta no oriente 
A asul estrella da aurora, 
Quando morre no anafil 
Toda a sanha lidadora. 
Tinha á cinta charpa d’oiro; 
A charpa desenrolou, 
Mil oitenta e um escudos 
Todos n’ella os enfiou; 
Mil oitenta e um escudos 
Aos pés da dama atirou. 
 

Canto VI 
 
Dona Elusinda a surrir-se 
Estondeu-lhe a mão formosa, 
E imprimiu-lhe um beijo ainda 
Com os seus labios de rosa. 
 
É debalde: – cerra os olhos, 
Sólta um ai o cavalleiro; 
Esvaíu-se-lhe a existência 
Por esse ósculo primeiro. 
 
Com a voz semi extincta 
Chamou defuncto por Ella: 
- Quero ser christão nos braços 
Da minha Elusinda bella... 
 
Gelou-lhe a morte a palavra. 
Elusinda estremeceu; 
Do seu converso nos braços 
Tambem chorando morreu. 
 
E quando ao sacro jazigo 
Os dois amantes levaram, 
Dom Fuas, anachoreta, 
Já n’uma cova encontraram. 
 

--- 
 

Epilogo 
 
S. Thiago n’este dia, 
Seu corcel deixando atraz, 
Passeou pelas batalhas 
A cavallo em Satanaz. 
 

J. Freire de Serpa 
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Nº 44 – 20/06/1844 – pp. 528-531 
 
 
 

A MOIRA DE SANCTA LUZIA 
(tradicção da minha terra) 

 
1.º 
 

Vendo-se d'ella apartado 
Lamentou a tua dôr 
Nascida de seu cuidado: 
Hia-se pelos vallados 
Suspirando pelos montes 
Os tempos que eram passados, 
Seus olhos tornados fontes, 
Todo cheio de cuidados. 
Bernardim Ribeiro – Écloga Quina 
 
“Bom fadario, máu fadario 
“Minha estrella me fadou, 
“Bôa sina em conhecel-a, 
“Ruim, que longe me vou. 
 
“Ás bravas serras do Algarve 
“Vou-me agora a guerrear; 
“Sem n'a ver dentro de um anno!... 
“Um anno sempre a penar!... 
 
“Ai triste de minha sorte, 
“Triste de mim, que farei? 
“Que sua lindeza d'anjo 
“Tão cedo não gozarei. 
 
“Ai, que tempos que passaram, 
“Ai, que vida que eu levava, 
“Que Villancetes, que trovas 
“Por esta terra eu cantava! 
 
“Que caçadas que eu fazia 
“Co'o nobre falcão em punho, 
“Ao derredor de seus paços 
“Por alvoradas de junho. 
 
“Ai, triste da minha sorte 
“Que sem um anno findar 
“Não lhe ouvirei suas fallas, 
“Feiticeiras de matar. 
 
“Vou-me por hi de longada 
“Mas cá me fica a vontade 
“Captiva de seu quebranto, 
“Bem captiva de verdade. 
 
Os olhos ao mar deitando 
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Dom Vivaldo assim rimava, 
E escontra a montanha erguida 
Manso e manso os levantava. 
 
Dom Vivaldo a Compostella, 
Fôra, e vinha de romeiro 
De donosa romaria, 
Que era gentil cavalleiro. 
 
Cêrca do atrio do Lima* 
Alguns dias de pousada 
Repousara do caminho 
A brilhante cavalgada; 
 
E por valles entrementes 
Os cavalleiros donzeis, 
Ou por montes discorriam 
Em seus briosos corceis. 
 
Ao raiar da madrugada 
No dia de S. João, 
A passeio dom Vivaldo 
Fôra, por negro condão; 
 
Co'os dourados acicates 
O ginete espicaçava, 
E para espaldar do peito 
A tristeza que levava, 
 
I'a cantando comsigo, 
E que doce era o cantar! 
“Verdes arvores do Minho, 
“Que aqui estais á beira-mar...” 
 
Eis que pára embevecido 
Ao subir pela assomada, 
Que aventára coisa rara, 
Tão rara, como estremada. 
 
Assentada n'um rochedo 
Viu donzella mui louçã; 
Nunca víra dom Vivaldo 
Tão formosa castellã. 
 
Finas per'las arraiavam 
Suas madeixas lustrosas, 
Olhos negros, alvas faces 
Lindas, lindas de mimosas. 
 

                                                 
* Segundo o que tenho podido colher das escassas noticias, que a este respeito nos ficaram por ahi 
manuscriptas, chamavam – atrio ou atrium – á planície, em que juncto da foz do Lima se estendia a 
nascente e pequena villa de Vianna, antes que elrei D. Affonse III lhe concedesse o foral, e muitas honras 
e privilegios, com o que, dentro em pouco, começou a florecer, e augmentar-se, e se fez uma das mais 
commerciaes, opulentas e formosas de Portugal. 
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Vestia rico brocado 
Barrado de pedraria, 
Que do sol co'os raios claros 
Como acceso reluzia. 
 
Mal que vira o cavalleiro 
Foi com pêjo virginal 
A fugir para seus paços, 
Que eram feitos de crystal; 
 
Mas traz d'ella dom Vivaldo 
A correr dizia assim: 
“Morto sou, que déste mate 
“N'este peito; ha dó de mim.” 
 
- “Tua serei se me juras 
“Alma e corpo me entregar, 
“Se juras que d'hoje a um anno 
“Me has de vir aqui fallar. - 
 
“Juro ser teu; serás, minha” 
Disse o donzel “corpo d'oiro; 
“Aqui voltarei por ver-te 
“Em que me custe um thesoiro. 
 
 
“D’hoje a um anno!...” – “d’hoje a um anno” – 
Ella repete e abalou 
Para os paços; dom Vivaldo 
Como varado ficou. 
 
Mal de ti; que a conheceste, 
Pobre infanção esforçado! 
Mal de ti que de seus olhos 
Ficaste assim captivado! 
 
Mal de ti que é força partas 
Ao Algarve a batalhar! 
Mal de ti, se findo um anno 
Te lembras de cá voltar! 
 

2.º 
 

...aquelle grande alvoroço 
D’Atãbor que á guerra chama, 
Leva o velho, leva o moço, 
Que entrã primeiro em destroço. 
Sá de Miranda. – Carta a Antonio Pereyra 
 
Alarma por S. Thiago! 
Guerreiros, real, real! 
Alarma contra os descridos! 
S. Thiago e Porlugal! 
 
Grita rija d’este modo 
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Pelo campo se accendia, 
E contra Silves mourisca 
O christão se apercebia. 
 
Dom Payo Peres Correia 
Jurára Silves de entrar, 
Nunca o mestre as suas juras 
Sohia de quebrantar. 
 
Atabales se tangiam, 
Os ginetes relinchavam, 
Os guerreiros porluguezes 
Seus escudos embraçavam. 
 
Brilham as lanças polidas, 
E os montantes desnudados, 
Ondeam co’o vento as plumas 
E os balsões variegados. 
 
Cavalleiros cavalgando 
Seus ginetes; os peões; 
Anadeis com bizarria 
Ordenando os batalhões, 
 
Todos prestes aguardavam 
A monção de pelejar, 
Todos porfiam primeiros 
Sangue infiel derramar. 
O nobre mestre dom Payo, 
Fazendo o signal da cruz, 
Brada: “cerra, ó portuguezes, 
“Por nosso rei, por Jesus! 
 
“Cerra, cerra! S. Thiago! 
“E fé na Virgem Maria, 
“Que haveremos bom barato 
“D’estes cães da mouraria!” 
 
“A matar!” clamaram todos; 
Trava a lucta de roldão; 
Allah! – bradam musulmanos, 
Brada por – Christo – o christão. 
 
Oh!'. que tanger de trombetas! 
Que vozes de arremetter! 
Montes, serras, algarvias 
Tudo parece tremer. 
 
Cortadoras cemitarras 
Já se cruzam co'os montantes, 
Duras lançadas se embebem 
Por entranhas palpitantes. 
 
Ferem fogo as cutiladas 
Pelos almafres lusidos. 
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Jorra o sangue fumegando  
Pelos elmos já fendidos: 
 
Qual fiel jaz hi sem vida, 
Qual jaz sem vida infiel! 
Sem. alfaráz, agareno, 
Sem cavalleiro, corcel! 
 
Mais se atêa a lide e a morte, 
Mais vae lavrando o combate, 
Mas nos do mestre a victoria 
Já n’alma lhes dá rebate. 
 
Vencem grossas barbacãs, 
Vencem, merloens mui bastidos, 
Que de valor e ardimento 
Levam animos fornidos. 
 
São do muro a cavalleiro, 
Vão moiros a retirar, 
Vão com grandes alaridos 
Sua perda a apregoar. 
 
Pelos eirados se occultam 
Por buscar a salvação; 
Lá mesmo são degolados 
Que era um dó do coração. 
 
Veem-se a monte os cadaveres, 
O sangue a terra empapar, 
Silves, côrte dos Algarves, 
É qual triste almocabar. 
 
Almansor Aben Afan 
Ê já sem reino e sem vida; 
Já na alcaçova fluctua 
Lusa bandeira garrida. 
 
Sete padres revestidos 
Cantam Te Deum festival 
Na mesquita do propheta, 
Hoje matriz principal. 
 
Pelas ruas danças, voltas; 
Lá no Alcacer que alegria! 
E dom Payo agradecido 
Rezava á Virgem Maria. 
 
Mas onde vae dom Vivaldo 
Nobre e leal infanção, 
Que de sobra no combate 
Deu visos de capitão? 
 
Dom Vivaldo que o primeiro 
Muros de Silves trepou, 
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E que a sina portugueza 
Na moira torre hasteou; 
 
Dom Vivaldo que em tristeza 
Sempre andou a suspirar, 
Dês que veio, ha quasi um anno, 
Do Atrio de á beira-mar. 
 
Onde vae apercebido 
Como de paz e de guerra? 
Só elle o sabe, mas longe 
Vae por certo, a longe terra. 
 
 

3.º 
 

...És possible 
Que un afecto tan terrible 
Tiene por padre al amor! 
D. Luiz de Gongora. – Las firmesas de Isabella. 
 
 
Corre a noite mui estrellada, 
Corre o Lima a murmurar 
Com suas aguas de prata, 
Em que o vento anda a brincar. 
 
Morrem nos echos saudosos 
Mui alegrados cantares, 
Cbanuna de acceso pinheiro 
Viva se espraia nos ares. 
 
S. João tão milagroso 
N’esta noite se festeja: 
S. João, sancto garrido, 
Nossas almas nos proteja. 
 
Hoje tomam-se orvalhadas 
Que lavam negra tristura, 
Hoje é noite de folgança 
Noite de paz e ventura. 
 
Que sorrisos tão contentes 
Que votos de bem-querer 
Entre moços e donzellas 
Por hi se estão a fazer! 
 
Oh !.... quem será que atravessa 
Por meio d’essa folia 
Assim vestido de preto 
Com figura tão sombria! 
 
Quem será? quem não será? 
É cavalleiro e brioso, 
Que em seu ginete cavalga 
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Mui bem posto e primoroso. 
 
Luz debaixo da almocella 
Seu capacete lustrado, 
Luz-lhe por entre o pelote 
Gibão de aço recamado. 
 
N’alma cuidado lhe punge 
Grão cuidado e tormentoso: 
Al não leva no sentido 
Que o mister cavalleiroso. 
 
Vei-lo que galga açodado 
Por essa montanha acima, 
Que sobranceira campêa 
Juncto á foz do brando Lima. 
 
Como um céu aberto, brilha 
O palácio de crystal, 
Mas ha hi vista mais bella 
Que algo tem de angelical. 
 
Ha donzella que pentêa 
Com barriera doirada 
A sua negra madeixa 
Pelo cóllo desatada. 
 
Quem víra tal galhardia 
Á luz da lua formosa 
Dera a vida a todo o trance 
Na liça mais porfiosa. 
 
Enlevado o cavalleiro 
Mal a viu, descavalgou; 
Tirou pelote e almocella 
Todo armado se mostrou. 
 
– “Dom Vivaldo! dom Vivaldo! – 
Disse a donzella, e voou 
Para o gentil cavalleiro, 
Que nos braços a apertou. 
 
“Tu és minha; ó mui formosa, 
“Que minha juraste ser; 
“Minha serás...” dom Vivaldo 
Era louco de prazer. 
 
– “Dom Vivaldo, eu serei tua 
“Toda-la vida, que assi, 
“És fiel, faz hoje um anno, 
“Que te partiste d'aqui; 
 
“Jura de novo adorar-me, 
“Jura de novo ser meu.” – 
“Juro de novo adorar-te, 



442 

“Juro de novo ser teu.” 
 
– “Em que deixes fama e gloria.... – 
“Tudo deixo por te amar.” 
– “Então sobe a meu palacio, 
“Que nos vamos a cazar.” – 
 
Entram nos paços; de subito 
A meia noite soou, 
Eis senão quando horroroso 
Longo trovão retumbou. 
 
Paços, dama e cavalleiro 
Tudo alli despareceu: 
Era moira essa donzella 
Que a dom Vivaldo perdeu! 
 
Em fatal encantamento 
Jazem ambos sepultados 
Em minas d'oiro e de prata, 
Té que se finem seus fados. 
 
Mas é fama que apparecem 
Em noites de S. João, 
Ao pino da meia noite 
Por encantado condão, 
 
Sobre as rochas da montanha 
Da Virgem Sancta Luzia, 
A seccar barras doiradas, 
E brilhante pedraria. 
 

A. Pereira da Cunha 
 
Nº 45 – 27/06/1844 – pp. 541-543 
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3.11.3 – Tomo 4 
 
 
Para commemoração do solemne dia 14 de septembro, consagrado á Exaltação da Cruz, folgamos de 
offerecer este improviso do nosso joven e estudioso amigo o Sr. D. José de Alencastre, cujo espirito 
religioso e melancolico é já conhecido e amado dos nossos leitores. 
 

A CRUZ 
 
Oh crux , ave spes unnica !... 
 
Ao pé da Cruz poisou minha alma triste 
 No dia da afflicção: 
Conforto foi pedir-lhe, alento, esforço, 
 Para a tribulação. 
 
Alli desafogou a sua angustia 
 Com choroso clamôr; 
Uma por uma lhe mostrou as ulceras 
 Abertas pela dôr. 
 
Disse-lhe que nos homens encontrára, 
 – Perjurio, falsidade, – 
Que no mundo buscou , buscou vãmente 
 Achar felicidade. 
 
E o lenitivo que os mortaes recusam. 
 Ferreos, á desventura 
Na Cruz o achou: – favo de mel occulto 
 Em pedra branca e dura. 
 
Oh Cruz! sobre o Calvario, por mão de ímpios 
 Quando foste arvorada 
Trocaste pela gloria o teu opprobrio 
 Do céu ficando escada! 
 
Patibulo affrontoso te chamavam, 
 Infame, vil madeiro; 
Mas escolheu-te para throno Aquelle, 
 Que era Deus verdadeiro. 
 
Se lá no Eden uma arvore ha brotado 
 Morte e condemnação; 
Outro brotou no Gólgotha sublime, 
 A vida e salvação. 
 
Tu foste o sêllo d'alliança nova 
 Que a terra aos céus prendeu; 
Chave, que abriste o aferrolhado Ernpyreo 
 Quando o Justo morreu. 
 
Tu nos recordas o que vai o homem, 
 Que um Deus não hesitou 
Em abraçar-se a ti, e dar seu sangue 
 A pról do que O ultrajou! 
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– A pról do homem, que indelevel marcha 
 Herdara co'a nobreza! 
– Este admiravel, espantoso mixto 
 De excellencia e baixeza! – 
 
Agora um anjo; logo após demonio, 
 Ora grande, ora vil; 
Cordeiro, tigre accumulando juntos 
 Vicios, virtudes mil! 
 
Oh Cruz, penhor da redempção dos homens 
 Cruz do meu Salvador, 
Na escuridão da vida – mar de escolhos – 
 Foral consolador! 
 
Que inspirado não foi o pensamento, 
 Que nas praças te ergueu 
Nos campos, nas estradas, sobre os mortos 
 Virada para o céu! 
 
Por que de toda a parte como affrontam 
 Desventuras a vida, 
Estás , emblema da existencia humana, 
 Em toda a parte erguida! 
 
E para confortar-nos, cá no exilio 
 Da patria tão distante, 
Ao paraizo aponta, onde mostras 
 Descanço ao viandante. 
 

D. José de Alencastre. 
 
Nº 8 – 12/09/1844 – pp. 92-93 
 
 
 

O NATAL DE CHRISTO 
 

Ave, spes unica! 
Hymn. 

 
I 

 
O Cesar disse do alto do seu throno: 
 Pereça a liberdade! 
Quero contar os homens que ha na terra, 
 Que é minha a humanidade. 
E, a cabeça a cabeça, como rézes, 
 As gentes são contadas. 
Proconsules e reis fazem rezenha 
 Das escravas manadas 
Para mandar a seu senhor de todos 
 Que, um pé na Aguia romana 
Como o outro opprime o mundo. A isto chegára 



445 

 A vil progenie humana. 
 

II 
 
E era noite em Bethlem, cidade obscura 
 Da vencida Judea 
Que a domada cabeça já nao cinge 
 Com a palma idumea: 
Dous afflictos e pobres peregrinos 
 Cansados vem chegando 
Aos tristes muros, a cumprir do Cesar 
 O imperioso bando... 
Tarde chegaram; já não ha poisadas. 
 Que importa que elles venham 
Da stirpe de Jessé, e o sangue regio 
 Em suas veias tenham? 
Na geral servidão só urna avulta 
 Distincção — a riqueza; 
Na corrupção geral só urna avilta 
 Degradaçào — pobreza. 
Os filhos de David foram coitar-se 
 No presepe entre o gado. 
E dos animaes brutos receberam 
 Amparo e gasalhado. 
 

III 
 
E alli nasceu Jesus... alli a eterna, 
 Immensa Magestade 
Appareceu no mundo, — alli começa 
 A nova liberdade. 
Cantam-n'a os anjos que no céu pregoam 
 Gloria a Deus nas alturas, 
E paz na terra aos homens ! — Paz e glória, 
 Promessas tam seguras 
Do céu á terra n'esta noite sancta, 
 O que é feito de vos? 
Jesus, filho de Deus, que alli vieste 
 Humanar-te por nós, 
Tu que mandaste os coros dos teus anjos 
 Aos humildes pastores 
Que dormiam na serra — ao pobre, ao povo 
 Primeiro que aos senhores, 
Que aos sabios e que aos reis te revelaste — 
 Oh! que é d'ellas, senhor, 
Que é das tuas promessas? Resgatados, 
 Divino Salvador, 
Do antigo captiveiro não seriam 
 Os homens que fizeste 
Livres c'o sopro teu, quando os criaste, 
 Livres, quando nasceste, 
Livres pelo Evangelho da verdade 
 Que em tua lei lhes deste, 
Livres em fim, pelo teu sangue puro 
 Que por elles verteste 
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Do alto da Cruz, no Golgotha de infamia 
 Em que por nós morreste? 
 

IV 
 
Vê, ó filho de Deus! quasi passados 
 Dois millenios já são 
Que, ésta noite, em Bethlem principiava 
 Tua longa paixão. 
E o edicto do Cesar inda impera 
 No mundo avassallado. 
Os Cesares, seu throno — e quantos thronos! 
 Teem caído prostrados... 
Embalde! — as leis iniquas, que destroem 
 A sancta liberdade 
Que n’esta pia noite annunciaste 
 Á oppressa humanidade, 
Essas estão em pé. Será que o pacto, 
 Será que o testamento 
Celebrado na Cruz tu quebrarias, 
 Senhor, no ethereo assento?... 
 

V 
 
Não, meu Deus, não: eterna é a Palavra, 
 Eterno é o Verbo teu 
Que, antes do ser dos seculos, nos déste, 
 Que o mundo recebeu 
N'esta noite solemne e sacrosancta. 
 Nós, nós é que o quebrámos, 
Nós sim; o novo pacto e juramento 
 Sacrílegos violámos; 
Esaús do Evangelho, nós vendemos, 
 Com torpe necedade, 
Por appetites sordidos, a herança 
 Da gloria e liberdade. 
Por isso os reis da terra inda nos contam 
 Escravos , ás manadas; 
Por isso, em vão, do jugo sacudimos 
 As cervizes chagadas. 
Porque não temos fé, não temos crença, 
 E a Cruz abandonamos, 
Donde sòmente está, só vem, só fulge 
 A luz que procurámos. 
E os vãos sabedores, esses magos 
 Que a vaidade cegou, 
Não olham para o céu, não veem a estrela 
 Que hoje em Bethlem raiou. 
 

A. Garrett 
 
Nº 23 – 24/12/1844 – pp. 273 
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VINGANÇA EM NOITE DE REIS 
 
I 

 
Era n’uma aldêa, 
E ao pé da lareira. 
Que, um tal labregorio, 
Chamado Gregorio, 
Dizia á matreira 
Mulher, que o ouvia: 

Gregorio 
Não sabes Luzia 
O que eu maginava? 

Luzia 
O que? 

Gregorio 
Adivinha. 

Luzia 
Roubar a visinha? 

Gregorio 
Mulher da má hora, 
Tens parte c’o demo! 
Ora... ora... ora... 
Pois tu, que não me ouves, 
Se fallo de manso; 
Que se digo couves, 
Intendes gravanço; 
E agora, que, nem 
C’os beiços bolia... 
Saber's que dizia... 
Saber's que desejo... 
- Mereces um beijo. 

Luzia 
 
Tir-te lá Grigoiro. 
Sempre és um simploiro, 
Pois eu não vi logo, 
Que estavas cheirando 
O cheiro do lombo, 
Que se está assando, 
Em caza d’Angelca? 
Foi mesmo n’um triz, 
Que o adivinhei, 
N’esse teu nariz. 

Gregorio 
E vamos: – que dizes? 
Approvas a peça? 

Luzia 
Inda mo préguntas, 
Mula de caleça? 
Quizeras talvez 
Que, em noite de festa 
Tivessemos... – que? 
Ramos de giesta; 
Que é ahi o que vejo. 



448 

Vergonha, você... 
Ninguém na perdeu, 
Só alma de breu. 
Assim é que trata 
A pobre mulher 
Que toda se mata! 
- Ah! tempos que foram; 
Porque não voltaes! 
Quando era menina, 
Que tinha meus paes... 
Já dias atraz 
Da noite da festa, 
Já se ía á floresta 
Cortar o madeiro; 
Já vinha o porqueiro, 
Já vinha o taleigo 
De boa farinha; 
Ovos de galinha 
Ás duzias e duzias; 
A bilha de mel... 
De vinho o pichel... 
Estava a certã 
Nunca á boa vida? 
Mal era manhã 
Fervia o azeite, 
E um’hora os cuscuz 
E logo as belhozes; 
E truz, cata-truz, 
Eram bulhoracos 
De abobora menina... 
Nome de Jezus! 
Que obra; que médra, 
Par’cia divina. 
E o forno cozendo 
Os fartes d’amendoa! 
Ainda o estou vendo 
O bolo sagrado 
Das vinte e quatr’horas. 
Ah tempo doirado!.. 
Tambem linha em caza 
Prezepio enfeitado; 
Mas não lhe cantava, 
Sem ter consoado; 
Cantava-lhe então, 
Com mais devoção: 
 
Ó meu menino Jezus, 
Boquinha de marmelada. 
Quem vol-a comêra toda 
Sem lhe deixar ficar nada. 
 
E outras cantigas. 
- Tambem tinha amigas, 
Meu pae, minha mãe... 
E agora que vales 
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Luzia Fernandes? 
Que tornes que andes 
Já não tens ninguem. 

Gregorio 
Não chores Luzia 
Que eu já te prometto, 
De termos bom lombo 
Assado no espeto. 
Já d’isso curava: 
Bem sabes se minto. 
Mas cal’te não chores 
Minha uva arintho. 

Luzia 
Não; se ella fosse outra 
A nossa visinha, 
Se tivera acções, 
Obrigação tinha 
De nos convidar. 
Mas olha se o fez 
A unhas de fome! 
Nem uma só vez: 
Capaz era d’isso! 

Gregorio 
Devéras te digo, 
Á fé de Grigoiro; 
Que um bago de milho 
Não chegue a colher, 
Se a noite passar 
Sem eu lh’a pregar. 
Mas como ha-de ser? 

Luzia 
Com pouco te prendes. 
Estou convidada 
P’ra irmos á missa; 
E antes que dada 
Seja a meia noite, 
Vou-me ter com ella, 
E veste não veste, 
Dezando a tramela 
D’aquelle postigo. 
Que diz para a vinha, 
E adeus lá visinha. 

Gregorio 
Fallaste de geito. 
Bem dicto – bem feito. 
 

II 
 
Tocam sinos á romana 
Meia noite vae soar. 
Que lusida está a egreja! 
Entra gente que é pasmar. 
Ir á egreja áquella hora... 
Ouvir missa a hora tal! 
Não, que a missa é a do gálo 
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Não que a noite é de natál. 
Já se ouviu gaita de folle, 
Já nasceu o Deus Menino 
Glória do céu e da terra, 
Seu thezoiro perigrino. 
Agora, missa acabada, 
Vel-o que desce do altar. 
Ó meu Menino Jezus, 
Quem se irá sem te beijar! 
 

III 
 

Luzia 
Adeus tia Angelca 

Angelica 
Não entra visinha? 

Luzia 
Nada. Boa noite. 

Angelica 
Boa noite, santinha. 
- E toca que toca 
Luzia saltando 
Mal entrou em caza 
Gregorio abraçando. 

Luzia 
Então que trouxeste? 

Gregorio 
Ai filha, malpensas... 

Luzia 
O que!.. Querem vêr... 

Gregorio 
Quem fica ás atenças 
Do que outrem terá... 

Luzia 
Depressa, Grigoiro 
Declara-te já. 

Gregorio 
Não pude lá ir. 
Deu-me um ar nas pernas 
Não pude subir. 

Luzia 
Tu mentes maroto, 
Teu riso m’o diz. 

Gregorio 
Ágora! 

Luzia 
Se rís... 

Gregorio 
Não queres que folgue 
Que ria a fartar, 
Se temos lambança 
Para consoar? 
Olha... 

Luzia 
Deixa vêr 
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Que famoso náco! 
E tu a dizeres... 
Sempre és um velhaco... 

Gregorio 
Queria-te ouvir... 
Fazer-te raivar... 

Luzia 
Olé! tambem vinho! 

Gregorio 
E este folar? 

Luzia 
Então anda vamos, 
Que estou co’ uma fóme... 

Gregorio 
Vá feito... 
– Truz truz! – 

Luzia 
Cal’te d’ahi home. 
– Truz truz! – 

Luzia 
Quem está hi? 

Angelica 
Eu, visinha, eu. 

Luzia 
‘Sconde isso Grigoiro; 
Depressa sandeu. 
– Por cá a deshoras? – 

Angelica 
Mal sabe a que vim. 
Nem posso fallar; 
Não estou em mim... 
Ah!... 

Luzia 
Que tem? Que foi? 

Angelica 
Entraram-me em caza. 

Luzia 
Mas quem? – 

Angelica 
Os ladrões. 
Estou uma braza! 

Luzia 
Leváram-lhe tudo? 

Angelica 
Por ora não sei. 
Sem a consoada 
Sem eu que fiquei. 

Luzia 
Oh! Coitada! 

Angelica 
Eu vinha, 
Pedir-lhe um favor... 

Luzia 
Pois não meu amor. 
O que quer visinha? 
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Angelica 
Queria esta noite 
Me desse poisada... 
Que mal fòr manhã... 

Luzia 
Não será tratada... 

Angelica 
Um canto e mais nada 
É o que me basta. 

Luzia 
Nós, nem consoada 
Se quer lhe offerecemos; 
O que a ninguem falta, 
Nem isso nós temos. 

Angelica 
Muito agradecida. 
– Passados instantes 
Eil-os estirados 
Os tres meliantes. 
Silencio profundo 
É já todo o alvergue. 
Eis mui sorrateira 
Luzia que se ergue, 
E pé ante pé 
Espreita a visinha 
Se vella, se dorme. 

Luzia 
Grigoiro! Anda, azinha 
Levanta-te d’hi 
Anda consoar. 
– E já na lareira 
São a manducar. 
Mas, n’isto a visinha 
Que estava dorida, 
E era presentida, 
Levanta-se, escuta, 
Espreita: – percebe, 
E logo de astuta 
Vingança concebe 
Lá no seu bestunto. 
– Não disse palavra 
Dormiu socegada, 
Voltou para caza 
Inda madrugada, 
Dizendo consigo: 
“Chavelhos me nasçam 
No meio da testa 
Se m’as não pagarem 
Em noite de festa! 
E agora vem perto – 
Janeiro... e a seis... 
Pois hei-de vingar-me 
Em noite de Reis”. 
 

IV 
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Já se aprestam as escadas 
Já caminha a procissão 
Das cachopas e rapazes 
Caídos na logração. 
Vão ‘sperar os Sanctos Reis, 
A uma legoa do logar, 
Porque ahi, segundo dizem, 
A cavallo hão-de passar. 
Ás mãos cheias espalhando, 
Peças de oiro pela estrada. 
Aos cheiros d’ellas vão todos, 
Coitados! – voltam sem nada. 
Outros não, que mais espertos, 
Tem cantigas estudadas, 
Com que se andam pelas portas, 
Recebendo as consoadas. 
Chamam-lhe, cantar os Reis, 
Tem seu acompanhamento, 
De feijões dentro em bojudas 
Bexigas cheias de vento. 
Cantam primeiro ao divino, 
Depois, se caiu a esmóla, 
Cantam ao dono da caza; 
Quando não, – poem-n’o á vióla. 
 

V 
 
Já era alta noite. 
Gregorio e Luzia 
Cada qual dormia, 
Melhor do que nunca. 
Eis que de repente, 
A caza estremece, 
Da porta parece 
Quebrar-se o batente. 
Grandes pedregulhos 
Rólam nos telhados. 
Accordam os dois 
De terror tomados 
E saltara da cama. 
Sem mais cerimonia; 
Um fére as canellas 
Outro a caximonia: 
E n’este comenos 
Pela chaminé 
Alma do outro mundo 
Vem cair-lhe ao pé! 
Augmenta o espanto 
A voz sepulcral 
D’este breve canto 
 
Esta caza cheira a breu 
Aqui mora algum judeu. 
Esta caza cheira a unto 
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Aqui mora algum defunto. 
 
– Gregorio mal viu, 
Se viu, a aventesma, 
Tolheu-se-lhe a falla, 
Caíu como lesma. 
Luzia inda disse: 
Cruzes! Satanaz! 
Mas quando o dizia, 
Caiu para traz. 
Tornaram em si 
Já de madrugada 
De feição mudada, 
Ventas esmurradas, 
E as caras inchadas 
Com grandes olheiras. 
Por muitas maneiras 
Julgavam do feito, 
Mas nunca perfeito 
Com elle atinavam: 
De Pedro Botelho 
Ser obra, juravam; 
E por conclusão 
Que a alma que torna, 
Ou pede oração 
Ou restituição. 
 

J. da C. Cascaes 
 
Nº 23 – 24/12/1844 – pp. 274-376 
 
 
 

AS TRES ENCANTADAS 
 
“Ai manas, cantemos, 
Cantemos folgadas, 
Que d’hoje a seis días, 
São as consôadas. 
 
Aposto que o Pedro 
Largando as manadas 
Nao falta nas danças 
N’aldeia dançadas: 
 
E o sôr Padre cura 
De vestes sagradas, 
Virá vèr as moças 
Suas confessadas: 
 
E nós todas junctas. 
De mãos enlaçadas; 
Iremos pedir-1he 
Sêr abençoadas. 
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Em vindo as mórdômas, 
Festeiras votadas, 
Mil festas mil danças, 
Serâo começadas. 
 
Cantemos, ó manas, 
Cantemos folgadas, 
Que d’hoje a seis días 
São as consoadas”. 
 
Fallava a Maria, 
De faces rosadas, 
Ao pé do moinho 
Das tres encantadas; 
 
(Que foram tres moças, 
Que resam baladas, 
Terem sído todas 
Do démo furtadas.) 
 
Chegou o seu Pedro 
De calças listadas, 
Que festas e brincos 
Das enamoradas! 
 
Ninguem a par d’elle 
Tem trovas moldadas; 
Tão bellas, tão meigas 
Tão bem affinadas. 
 
Na sua vióla 
De cordas doiradas, 
Ha notas que prendem 
De bem moduladas. 
 
Chegou se á Maria 
De faces rosadas, 
Ao pé do moinho, 
Das tres encantadas. 
 
E com lindas fallas 
De ha muito estudadas, 
Fallaram d’amores, 
Ternuras sonhadas. 
 
“Muí cedo vieram 
Tuas consoadas:” 
Disseram as moças 
D’inveja raladas. 
 
“Quer tarde quer cedo 
São bem empregadas, 
Para o meu noivado 
São já convidadas” 
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Ai pobre Maria, 
Que pragas raivadas 
Serão o teu dote 
Na vôdas tractadas. 
 
“Muí cedo vieram 
Tuas consôadas:” 
“Quer tarde quer cedo 
Sâo bem empregadas.” 
 
E com lindas fallas 
De ha muito estudadas, 
Fallaram d’amores 
Ternuras sonhadas. 
 
São quatro e mais quatro 
Semanas passadas. 
Onde vâo as moças 
Tão bem enfeitadas? 
 
Ás vôdas de Pedro, 
Que são celebradas 
Na terra onde foram 
D’amor começadas. 
 
E a linda Maria 
De faces rosadas, 
Deveu a fortuna 
Ás tres encantadas: 
 
E os dois se casaram 
Em horas fadadas, 
Por sanctos e sanctas 
No céu festejadas. 
 
E as moças do sitio 
D’inveja raladas, 
Queimaram de noite 
As tres encantadas. 
 
Do pobre moinho 
As traves tisnadas, 
As furias atestam 
Das enamoradas. 
 
E como ellas foram 
Na noite queimadas, 
Em que são tres missas 
Por nós celebradas. 
 
Achei acertado 
Fazer recordadas 
N’essa mesma noite 
As tres encantadas. 
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L. A. Palmeirim 
 
Nº 23 – 24/12/1844 – pp. 276 
 
 
 

PECCADO EM NOITE BENTA 
(CHRONICA BRACCHARENSE) 

I 
 
Immovel e tão triste! ai, cavalleiro, 
Olhado máu, quebranto, ou negrasdadas 
Acaso te dariam!... tu, mancebo, 
Dos mancebos a flor! – porque suspiras, 
Galhardo cavalleiro? – porque afronte 
Sombria te descae? – porque esses olhos, 
Em que languida a luz da vida e esp’rança 
A furto ri, soluça, e treme e some se 
Em nuvens de amargôr, os não despregas 
De tão pasmado olhar? – oh! porventura 
O somno te colheu? dormes? – Não dormes, 
Que lá te rebentou dos seios íntimos 
Do peito, que te arqueja, um ai pungido, 
Que traz de involta em si palavras de alma, 
Que os labios vem crestar-te, e que dos labios 
Te gotejam a arder, – qual se despenham 
As lavas de volcão por flórea relva, 
E os labios vem crestar-te. – Hei-de hoje vêl-a, 
E dizer-lhe... meu Deus fallar-lhe amores 
Em noite de natal!... Jesus! na egreja... 
E em noite de natal!. – E torvo e denso 
Um manto de pesar se te desdobra 
Pelo gesto em des-cór! Ah! cavalleiro, 
Ah! nobre D. Gualdim, que tens, que pensas, 
Tão quedo, como archanjo, erguido a prumo, 
Em negro mausoleu – na dextra alçando 
De pallido alabastro a baça alampada 
Que ondêa sobre loisas? – Cavalleiro, 
Formoso D. Gualdim, que tens, que pensas? 
 

II 
 
Já rompem gallos seu cantar; repicam 
Ledo prazer os bronzes, que baloiçam 
Nos torreões da Sé; já lavra acceso 
Confuso vaguear, – tropel de povo 
Fervendo pelas praças, – refervendo 
Nas êrmas ruas. – Meia-noite! – a missa 
Vem breve! – meia-noite! – oh! que estremece 
O nobre D. Gualdim. Lá se ergue, – e lindo, 
Que lindo, qne não é! – como lhe assombram 
A lisa face imberbe as annelladas 
Madeixas de azeviche, – em que o barrete 
Dobrado e carmezim tinha costume, 
De realçar a graça, – agora nuas, 
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Revoltas por sua mão convulsa ardente. 
Que rico é seu colar! – veludo e prata: 
Veludo negro o seu gibão; são negras 
As mangas, e de annil, – dos véus mais puros, 
Que empresta um puro céu ao lago amèno 
Dos lirios na estação: de annil as calças, 
Mostrando airosas fórmas que os scopros 
De Phidias ou Canova a custo ouzaram, 
No jaspe debuxar, – que morrem, perdem-se 
Em preto borzeguim; – lavrado cinto 
A bem polida espada lhe sustenta, 
Que pende a reluzir no saio escuro, 
Como o longo corisco, a sulcar fervido 
Os toldes da procella; – e raio a espada 
Já foi a vidas mil, – gravou infamia! 
Na face a campiões, – que havendo justas 
N’ellas é D. Gualdim quem sempre vence; 
D. Gualdim, todo amor, que modulava 
De Braga nos saráos carpidos hymnos, 
No terno bandolim, que se cazavam 
Com trovas namoradas, que o mancebo 
Ouzava soletrar nos labios tremulos 
A D. Elvira de Gusmão, que o berço 
Tivera nas Hespanhas, – em Sevilha, 
Sevilha, a mui louçã, – ai, D. Elvira 
A vida lhe doirou; amaram-se ambos, 
E como se adoravam! – mas que abrolhos 
Por entre essas boninas rebentavam, 
Que espinhos, que remorso, e que ciumes! 
Ella nos braços de Fernão! de um esposo!! 
Zêlos, zêlos! – Fernão fôra a Castella... 
Ficára Elvira só. – Na sé... quem sabe?... 
Se fallar-lhe podéra... oh! póde. – Arrojos 
Quem não commette? Póde. – Occulto aviso 
Recebe D. Gualdim. Irá – se pecca... 
Peccasse embora! – ha-de ir. Peccasse embora 
Em noite de natal!... Punge o remorso 
No peito... – Meia noite! – Eis que repicam 
Garridos sinos outra vez. Já cobre 
O rosto com sombreiro, e já se esconde 
Em humilde gabão: benzeu-se, e... parte. 
 

III 
 
Vae mansa a noite; a lua em prata alvissima 
Banhando a vastidão d’esse horizonte, 
D’essa varzea subtil, era que as papoilas 
São d’oiro a fulgurar, – nas tardas horas 
Nas horas mortas do viver, – pairava, 
Qual pomba de marfim, co’as azas nítidas, 
Saudades a chover; a verter branda 
Alvas per’las de luz sobre a cidade. 
Discorre Braga inteira: á sé vão ranchos 
D’alli, d’aqui, d’além. Sorvendo as turbas 
Nas rendilhadas fauces de graníto, 
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Campêa a cathedral; nas largas frestas 
De variegada còr – borbulha incerto 
Matisado clarão, que, se esperguiça 
Nas lageas cá de fóra; as altas grimpas, 
Rasgam no escuro o seio ao firmamento. 
Pompèa a calhedral! – Logar! – Quem brada 
Por meio dos villões, que vão pejando 
Do souto a rua? – Aparta, arreda! – um pagem 
Por hi vem a bradar; e já se fendem 
Bandos de nobres, de piões: dão praça 
A candido corcel, que espuma orgulhos 
Co’a leve carga, e alardear parece 
Que moça e tão gentil lhe rege a brida. 
 
 Seguida de cinco pagens, 
Quem será que assim caminha? 
Será condessa ou duqueza, 
Será infanta ou rainha? 
 
 É mais bella que a assucena, 
É mais alva que o jasmim: 
Sorri-lhe, qual fina rosa, 
Na fresca face o carmim. 
 
 Olhos, que fingem saphiras, 
Tranças d’oiro, como alli 
Não ha na terra, – e na bocca 
Só aljof’res e rubi. 
 
 Cota de roxo veludo 
De branco setim barrada, 
Com perfiles de diamantes 
Por alvo cinto estreitada; 
 
 Traja a dama: é também roxo 
E de veludo o sainho; 
Rojar d’estas louçainhas 
Por estas terras do Minho... 
 
 Quem será? – Só véu ligeiro 
A touca, mui desleixado, 
Como esse gelo que alveja 
Pelas relvas do vallado. 
 
Ao templo chega alfim: desmonta airosa! 
Quem será, quem será? – quedam-se os pagens, 
Ella entra só. – Quem é? – Ah!... D. Elvira. 
 

IV 
 
Rebôa pelas naves que, estremecem 
O canto festival, – solemne balsamo 
Ás magoas do christão. Verte harmonias 
Em mistico pregão de gloria, hossana 
O orgam. Arde incenso em mil thuribulos, 
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Novêlos de perfumes derramando 
Na caza do Senhor. Presepe augusto 
Em rnagestoso altar revela ao vivo 
Mysterios de Belém: murmuram preces: 
Entôa o sacerdote: os côros de anjos, 
De roseos cherubins lá lhe descantam 
Iginotos carmes de victoria. 
    – Noite. 
Oh! noite de Natal, como és formosa! 
Irmãos, e paes, e mães, filhos e espozos 
Felizes te celebram! Noite, oh! noite 
Do mais sancto folgar! foi dextra eburnea 
De lindo seraphim, que te ha gravado 
Nas paginas da vida! – oh! noite amena 
De gozos e de paz... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... Orava o povo, 
Ouvia a missa, a fé lhe tinha as almas 
N’um extasis de amor. – Mas onde, aonde 
Vae D. Elvira, que atravessa a crasta? 
Á capella dos reis?! vae certo, e ahi dentro... 
Que importa quem lá jaz? Que valem mortos? 
Que imporia quem lá jaz? Entrou. – Elvira! 
Lhe grita meiga voz – Elvira! – eo louco, 
O louco D. Gualdim lhe cae prostrado, 
A rir, a soluçar... ergueram-se ambos: 
Fallaram muito e muito: o que diziam 
Ninguem pôde saber. Alfim, – eu juro, 
O moço lhe bradou, eu juro, Elvira, 
Por essa chamma, que ali véla acceza,... 
E palida e convulsa a luz da alampada 
Crepíta e morre. – Deus, Deus meu! – De Elvira 
O rosto sem rubor, vae acoitar-se 
No peito do donzél; – Elvira! – e cerra-a 
Nos braços D. Gualdim, – que tens? que temes? – 
Que temo? Pois não vês?... – trevas, que estorvam 
O nosso amor? Que tens?... eu juro, Elvira, 
Por esse morto, que alli dorme... – Oh! cala-te! – 
– Por D. Lourenço, que ceifou... – oh! cala-te! – 
– Por D. Lourenço, que... – profano! – E trava 
Do braço a D. Gualdim mão ferrea e torpe, 
Que vem da escuridão: – profano! – e escôa-se-lhe 
Por entre os dentes, a ranger – profano! 
Elvira desmaiou. – Intenta o moço, 
Intenta defender-se; a espada, – ai triste! 
O espectro lh’a arrancou! forcêja... em balde, 
Que rija e rude mão o prende, o pulso 
Lhe quebra e despedaça, e mudo e lôbrego 
De rojo pela crásta o leva, e leva o..................... 
........................................................................... 
 

V 
 
 Vinha a gente da missa do gallo, 
Vinha a rir, a correr, a folgar, 
Eis que pára, estremece e recúa, 
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Que viu coisa de muito pasmar. 
 
 Estendido no meio da terra 
Viu ao baço clarão do luar 
Um mancebo com cem cutiladas, 
Que mataram alli, mal pesar! 
 
 Como fios de roxos coraes, 
Tem o sangue, ainda morno, a manar 
Pelas galas, que tinha vestidas, 
Pelas galas de custo sem par. 
 
 Foi-se a gente chegando e chegando... 
Foi-lhe o livido gesto a mirar... 
E Jesus! D. Gualdim! clamam todos, 
Quem cuidára de assim te encontrar! 
 
 Foi á Sé n’uma tumba levado; 
Vão á crasta para o sepultar; 
Na capella dos Reis, D. Elvira 
Foram queda e sem vida topar! 
 
 Já no céu despontava o sol nado, 
Vinte padres os vão enterrar, 
N’ umas campas irmãs, bem chegadas, 
Que só mortos se podem amar. 
 
 Já lá vinha do cimo dos montes, 
Vinha o escuro da noite a cerrar... 
Oh!... que vulto medonho e sombrio 
Pela crasta que vem de vagar! 
 
 Sobre as campas dos dois mal-fadados 
Vêl-o triste e varado a ficar, 
Ora ri, ora geme, ora chora, 
Só não póde pedir, nem resar. 
 
 Vae-se embora, mas volve outra noite, 
E outras noites sem nunca faltar; 
E vem hoje, e vem sempre, ha-de sempre 
Vir alli seus remorsos penar. 
 
 Mas quem é? D. Fernão se chamava, 
Fernão Vaz; Dom Senhor de Aguilar, 
Que matou D. Gualdim á traição; 
Por que a esposa lhe quiz requestar. 
 

VI 
 
E que ficou de D. Gualdim no mundo? 
Uns carcomidos ossos, que repousam 
No denso abysmo do passado; uns ossos 
Que o tempo baralhou talvez co’os restos 
Da sua D. Elvira! 
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E que ficou de D. Gualdim no mundo? 
Incerto recordar do povo, ás horas 
Da ceia, juncto ao fogo, em lar pacifico, 
Conto de avós a netos. 
 
E que ficou de D. Gualdim no mundo? 
Desleixado padrão, mysterio a todos 
Legenda ignota: D. Gualdim, lavrada 
Em velha, estreita rua, qne se embrenha 
Por esse coração dos casarios 
Da cidade de Braga. 
 

A. Pereira da Cunha. 
 
Nº 23 – 24/12/1844 – pp. 276-278 
 
 
 

NATUS EST JESUS 
 
Mais um hymno christão, é miha lyra, 
Uma saudade mais, que desabroche, 
Com mystico perfume, á raiz d’alma! 
Quero-me ir ao Presepio á meia-noite, 
Por off’renda levar ao Deus Menino 
Os sons do coração em novos carmes. 
Versos, versos do bardo estremecidos, 
Affinae-vos melhor no tom da crença: 
Estrella dos tres reis, sê minha musa! 
 

I 
 
Da noite c'o as azas 
Toldaram-se os céus, 
E os montes, e as cazas, 
E os mil coruchéus 
Do nosso hemispherio; 
Da noite no imperio 
Já tudo é mysterio, 
Já tudo tem véus. 
 
Mas ouve-se um sino, 
E o som festival 
Nos diz, que o Menino 
Da mãe virginal 
No mundo é já nado; 
E o mundo a tal brado 
Acorda assombrado 
Festeja o Natal. 
 
A noite é mais dia, 
Que o dia melhor, 
Á terra allumia 
O seu creador: 
E brilham fogueiras, 
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Festeiros, festeiras, 
Em danças ligeiras 
Dançando ao redor. 
 
Também patriarchas, 
No throno do lar, 
Singellos monarchas, 
Vereis a folgar, 
C’o a prole ajunctada; 
Melhor consoada, 
Na bençam sagrada, 
Á prole hão-de dar. 
 
Que sancto regalo, 
Que abraços de paz, 
A missa do gallo 
Aos crentes não traz! 
E ao pé da donzella, 
Tão casta e tão bella, 
É casto como ella, 
Quem juras lhe faz. 
 
Á viola tangida 
A moça cantou, 
E a moça garrida 
Mais linda ficou, 
Que a trova do canto, 
Tão puro e tão sancto, 
É trova de encanto, 
Que o céu lhe ensinou. 
 
“Jesus de minh'alma, 
Do céu tenra flor, 
Dos justos a palma, 
Dos anjos amor, 
Da Virgem a gloria, 
Do Padre memoria, 
Da Crença victoria, 
Salvae-me, Senhor!” 
 
Cidade ou aldêa, 
O mundo christão, 
Mil vozes altêa 
Bradando oração! 
Rainha ou zagala, 
Na choça e na sala, 
Se vestem de gala 
E ao templo se vão. 
 

II 
 
O templo!... todo em luz se afoga; e manda 
Ao throno do Deus vivo ondas ferventes 
 D’orações e d’incenso! 
A voz do sacerdote e a voz do orgam 
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Vão casadas librar-se n’um só pairo 
 De louvor ao Eterno! 
O verbo, que encarnou, é hoje nado, 
E hoje os portões do famulento inferno 
 O verbo ferrolhou-os! 
Messias!... tu nasceste!    vencedora 
A mulher da mulher chamou-te filhos, 
 E riu-se da serpente! 
Eu quero ir lêr escripto no presepio 
Esse canto d’amor do grão poema 
 Da redempção dos homens!... 
 

III 
 
Linda a virgem da Judea 
 Se recrea, 
Vendo a face ao filho seu, 
Toda graça, toda riso, 
 Paraizo 
Tão donoso como o céu. 
 
D’ella em braços o menino, 
 Pequenino, 
Embalado quer dormir 
Mas a virgem tem desejos 
 De mil beijos 
Que em seus labios vê florir. 
 
Foge o somno entre os carinhos, 
 Quaes dos ninhos 
Fogem aves c’o a manhã; 
Córa a virgem de mimosa, 
 Como a rosa, 
Como a rosa mais louçã. 
 
Prende o filho n’um abraço, 
 Doce laço 
Para o colo maternal; 
É a abelha mais doirada, 
 Pendurada 
D’entre o lyrio virginal. 
 
São-lhe palhas o bercinho, 
 E nusinho 
Deita-o n'ellas sua mãe; 
Quem lá víra esta riqueza 
 Na pobresa 
Do Presepe de Belém! 
 
Que mysterio! a Divindade 
 Na humildade! 
Na miseria o Rei dos céus! 
Animaes desintendidos 
 Escolhidos 
Para côrte ao senhor Deus! 
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O Presepe era um exemplo! 
 Era um templo 
Onde as palhas são altar! 
Reis e povos, ricos, nobres, 
 Com os pobres 
Vinde todos adorar. 
 
Vem dos campos a zagala, 
 Toda gala, 
Trazer mel, trazer amor; 
Traz a infancia cestos novos, 
 Cheios d'ovos, 
E cordeiros o pastor. 
 
Toda a terra pressurosa, 
 Fervorosa, 
Vem correndo a ver a luz; 
Mal chegados moços, velhos, 
 Em joelhos, 
Dizem — gloria ao Deus-Jesus! 
 
Uma estrella do oriente, 
 Vem luzente, 
Os tres reis a allumiar; 
Vozes d'anjos logo ouviram 
 Quando viram 
Presa a estrella se quedar. 
 
Entram, pasmam, estremecem; 
 Reconhecem 
Que já reis alli não são; 
Dão-lhe myrrha, incenso, e oiro, 
 E o thesoiro, 
Que é melhor — a adoração. 
 
Chora a Virgem de ventura, 
 E se apura 
A lindeza em tal crisol; 
Era aurora c'os diamantes 
 Rutilantes 
Ao nascer do eterno sol. 
 
Já dos anjos n'aurea pluma 
 Uma e uma 
Vão as lagrimas d'amor; 
E já d'ellas lá na gloria, 
 Por memoria 
Faz estrellas o Senhor! 
 
Grave o Padre putativo, 
 Pensativo 
Junto ao filho ajoelhou; 
Alvo côro de mil anjos 
 E d’archanjos 
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Cauto ignoto alli cantou: 
 
“Penas d’homens deram mate, 
 Que o resgate 
Sobre a terra já reluz; 
Gloria a Deus: á Virgem Madre; 
 Gloria ao Padre! 
Gloria ao Padre, e ao seu Jesus!” 
 

IV 
 
A noite vae alta, e as vozes tão graves 
Do orgam morriam do templo c’o a luz; 
Já tuto são trevas, sómente entre as naves, 
Remate ao poema, brilhava uma cruz!... 
 
O bardo adorou-a, partiu, e sómente 
Invejas por carmes, da lyra arrancou: 
Invejas, que ao longe na voz innocente 
Em versos a brisa, gemendo mudou... 
 

V 
 
Invejo a nuvem cerulea, 
Que roçára os céus no monte, 
Invejo o raio que morre, 
Sobre as orlas do horizonte! 
 
Invejo as grimpas do templo, 
Invejo o erguido rochedo, 
Invejo a fronte elevada 
Do collosal arvoredo! 
 
Invejo as altas cornijas, 
Invejo do mocho o grito, 
Invejo as vagas, que bramem 
Nas fronteiras do infinito! 
 
Invejo as auras veloses 
Percorrendo a immensidade: 
Invejo tudo o que bate 
Ás portas da Eternidade! 
 

J. de Lemos. 
 
Nº 23 – 24/12/1844 – pp. 278-280 
 
 
 

A NOVA ERA. 
HYMNO BÍBLICO. 

 
Despedaça do collo a cadeia, 
Filha escrava da triste Sião: 
De esperança Israel está cheia; 
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Que a raiz de Jessé deu botão. 
 
A orvalhada esta noite divina 
A aridez refrescou de Judá; 
Fecundaodo-se a terra germina 
O que veio dos céus Jehová. 
 
Pelos montes lá salta o cordeiro 
Vem da lapa buscar o redil; 
E balindo, mal desce do oiteiro, 
Logo ás palhas se lança gentil. 
 
Lá das nuvens caiu o Messias, 
Traz ao inundo virtude e praser; 
Lealdade, união, simpathia 
Entre o tigre e a ovelhinha ha-de haver. 
 
Juncto á palma de Cades frondosa 
Desabroxa dos campos a flor; 
Nasce o lirio gerado da rosa 
Dá-lhe a rosa frescura e vigor. 
 
Fica virgem a mãe de um menino 
Dando o ser ao que o ser lhe emprestou; 
N'uma gruta a chorar pequenino 
Quem do cahos o mundo tirou! 
 
Gloria ao Christo retumbe na terra, 
Gloria ao Christo retumbe nos céus! 
Gloria ao Christo que põe termo á guerra 
Que os mortaes apartava de Deus. 
 

D. José Maria da Piedade e Lancattre. 
 
Nº 23 – 24/12/1844 – pp. 280-281 
 
 
 

NÃO SER EU ALDEÃ 
 
Já não tem chefe próprio a Judéa; 
A fatal predicção foi cumprida: 
Feudatária das águias de Roma, 
Por monarcha estrangeiro é regída. 
 
Os doctores da lei dormitavam 
Juncto aos livros dos altos myslerios, 
Dormitava na paz todo o mundo; 
Nem lembrava o porvir dos imperios. 
 
Era agreste o dezembro; alta a noite. 
De Bethlem nas campinas escuras 
Desabrocha na terra um sol vivo, 
Desabrocham canções nas alturas. 
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Salve, ó filho mimoso do Eterno! 
Salve, ó mãe, toda amor e alegria! 
Triplicado diadêma de gloria 
Sobre a tua humildade radia. 
 
Ante o berço do Deus humanado, 
Nós, os vates, em coro ajoelhemos; 
E, ao compasso das harpas dos anjos. 
Nossas lyras mortaes dedelhemos. 
 
Gloria e paz, paz e gloria, repetem 
Nos céus anjos, no ar campanarios; 
Nas cidades e aldeias, mil templos; 
Pelos montes os bons solitarios. 
 
Tôsco adufe entre mãos pegureiras 
Vem guiando singela folia; 
Tamborís, castanhetas retinem; 
Em folguedos desata-se o dia. 
 
Não ser eu aldeã. ... que me fôra, 
C'o tum-tum folgazão do pandeiro, 
Por oiteiros, e valles saltando, 
Galhardias primar ao gaiteiro! 
 
Lá c'o as moças louçãs, e os mancebos, 
Em vistoso arrayal descantára 
Villancetes a quem, nas palhinhas, 
Os poderes do inferno quebrára. 
 
Mas não sou aldeã; sou captiva 
Das cidades na atroz solidão; 
Cantae vós, fortunosas, aos éccos; 
Eu só canto no meu coração. 
 

Maria José da Silva Canuto 
 
Nº 23 – 24/12/1844 – p. 281 
 
 
 

LENDA DOS BAILARINS. 
 
Saltae, cantae, filhos; vós sois pequeninos, 
E a Deus ledamente se deve servir: 
Jesus nas palhinhas estava-se a rir; 
E depois de grande chamava os meninos. 
 
Saltae, cantae, filhos; que o Sancto Natal 
É festa de todos, mas vossa mormente: 
Jesus é no berço; no ar refulgente 
Volteia de anjinhos um bando contente, 
Que são as creanças do reino immortal. 
 
Aqui, brincae, filhos; mas logo no templo 
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  Respeito e fervor! 
Porque... mas sentae-vos, e ouvi -me este exemplo. 
Resae ao presepio de Nosso Senhor. 
 
Foi caso mui triste, de horror e de espanto; 
Ninguém o leu nunca sem tremula voz; 
Mas não tenhaes medo, que Deus é por nós, 
E a Virgem nos cobre com seu rico manto. 
 
Cosei-vos comigo; prestae-me attenção. 
Faz hoje oitocentos e trinta e dois annos. 
(Ouvís os repiques, e os gallos ufanos, 
Que estão, á porfia, clamando aos humanos 
Nasceu Jesu-Christo, baixou redempção!) 
 
Foi pois n'esta noite das glorias do templo, 
 N’est’hora de amor, 
Que lá em Saxonia passou este exemplo. 
Resae ao presepio de Nosso Senhor. 
 
Ía ao cemiterio, nessa noite aberto, 
Muito povo á missa: doze horas a dar 
Subia a dizel-a no festivo altar 
Um clerigo velho chamado Ruperto: 
 
Ouvia-lh’a o povo com mil devoções,  
Não só por ser padre de mui sancta vida, 
E ser tal o dia; senão porque a ermida 
Estava em paragem, que tanto convida 
A sérias tristezas e pede orações: 
 
Ermida entre mortos... é como n’um templo 
  Sacrario interior; 
Não tremaes, filhinhos, mas ouvi o exemplo. 
Resae ao presepio de Nosso Senhor. 
 
Havia na terra (chamava-se Otherio) 
Um homem sem siso, sem lei, e sem Deus, 
O qual n’essa noite com quinze dos seus 
E mais tres mulheres veio ao cemiterio: 
 
Vinham d'uma ceia de largo beber; 
Chegaram, bem viram que se estava á missa, 
Voltaram-lhe as costas; o demo os enliça, 
Os leva, os arrasta, nas almas lhe atiça 
O fogo insensato de um solto praser; 
 
Entraram-se em danças diante do templo 
  Com alto clamor... 
Não riaes, ó filhos; ouvi este exemplo: 
Resae ao presepio de Nosso Senhor. 
 
Sentindo a doidice d'aqnella impia turba 
O padre da missa lhe manda intimar, 
Que respeite os sauctos mysterios do altar, 
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E a paz dos finados, que assim se perturba; 
 
Que ás trovas profanas e ás danças deem fim, 
Ou vão proseguil-as em outros logares. 
Com palmas, com risos, com chufas alvares 
Os impios respondem; e aos torpes folgares 
Estrepitos novos ajunctam assim. 
 
Ruperto se abrasa no fundo do templo 
  Em sancto furor. 
Ouvi. ora o resto, que foi grande exemplo 
Resae ao presepio de Nosso Senhor. 
 
“Em nome do Padre, do Filho e do Esp'rito,” 
Susurrou o velho: — “já que assim folgaes, 
Folgae todo um anno.” — Palavras fataes! 
Occultos juizos do Ser Infinito! 
 
Saíu todo o povo; ficaram-se alli, 
Dançando ás escuras em dança hedionda; 
Veio o novo dia, durava inda a ronda, 
Sem que haja de tantos um só que responda 
A quem se dóe d’elles, ou d'elles se rí: 
 
Os mortos não guardam de roda do templo 
  Silencio maior; 
Ouvi, ouvi, filhos, o horrivel exemplo! 
Resae ao presepio de Nosso Senhor. 
 
Já passa outra noite, já passa outro dia, 
E as fúrias dançantes a mais, sempre a mais; 
Vem filhos, mulheres, maridos e paes, 
Parentes, estranhos e tudo á porfia, 
 
Pedir-lhes, clamar-lhes: — clamores bem vãos! 
Nenhum volve o rosto, nenhum muda o passo, 
Proseguem travados no mesmo compasso; 
Se um braço lhe pucham, lá vem solto o braço, 
Qual lêveda massa se aparta entre as mãos. 
 
E nem corre sangue, nem o éco do templo 
  Repete ais de dor; 
Nem pára o remoinho; terrivel exemplo! 
Resae ao presepio de Nosso Senhor. 
 
Chegavam-lhe aos beiços comer ou bebidas; 
E não lhes tocavam: bradavam-lhe sùs! 
E não se detinham: mostravam-lhe a cruz, 
Não davam por ella taes almas perdidas. 
 
N'aquella retouca de fragua infernal, 
Passaram dezembro, janeiro e fevereiro, 
Os mezes das flores, os soes do ceifeiro, 
A quadra das fructas; emfim anno inteiro, 
Até que de novo foi vindo o Natal, 
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E achou-os ainda diante do templo 
  No mesmo furor, 
Mas quasi esqueletos.... ai lugubre exemplo! 
Resae ao presepio de Nosso Senhor. 
 
Nem gotta de chuva sobre elles caíra: 
O sol os tornára mais negros que o breu: 
Já té ás cinturas, a terra os sorveu, 
Cavada, esvarrida com tal víra-víra; 
 
E o fato e o calçado diferença não tem. 
Co'a praga tremenda do irado Ruperto, 
Por li aos infernos se iriam de certo, 
Se a bençam trazida por Sancto Heribertho, 
Que é bispo em Colonia, salval-os não vem: 
 
Co'a bençam pararam, caíram. Ao templo 
  Os leva o pastor. 
Da graça divina magnifico exemplo! 
Resae ao presepio de Nosso Senhor. 
 
Já são absolvidos com doces confortos; 
E á missa commungam do Sancto Natal. 
Já teem brancos rostos, e as almas crvstal. 
As tres logo expiram, e seis caem mortos. 
 
Nove entraram logo dos céus nos festins: 
Aos dez, que ficaram, tao puros, tão prestes, 
Também não tardaram as bôdas celestes, 
Que a seis de janeiro já entre os cyprestes 
C’o os nove poisavam os dez bailarins. 
 
Mas lá toca á missa! corramos ao templo 
  Com todo o fervor. 
Dae vós, pequeninos, aos grandes exemplo, 
Respeitando as coisas de Nosso Senhor. 
 

A. F. de Castilho. 
 
Nº 23 – 24/12/1844 – pp. 281-282 
 
 

Á MEMORIA DO DESEMBARGADOR, VIGARIO DE SANCTA MARIA, DE LOIRES, 
FRANCISCO DE BORJA FERREIRA, FALLECIDO A 16 DE DEZEMBRO DE 1844 

NATAL DE UM POVO TRISTE 
(Cantico de saudade) 

 
Flebilis ille... 

 
I 

ENTRE UM BERÇO E UMA CAMPA 
 
Entremos, ó fiéis; o templo aberto 
 Lá nas sombras scintilla; 
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Puro oasis viceja no deserto: 
 Entremos – Quem vacilla? 
 
Não vacilla ninguem: nas aras todos 
 Seus prantos vem depôr; 
Cada qual soffre o mal por varios modos 
 Mas é só uma a dôr. 
 
Ó noite de Natal, ó noite benta 
 Já fui mimoso teu: 
O que foste ao que és o lucto augmenta, 
 Para quem te perdeu. 
 
E eu perdi-te qual eras. Estaes mortas, 
 Minhas festas da infancia: 
Só vos hei-de ir achar além das portas 
 Da divinal estancia! 
 
Ó noite! quantas vezes me sorriste 
 No meu viver primeiro 
Hoje... oh! Deus!... fiquei só, perdido e triste, 
 E triste um povo inteiro! 
 
Em tempos de descrença exemplo estranho 
 De piedade e de amor, 
Quantas vezes junctaste o bom rebanho 
 Emtôrno ao bom pastor?! 
 
Quantas, cobrindo ingenuas alegrias 
 Com teu manto de estrellas, 
Matte não déste aos mais formosos dias 
 E ás auroras mais bellas?! 
 
Ai! morte, quanta flôr tornada abrolhos 
 No tumulo saccodes! 
Ó noite, noite, venda-me estes olhos. 
 E o espirito... se podes!... 
 
Mas não... juncto ao sepulchro mal cerrado 
 Eis um berço no templo... 
Unidos, fado humano e eterno fado!... 
 Orae, fieis, que exemplo! 
 
Prostados n’esta lagea humedecida, 
 Meus irmãos na orphandade, 
Plantemos por extrema despedida 
 A flôr d’alma, a saudade. 
 
Um glóbulo sustém gentil menino 
 A sorrir n’esse berço; 
O infante... é Deus!... O globo pequenino 
 É todo este universo!... 
 
Plantemos pois a flôr do berço ao lado: 
 Por elle protegida 
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Crescerá puro emblema, dom sagrado, 
 Por entre a morte e a vida! 
 
Entremos, ó fiéis: o templo aberto 
 Lá nas sombras scintilla; 
O oasis nos convida no deserto: 
 Entrae: ninguem vacilla. 
 
Há lá por dentro a fonte d’agua viva 
 Que a interna febre acalma; 
Ha sombr que refresca; ha luz que aviva 
 O morto facho d’alma. 
 

II 
SUPPLICA 

 
Vossos braços abri, Deus menino, 
A quem tudo no inundo já deu: 
A quem — prompta na terra a do ceu 
Obra agreste — seguiu seu destino, 
Vossos braços abri, Deus menino. 
 
Obra tal de fadiga e de luz 
Foi seu feito perenne e constante; 
N’esse berço um logar é bastante 
Dae-lh’o lá. — Tenha premio, Jesus, 
Obra tal de fadiga e de luz. 
 
N'esse berço, que é berço de vida, 
Dae ao justo, ó Menino, um logar: 
Alma pia, que assim soube amar, 
Bem merece ficar recolhida 
N'esse berço, que é berço de vida. 
 
Este povo, que vês a teus pés; 
Orpbam chora seu pae, e seu guia, 
Com perdel-o, perdeu a alegria. 
E a ventura tambem , d’umu véz, 
Este povo que vês a teus pés. 
 
Liberdade na campa começa! 
O morrer é viver immortal! 
Quem mais deve carpir o seu mal, 
É quem sente que a magoa não cessa: 
Liberdade na campa começa! 
 
O que o Hosanna festivo entoou, 
Quarenta annos ao Verbo nascido 
Hoje é mudo: seu fado é cumprido; 
Do sanctuario no chão se deitou 
O que o Hosanna festivo entoou. 
 
Mas do templo o levita não para, 
Funde em cantos o seu coração: 
O que fôra na terra oração, 
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Lá nos céus faz-se musica rara, 
O levita do templo não para, 
 
Desabada columna da fé, 
Some a fronte no berço em que impéras. 
Eil-a. — Vestem quaes mysticas heras 
Hymnos sacros da flor de Jessé, 
Dasabada columna da fé! 
 

III 
INVOCAÇÃO 

 
Do coração os hymnos doloridos 
Soltos, vagos, cessaram... Taes do oceano 
Que entesta co'o infinito as ondas caem 
Depois do vendaval: assim no campo, 
Apoz rijo luctar, succede ao brado, 
Composto de mil ais, a paz solemne, 
Companheira da morte. — Ai! paz é esta 
Como essa paz horrenda! — ai! tal bonança 
Simelha a que só vem apoz estragos 
Do assollador bulcão.— No bravo oceano 
D'esta vida cruel, que é magoas toda, 
Naufrago jaz prazer dos nossos dias; 
Cadaveres no campo dos sepulchros 
Eil-as tambem as nossas esperanças! 
Nesse campo em que o marmore repelle, 
Guarda da morte, as ambições da vida, 
Uma parte já dorme da nossa alma: 
A outra qu'inda vive... é da saudade! 
 
Esse mar de procellas nossos prantos 
Hão-de o tornar mais amplo e procelloso! 
 
Morreu!., morreste!.. Os santos tambem morrem! 
Espirito immortal, acceita ao menos 
A pobre, extrema oblata dos teus filhos; 
E se jnda os pódes ver, d'além dos astros, 
N’esta noite solemne em que assim choram 
Juncto ao berço d'um Deos, d'um justo a falta, 
Sê qual foste na terra, ora por elles, 
Auxillia-os, protege-os ... e abençoa-os! 
 

IV 
POVO TRISTE 

 
E o povo que os mais annos tão contente, 
Tão sollicito vinha, hoje abatido, 
E mudo e vagaroso se encaminha 
A oscular no seu berço o Deus menino! 
Orpham chora seu mal, — As alegrias 
Do Presepe a sorrir dobram tristezas! 
 
O seu chefe, o seu pae é quem outr’ora, 
Costumava cantar aquelles hymnos... 
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E que é d'elle?... onde está?... Aquelle berço, 
Quem lh’o chegava aos labios fervorosos? 
Era o chefe, era o pae... O pae, e o chefe, 
Que é d'elles, onde estão?!... Aquellas loas 
Tão ternas, tão singellas e tão cheias 
De puro amor, de mystico perfume 
A todos o bom mestre as ensinava... 
E que é d’elle? onde é ido?... 
 
  Este repique 
Dos sinos despertando á meia noite, 
Quem o mudou, que um dobre se afigura! 
As columnas do templo fingem braços 
Erguidos para o céu, orando aflictos. 
 
O antigo campanario bem simula 
Solitario piedoso em pé nos campos, 
Co'a voz potente a derramar saudoso 
Pelas longas campinas alagadas 
As funéreas canções do desengano! 
 
E o povo, o povo triste?... Baixa afronte: 
Do berço á campa vae, — mudo soluça, 
E apinhado em redor da pedra lisa, 
Exalla o coração na dor presente, 
Medita, vive instantes no passado, 
Faz, sincero, a homenagem derradeira: 
Acata o seu pastor, ajoelha... e passa!... 
 

V 
CONSOLAÇÃO 

 
Mas não passa a lembrança!,.. Além da morte 
 Essa vive... Que val, 
Que lei cruel humanos fios corte? 
 A magoa é immortal! 
 
Paz, ó aras viuvas: paz, ó povo, 
 Teu pastor não morreu: 
Vê-te, vive nos céus, no imperio novo: 
 Na terra... adormeceu! 
 
Podeste, anjo das campas, sem clemencia 
 Prostrar na sepultura 
Quem unindo ás virtudes a indulgencia, 
 Era a todos ventura; 
 
Condeninal-o porém ao rude olvido, 
 O' anjo, não podeste! 
Murcham palmas e flores, firme, erguido, 
 Fica verde ocypreste! 
 
Sancto André 24 de dezembro de 1844. 
 

Mendes Leal Junior. 
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Nº 24 – 02/01/1845 – pp. 284-286 
 
 
 

Advertencia. 
Os versos dinamarquezes, de que os seguintes são muito paraphrasticamente vertidos, foram recitados 
pela famosa actriz Madama Heiberg, casada com o poeta dramatico do mesmo nome, em uma festa 
publica celebrada em Copenhague, para beneficio dos asylos de infancia desvalida: para esse fim os 
compozéra [ou mais propriamente os variára de um antigo canto popular allemão] de propósito H. P. 
Holst, que os encorporou no interessante volume, que saiu de saas poesias em 1840. 
Para melhor se intenderem, cabe recordar o que já o anno passado contámos ácerca da chamada arvore 
do natal, geralmente costumada nos paizes do norte, moda perigrina, que mais que muitas outras á toa 
trazidas mereceria transplantada para entre nós. 
Toda a familia, que tem creanças, arma n'um quarto fechado e, quanto se póde ás escondidas d’ellas, 
um pinheiro ou outra qualquer arvore verde com os ramos carregados de luzes, fructos e confeitarias; á 
roda do pé da arvore está mesa posta com tantos logares, quantos são os meninos ou meninas de caza 
ou de fóra para quem a festa se destina: e para cada um e cada uma ha alli sua quinquilharia ou diche 
util, segundo sua edade e gosto; tudo involto em seus papeis doirados ou de côres, com formosos laços 
de fita e o nome do feliz escripto por fóra. Na santa noite abre-se a porta, entra a feiticeira e 
tumultuosa invasão e tomado por cada um o que lhe toca, descoberto, festejado, agradecido e mostrado 
com clamores, precepitam-se á porfia sobre a arvore, que n'um momento fica alliviada do seu pêso, 
mas que ainda com as suas luzes fica presidindo a uma dança d'aquelle rancho de bemaventurados. 
 

O NATAL DO POBRESINHO 
Versos escriptos no album da Exm.ª Sr.ª D. Anna Julia de Allenquer Braga 

 
Oh! que asperrimo dezembro! 
Treme o frio em cada membro, 
Se cogito, se me lembro 
Do que lá por fóra vae. 
 
Pelos gelos da vidraça 
Olho a rua, ninguem passa, 
Mais que o vento que esvoaça 
Sobre a neve; e neve cae. 
 
Mas á nossa residencia 
Graças mil, ó Providencia! 
Traz de dezembro a inclemencia 
Delicias a plenas mãos. 
 
Viva o Natal!... sancto dia!... 
Bom fogo aquece e allumia 
A domestica alegria 
De meninos e anciãos. 
 
Vede este bando innocente; 
Como canta e ri contente 
Dançando em torno á lusente 
Árvor do sancto Natal! 
 
Mas em rica sala accesa 
Que admira, se em tosca meza 
Nem aos filhos da pobreza 
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Falta a usança festival? 
 
N'este dia, n'esta hora, 
Em que infante um Dens se adora, 
Não ha penas, ninguém chora, 
Toda a terra está feliz: 
 
Toda!... ás portas d'esse nobre 
Não vejo eu bater um pobre, 
Que o vento cruel descobre 
Das rôtas vestes subtis! 
 
E não é elle um menino? 
Não vaga sem luz, sem tino, 
Ludibrio de atroz destino, 
Por entre tanto folgar! 
 
Vem-lhe o cheiro dos manjares, 
Vem-lhe o estrondo dos folgares, 
E entre tantos ricos lares 
Não encontra aberto um lar. 
 
Frio e fome !... coitadinho! 
Como ave implume e sem ninho, 
Vae, sem lhe importar caminho, 
Vae, sem saber onde irá. 
 
Ninguem sabe, nem presume, 
Quantas dores em cardume 
Aquella avesinha implume 
Curtindo em silencio está: 
 
Ir á vante não se atreve; 
Ajoelha solire a neve, 
E desata n'esta breve 
Prece humilde a voz e os ais; 
 
Humilde prece, que o vento 
Abafa, e tronca violento, 
Para a ir pôr no Ethereo Assento, 
Longe de ouvidos mortaes: 
 
“Meu Deus, morrer só comsigo! 
Deus meu, não ter um amigo! 
Não ter, ó meu Deus, abrugo 
De pae, de mãe, nem de irmão! 
 
Não posso mais, não resisto... 
Tenho fome e frio, ó CHristo! 
Pequenino sou...” e n’isto 
Soluça do coração. 
 
“Todos, todos d’esta edade 
Na tua festividade, 
Bom Jesus, tem claridade, 
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Prazer, fartura, e calor; 
 
D’entre as tuas creaturas, 
Só eu te adoro ás escuras!... 
Só contra mim te conjuras, 
Menino que és todo amor... 
 
Paciencia... pouco importa!... 
Dá tudo ao mais e os conforta, 
Mas a mim a tua porta 
Depressa me faze abrir: 
 
N’este mundo frio e escasso 
Não posso dar mais um passo... 
De tua mãe no regaço 
Quero ir folgar e dormir!” 
 
Diz e assenta-se carpindo. 
Eis que outro infante, mais lindo, 
Lhe apparece, refulgindo 
Como uma estrella sem véu: 
 
Tem de neve e de oiro a veste, 
Azas de azul, voz celeste: 
“Sempre ao pé de ti me houveste!” 
Lhe diz, apontando ao céu: 
 
“Olha a estrellada abobada, 
 Irmão querido, 
Terrestre anjinho candido, 
 A quem presido: 
 
De luzes toda esplendida, 
 Rica, immortal, 
Aquella, aquella é a arvore 
 Do teu natal. 
D’alvas estrellas tremulas, 
 Enflora os ramos; 
Nós, nós o bando aligero, 
 N’elles cantamos. 
Já nosso pae (consola-te) 
 Lá te anda a pôr 
As inefaveis dádivas 
 Do seu amor: 
Sôa a tua hora; alegra-te, 
 Surge immortal. 
É esta, é esta a arvore 
 Do teu natal!” 
 
Tudo que assim lhe dizia 
O risonho ethéreo guia, 
Tudo cheio de alegria 
‘Stava o pobresinho a ver. 
 
Pouco a pouco os olhos cerra; 
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Quando outra vez os descerra, 
Emvez do exilio da terra, 
Acha a patria do prazer. 
 
Já tem asas, gyra, vôa. 
Já c’os anjos gloria entôa, 
Já sua arvore o corôa 
D’estrellinhas em botão. 
 
Já sente afago materno; 
Já desfructa amor paterno; 
Das virgens o côro terno 
O sauda por irmão. 
 
Ah! como este pobresinho, 
Sem plumas, sem mãe, sem ninho, 
Não tem o mundo mesquinho 
Tanta creança! e não tem 
 
Outras mil, de peior sorte, 
Com quem é madrasta a morte, 
E a quem bradará mais forte, 
A penuria do que o bem! 
 
Que formosa a caridade, 
Que imitando a divindade, 
Folga, se acha um d’esta edade, 
Como se achára um sequim, 
 
E o beija, enthesoira e zela! 
Oh! não... que a não ha mais bella; 
“Os pequeninos, diz ella, 
Deixae-os vir para mim”. 
 
Vós, á terra, e ao céu propicios, 
Que dás com mil beneficios 
Contra a fome e contra os vicios, 
Asylo ao bando infantil, 
 
Redobrae com mãos piedosas 
Esmolas, que milagrosas 
Recobrareis feitas rosas 
Nos campos do eterno abril. 
 

Lisboa 24 de dezembro de 1844. 
 

A. F. de Castilho 
 
Nº 24 – 02/01/1845 – pp. 284-286 
 
 
 

HYMNO AO ASNO 
 
Lá das partes do Oriente, 
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Este burro aqui chegou; 
Um mais forte e lindo burro 
Nunca palha manducou. 
 
Senhor asno, solte ao canto 
Essa boca tão mimosa; 
Terá farta recompensa, 
Feno, aveia saborosa. 
 
D’antes era vagaroso. 
Mas agora anda ligeiro, 
Aguilhada, e cachamorra 
Não o deixam ser ronceiro. 
 
Senhor asno, solte ao canto etc. 
 
De Sichem deixando os combros, 
E as planuras de Sichem, 
O Jordão passou subindo 
Á cidade de Bethlem. 
 
Senhor asno, etc. 
 
Eis o jumento orelhuso 
De deus paes nobre brazão, 
O jumento mais distincto 
Da asinina geração. 
 
Senhor asno, etc. 
 
Elle vence os mesmos enhos 
Em rapido saltar; 
Na carreira os Dromedarios 
Não o podem egualar. 
 
Senhor asno, etc. 
 
Oiro, myrrha, incenso trouxe 
Para o culto divinal 
Lá da Arabia, e da Sabea 
A virtude burrical, 
 
Senhor asno, etc. 
 
Quando arrasta o grave pêso 
Da carroça carregada, 
Vae comendo a secca palha 
Com a bocca delicada, 
 
Senhor asno, etc. 
 
Come cardos, come avêa 
Sem pragana distinguir, 
Mas na eira, palha e trigo 
Nunca o verão confundir. 
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Senhor asno, etc. 
 
Farto e nedio agora deves, 
Asno caro, Amen dizer. 
Repetindo Amen te cumpre 
Velhas éras esquecer. 
 
Arre burro! avante, avante, 
Ande, e cante, sem temor: 
Oh que garbo! ou que focinho, 
Oh que voz, oh que primor! 
 

A. J. V. 
 
Nº 24 – 02/01/1845 – pp. 288-289 
 
 
 

A MORTE DOS INNOCENTES 
 

Salvete flores martyrum 
 

I 
 
Teu primeiro vagir na pobre gruta 
Christo infante deu jubilos á terra, 
Aos infernos terror: penas de Christo 
Já d’alli começando, eram denuncia 
Da nossa redempção. Que no presepe 
A dolorosa via começava 
Que ía findar no Gólgotha. Choraste!... 
Choraste e o mundo respondeu com hymnos, 
E o Barathro ululou, rugiu de furias. 
 
Quando porém no abysmo deram écho 
Os gritos de teus martyres no berço 
Por despiedoso algoz sacrificados, 
Gritos e ais que nos céus íam ser canticos 
Triplicou suas chóleras o inferno: 
Que este sangue innocente era o preludio 
Da sacrosanta enchente em que tu mesmo, 
 Cumprindo as prophecias, 
Ó novador da terra, a innundarias. 
 

II 
 
Da Judéa o tetrarcha ouvíra aos Magos, 
 Que nascêra o Messias. 
“Pereçam em Belem – diz – os meninos, 
 E em suas cercanias! 
 
De menos, que annos dois, pereçam todos 
 Porque entre elles irá 
O néto de David, que me disputa 
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 O Throno de Judá. 
 
Guardas correi; exterminae-os todos; 
 Ide, ide sem demora, 
Que a lei suprema, a salvação do povo, 
 Corre p’rigo n’est’hora! 
 
Temp’rae de bronze os corações no peito 
 Em quanto essa cidade 
Queixosa retumbar das mães co’os gritos 
 De amor e de saudade! 
 
D’esses alfanges não embote o fio 
 Seu consternado pranto: 
Os berços sejam feretros; mortalha 
 Seja o materno manto!” 
 
Barbaro e insano Herodes, não presumas 
 Sondas o alto mysterio! 
Não tem esse menino que procuras 
 Na terra o seu imperio? 
 
Dos astros para além seu throno avulta! 
 E se ao mundo baixou, 
Foi para os corações ganhar dos homens, 
 Que eternamente amou! 
 
Tua purpura vil tinge-a no sangue 
 Deshumano, impio rei! 
Que a teu despeito fundará no mundo 
 Jesus a nova lei. 
 
Livres os homens tornará de escravos 
 Ligando-os pelo amor; 
Dirá aos reis que da justiça pende 
 Dos thronos o vigor. 
 

III 
 
E os algozes apressados 
Crueis ordens vão cumprir 
Que de gritos, que de brados 
Lá no céu vão retinir?! 
Innocencia, tu dormias, 
Tu sonhavas alegrias! 
Que a ternura maternal 
Te embalava carinhosa! 
Em botão fechada rosa, 
Não precias vendaval. 
 
Eis que o ferro em mão cruenta 
Sobre o berço vem bater: 
Defendel-o em balde tenta 
A que ao filho ha dado o ser! 
Insta, pede, brada, e chora. 
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– Que tormentos os d’essa hora! – 
Era a rola toda amor 
Lamentando o seu filhinho 
Quando vê baixar-lhe ao ninho 
O faminto duro açor. 
Penrou menos no dezerto 
Com seu filho a triste Agar: 
Teve um anjo n’esse aperto 
Para a sede lhes matar. 
Porém vós em soledade 
Ficaes, mães, n’essa cidade 
Sem achar consolação! 
Com Raquel chorae saudosas: 
Ereis arvores frondosas 
Mas despiu-vos um tufão. 
Que d’esp’ranças tão ridentes 
Lá voaram. Israel, 
Dos teus filhos innocentes 
Com supplicio tão cruel! 
Que saudades tão escuras! 
Que penosas amarguras 
Oh matronas de Belem! 
Ficaes sós, qual fica o prado 
Das geadas requeimado 
Que nem flôr, nem musgo tem. 
 

IV 
 
E o punhal do assassino vagou livre 
Por peitos de innocencia! E o feroz despota 
Ouvindo os ais das mães sorriu de orgulho. 
E essas turbas que um dia no pretorio 
Clamarão morra o Christo, agora mudas 
Sem voz, sem gesto, sem vingança, encaram 
Da tragedia inaudita o quadro infando! 
Triste Belem! de teus filhinhos mortos 
Qual foi o crime? – O ter nascido o Verbo. 
Mas um bando de espiritos celestes 
Voando pelas nuvens convidava 
Seus novos companheiros a subirem 
  Da terra ensanguentada 
Entre seus braços á feliz morada. 
 

V 
 
E os anjos em córos 
Cantavam – Senhor! 
Dá gloria ao teu Christo, 
Dá gloria e louvor! 
 
Meninos ditosos 
Comnosco voae, 
Acima das nuvens 
Louvando Adonai! 
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Que o porto ferrastes 
Sem verdes o mar; 
Co’as palmas, e coroas 
Oh vinde brincar! 
 
Sois lirios pupureos 
Que o sangue brotou; 
Sois rosas vermelhas 
Que o sol não crestou. 
 
Vereis dentro em pouco 
Do Eterno a mansão, 
Mais bella, mais nobre 
Que a terrea Sião. 
 
Que a neve mais alvos 
Os candidos céus; 
Que a luz mais brilhante 
A face de Deus! 
 
Em troca do exilio 
A patria tereis; 
Escravos na terra 
No Empyreo sois reis. 
 
Que o Verbo-Humanado 
Os céus abrirá. 
Venceste aos Infernos 
Leão de Judá. 
 
Cantemos alegres 
Cantemos, Senhor! 
Dá gloria ao teu Christo, 
Dá gloria e louvor! 
 

D. José Maria da Piedade e Lencastre. 
 
Nº 24 – 02/01/1845 – pp. 289-290 
 
 

UM SUSPIRO ÁS PORTAS DO ANNO NOVO 
 
Hontem Senhor lá sepultou no seio 
 Outro anno a eternidade! 
Lá foi cheio com crimes, com virtudes 
 Da pobre humanidade! 
 
Na existencia do mundo a meia-noite 
 Nova época marcou; 
E na do homem tambem que indifferentes, 
 Nem talvez a notou. 
 
Não ouviu o relogio que dizia 
 Nos tristes sons d’essa hora: 
“Mais uma folha la caiu da arvore 
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 Da tua vida agora!” 
 
Um anno acabou pois, outro começa 
 Mas que incerto porvir! 
Que de esperanças pullulam hoje 
 Deixarão de florir! 
 
“O tempo te impelliu para mais perto 
 Do pó da sepultura! 
Descontou mais um anno a teus folgares, 
 Ou á tua amargura.” 
 
Ah! se eu podesse vêr o que em seu curso 
 Triste ou fausto hei-de ter, 
Veria acaso d’esses meus desejos 
 Satisfeito um sequer? 
 
Fechadas para sempre as dolorosas 
 Ulceras da minha alma? 
Tranquillo o coração, cujas procellas 
 A rasão não acalma? 
 
Veria o filho de meus sonhos – anjo 
 Todo amor e ternura, 
Que busco na luz frouxa do crepusculo, 
 Na fonte que murmura? 
 
Mas não posso saber os meus destinos, 
 Sonde embora o futuro, 
Porque só para ti, meu Deus, guardaste 
 Esse mysterio obscuro. 
 
Compassivo, o porvir nos escondeste, 
 Porque dos bens a espera 
Nos era angustia: e o mal previsto ao longe 
 Mais angustia nos era. 
 
Occultaste-lo, em bem, sem isso a esp’rança 
 Nunca virtude fôra: 
Só este iman ao céu nos volve as mentes: 
 Confia, espera, adora. 
 
O trovador, meu Deus, bemdirá sempre, 
 Tuas leis eternais! 
Nas suas magoas tecerá, louvando-te, 
 Canticos de seus ais. 
 
Um cantico ao cravar-me dentro d’alma 
 Mais um espinho a dor; 
Um cantico ao subir, crescer a chamma 
 Do meu tão vago amor! 
 
Um cantico ao pungir crua saudade 
 No afflicto coração! 
Um cantico na minha angustia, um cantico 
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 Na minha solidão! 
 

D. José Maria da Piedade e Lencastre 
 
Nº 24 – 02/01/1845 – p. 291 
 
 

DESCANTE DOS REIS 
 
Quandoo bom Menalca perguntava a Mopso; “porque não travariam certame poetico em tal terra 
sombreada de silvestres asinheiras, em tal chão relvôso acobertado de verdes tapetes, em tal 
similhança, e uniformidade de sentir, e de saber, este lhe retrucou, se a memoria não me fallece, com 
as palavras— Tu maior, tibi me est aequum parere.” A Redacção da a 
preciavel Revista Universal — é o Menalca; e eu... Mopso não, sou Tyrtêo, que pobre coitado foi por 
mófa á guerra espartana enviado; sou , como elle, coxo em poesia, alteroque pede; mas, como elle, 
hei-de vir á arena, e romper lanças (que lanças!) em tão singular, tão justo, e tão gostoso torneio; mas 
que lanças disse eu, que nem minhas são... O que se segue é uma cantilena tão feita dos desestudados 
cantares do povo do Minho, que, pois talvez não leve uma ideia, ou verso, que seja inteiramente 
proprio, nem meu é, nem d’elle. Se é incolhimento ou hombridade, que me domina ao offerecer-lh’a, 
não usei; assim, em quanto não ha melhor, desempenhado fica, quem o que tinha deu; e a muita, e 
innocent[e] candura, que n’elles transluz, e a fonte popular de que provém , e a escacez de tempo, que 
eu houve, desculparão perante V., o mais. 
 
A pombinha vae voando, 
Voando vae á porfia, 
A ver quem chega primeiro 
Aos pés da Virgem Maria. 
 
Não vos démos as janeiras, 
Porque são dos lavradores; 
Vimos cantar-vos os reis 
Que são dos nobres senhores. 
 
Senhores fui a Belhlem 
E de lá vim admirado, 
De ver a Jesus meu bem 
N’umas palhinhas deitado. 
 
Foi tão grande a minha pena 
Pel'o ver tão pobresinho, 
Que as lagrimas de meus olhos 
O molharam no bercinho. 
 
Ora não choreis meus olhos, 
Meus olhos não desmaieis, 
Que d'aqui a pouco tempo 
Vereis chegar os tres reis. 
 
Os tres reis do oriente 
São reis, e adoram o rei; 
Mas é rei omnipotente 
Que mais vos diga não sei. 
 
A pombinha vae voando, 
Voando vae á porfia, 



487 

Vimos cantar-vos os reis 
Que se festeja o seu dia. 
 
Mal haja esse rei Herodes, 
Capitão falso, e damninho, 
Que ensinou aos tres reis magos 
Ás avessas o caminbo. 
 
Mas Deus como poderoso 
Deu-lhes estrella de guia, 
Que os condusiu ao presepe 
Onde o Menino jazia. 
 
Quem traz oiro, incenso e myrrha 
Dos desertos de Senaar?  
São tres reis, Gaspar um d'elles, 
E Belchior, e Balthasar. 
 
Oiro fino lhe offerecem 
Como a rei celestial, 
Incenso como a divino, 
Myrrha como a immortal. 
 
A pombinha vae voando, 
Voando vae á porfia, 
Viva o senhor d'esta caza 
Viva a sua companhia. 
 

J. M. Campêlo. 
 
Nº 24 – 02/01/1845 – pp. 291-292 
 
 
 

AMOR TAMBEM É OFFERTA 
 
Haja festa que é nado o Messias, 
A promessa se cumpre do Eterno: 
Hoje a terra de galas se vista, 
Que se fecham as portas do Inferno. 
 
E ao menino que é nascido 
No presepio de Belem 
Dos cantos todos da terra 
A adoral-o as gentes vem: 
 
Vem os pobres, coitadinhos, 
Visital-o porque é pobre, 
Vem os ricos, vem os sabios, 
O plebeu, o rei, o nobre; 
 
Sim o rei; que lá da Persia 
Os magos tambem vieram: 
Eram reis; mas em joelhos 
Oiro, e mirrha lhe offereceram: 
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Quiz Herodes que o caminho 
Errado lhes ensinassem, 
E que do Sancto presepio 
D'este modo os desviassem. 
 
Mas do céu luzente estrella 
Desfez os tredos enganos; 
Lá vão — entram — adoraram 
O redemptor dos humanos; 
 
E quasi que quatrocentos 
Lustros já tem deccorrido, 
E ainda é viva a memoria 
D'este caso esclarecido! 
 

-- 
 
Eu quiz também ao celestial presepio 
Vir o infante adorar, trazer-lhe offrenda 
Do meu singelo amor, e crença viva. 
Ousado quiz do fogo sacrosanto 
 Da divina poesia, 
Tambem um feudo tributar agora 
 Com vivida alegria, 
Ao que dos homem vem, filho do Eterno, 
 A destruir os erros 
E dos que tantos annos esperaram 
 A espedaçar os ferros. 
 

-- 
 
Mas que póde, que val o meu canto 
No presepio entre tantos cantares? 
A voz debil, e rouca não se ouve 
Que primeiro se perde nos ares. 
 
Onde cantamos reis da poesia 
Das palhinhas do berço ao redor 
Como posso lembrar-me atrevido 
De outra offrenda que não seja amor? 
 
Posso e quero: que não me desobrigam 
Do meu dever, que a providencia avara 
Dos seus mais charos dons fosse comigo: 
Tenho pouco; bem sei: mas no Presepio 
A par da offrenda que dos reis viera 
  Viam-se os candidos cordeiros, 
  Viam-se os ovos, mais as flores; 
  Viam-se as frutas, e outras prendas 
  De pobrezinhos, e pastores; 
  E o Deus surria-se egualmente 
  Aos coroados que lhe-deram 
  O oiro, e a mirrha, e aos que sómente, 
  Os seos cestinhos lhe-off’receram. 
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A. A. T. de V. 

 
Nº 24 – 02/01/1845 – p. 292 
 
 
 

A ADORAÇÃO 
 
Baqueou muda a harpa sonora 
Do propheta real de Israel; 
Sua púrpura os hombros decora 
De alto rei, que dá lustre ao docél. 
 
D’aqui sabios, d'além potentados, 
Anciosos de ouvil-o, e de o vêr, 
Salomão proclamavam, curvados, 
O maior em riqueza, e saber. 
 
Em seus paços, ao rei, que se ostenta 
Fundador grandioso, sem par, 
De Sabá a rainha opulenta, 
Vem, com séquito immenso, saudar. 
 
Nos degráus do áureo throno elevado, 
Regio manto de arminho bateu; 
E o lustroso cortejo, apressado 
Os seus gôrros de tisso abateu. 
 
E elle, joven, magnanimo, affavel... 
Sapiente, adorado, imperou. 
Essa esplendida gloria ineffavel, 
Era humana... que é d'ella? Expirou! 
 

-- 
 
Despidinho, tremente, e choroso, 
Vêde a gloria immortal de Jesus! 
Enfaxado, innocente, amoroso, 
Destinado a morrer n'uma cruz! 
 
Esta gloria é do céu; não expira; 
Nem terreno agasalho requer, 
Quem seu throno deixou de saphira, 
E reveste misérrimo ser. 
 
No presepio, o regaço materno, 
Perfumado, mimoso, e gentil, 
Eis o solio mais digno do Eterno 
Que a seus pés tem de ver thronos mil. 
 
Nova estrella dos orbes, na esphéra, 
Ao nascer d'este sol, rutilou: 
Sob o infante, que ás auras a déra, 
Doze dias depois se apagou. 
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N'esse chão pedregoso, escalvado, 
Tres coroas lá vejo cair... 
Grupo de homens, trajando brocado, 
Fronte e barbas no pó vem sumir... 
 
São da Arabia oriental: quem trazel-os 
Soube aqui? Foi dos céus essa luz. 
Descarregam seus altos camellos 
Regios dons põem aos pés de Jesus. 
 
Constam de oiro — qne ao rei é devido; 
E de incenso — que a Deus deve arder; 
E de myrrha — que ao homem nascido, 
Quer dizer que ha de vir a morrer. 
 
Mas offertas lhe traz toda a gente; 
A tiara, o diadema, o borel. 
Céus! Só eu ficarei negligente, 
Entre tantos fieis, infiel?! 
 
N'este peito ulcerado enthesoiro 
Requintados tormentos e dôr; 
Por incenso, por myrrha, por oiro, 
Humilhada os off’reço ao Senhor. 
 

D. Maria J. S. C. 
 
Nº 24 – 02/01/1845 – pp. 292-293 
 
 
 

CANTIGA DOS REIS MAGOS 
 
Oh! que tempos de paz eram esses 
Em que os nossos avós se-creavam, 
Em que a Deus bem tementes mas ledos 
Uma vida folgada levavam! 
 
Em que tu eras fresca, eras moça, 
Bôa velha, a quem tanto eu amei, 
Que mil contos e historias sabias 
E mil trovas bonitas de ley. 
 
Se eu podéra sequer alembrar-me 
D’uma resa, que tu m’insinavas, 
Que na noite dos Reis tantas veses, 
De joelhos comigo cantavas!... 
 
Santa velha, vem lá do outro mundo, 
Vem diser-me a cantiga sagrada, 
Que eu prometto resar-te por alma 
Uma benta estação bem resada. 
 

-- 
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Palavras não eram dictas 
 Fico a dormir 
Em um somno repousado, 
 E vejo vir 
Em nuvem de asul e estrellas 
 Por esses céus 
Uma figura vestida 
 De brancos véus; 
E começou a cantar-me 
 Com um surriso 
A cantiga dos reis-magos 
 Do paraiso. 
Era da voz tão sonora 
 A melodia, 
Que d’anjos um coro álerta 
 Lhe respondia 
A cada verso d’aquelles 
 Com um destejo 
D’umas harpas tão suaves, 
 Como esse beijo 
Que a virgem Mãe deu primeiro 
 No seu Jesus, 
Que por nós, por nossas culpas, 
 Morreu na cruz. 
 

-- 
 
Resava a trova sagrada 
Pela figura cantada: 
 

-- 
 
Meus sanctos reis-magos 
Ligeiros andae, 
A Christo nascido 
Devotos louvae. 
 
Lá está no presepio 
Deitado o senhor 
Em leito de palhas, 
Mas leito d’amor. 
 
Com a glória no rosto 
A Virgem Maria, 
Sorri para o esposo 
Com branda alegria. 
 
E o esposo curvado 
Adora o menino, 
Adora o Deus grande, 
Alli pequenino. 
 
Meus sanctos reis-magos, 
Ligeiros andae, 
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A Christo nascido 
Devotos louvae. 
 
Lá estão em cardumes 
Entrando os pastores 
Trasendo as offertas 
De fructos e flores; 
 
Vem nata, vem ovos, 
Vem leite e vem mel 
Vem coizas mui dignas 
Do Deus – Manuel* 
 
Que trazem cordeiros, 
Quaes, patos, gallinhas, 
Quaes trazem, aos pares, 
Mui alvas pombinhas. 
 
Meus sanctos reis-magos, 
Ligeiros andae, 
A Christo nascido 
Devotos louvae. 
 
Correi, que ja vejo 
A estrella donosa, 
Luzindo e brilhando 
Doirada e formosa: 
 
Guiados por ella 
Voando chegaes, 
Andae, oh! reis-magos, 
Não vos detenhaes. 
 
Deixae esses reinos 
De vosso Oriente 
Passae o deserto 
Correi de repente. 
 
Meus sanctos reis-magos, 
Ligeiros andae, 
A Christo nascido 
Devotos louvae. 
 
Trasendo mil servos 
Mui bem preparados, 
Cavallos, Camellos 
Com fardos pesados; 
 
Trasei-lhe nos cofres 
Incenso cheiroso 
A myrrha mais fina 
E o oiro lustroso. 

                                                 
* É usado geralmente nas trovas e cantigas populares chamar a Jesu-Christo o Deus-Manuel, ou o Divino-
Manuel. 
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Vem S. Belchior 
Vem tu S. Gaspar, 
Correi ao presepio 
Com S. Balthasar. 
 
Meus sanctos reis-magos, 
Ligeiros andae, 
A Christo nascido 
Devotos louvae. 
 

-- 
 
E vae, quando no canto enlevado 
Eu gosava delicia tão pura, 
Estremeço, acordei, foge o somno, 
Foge o sonho e com elle a figura. 
 
Era o anjo da guarda da velha, 
Era elle, que assim me-cantava, 
Porque a velha nas penas do fogo 
De uma benta estação precisava. 
 

A. Pereira da Cunha 
 
Nº 24 – 02/01/1845 – pp. 293-294 
 
 
 

AS COMADRES 
 
As Comadres á porta!... ei-las chegadas, 
 Saltando de contentes, 
Annunciando as dansas, mascaradas, 
 As festas innocentes, 
Annuaes distrações a que nos chama 
 O alegre Carnaval! 
Já na côrte, e na aldêa se derrama 
 Jubilo universal! 
Mas qual em tarde de formoso maio, 
 Procélla inesperada, 
N’um lusido arraial desfecha o raio, 
 Tal minh’alma assaltada, 
De tormentosa idéa me offerece 
 Contraste doloroso!... 
Á mente em vivas côres me aparéce 
 Ledo quadro saudoso!... 
O que amei!... o que fui!... que sou agora! 
 Tenra infancia, onde estás? 
Tempo, cuja saudade me devora, 
 Nunca mais tornarás! 
As azas côr de neve despregáste 
 Qual sonho encantador; 
E o meu prazer levando, me deixaste 
 A mais pungente dôr 
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Dos espinhos crueis que em vez de flores, 
 Craváste no meu peito! 
Morte, morte fatal! em teus horrores 
 Sepultado, desfeito, 
Jaz todo o meu prazer, jaz a ventura 
 Unica de meus dias! 
Confundidas no pó da sepultura 
 As minhas alegrias, 
Minha doce esperança, a paz doirada, 
 Tudo, oh! Deus, pereceu!... 
Baquêa tudo no insensivel nada! 
 Assim se converteu, 
Aos olhos meus, um dia de Comadres, 
 Envolto em luto, em pranto!... 
Cantem-lhe as alegrias os Compadres, 
 Que eu só tristezas canto. 
 
Sobre agreste rochedo habitando, 
Onde reina mortal solidão; 
Triste môcho nas trevas piando 
Jámais ergue sonóra canção. 
 
Sobre as campas de noite carpindo, 
Não conhece da vida o prazer; 
Ao raiar da manhã vai fugindo 
Pois só ama co’as sombras gemer. 
 
Seu piar de continua agonia 
Será grato aos ouvidos de alguem; 
Tantas aves descantam o dia, 
Tenha a noite cantores tambem. 
 
Similhante á nocturna avesinha, 
Canções ledas não posso entoar: 
Muza em trevas jazendo mesquinha, 
Só gemidos se anima a soltar. 
 

D. Antonia Gertrudes Pusich. 
 
Nº 28 – 29/01/1845 – pp. 336-337 
 
 
 

O FLORIR DA AMENDOEIRA 
 
Pressentindo a primavera 
Borbulhaste, amendoeira, 
E no tourcar-te de flores 
Foste, ó gentil, a primeira. 
 
O passarinho que errava 
Nos ares desconsolado, 
Por não ver nem uma folha 
Entre as silvas do valado; 
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Ao primeiro albor do dia 
Tudo alegre pipilou. 
Quando hoje, formosa nuncia 
Dos bellos dias, te achou. 
 
Satisfeito, alvoroçado 
Ao Senhor agradeceu 
Esperanças de um futuro, 
Bem fadado pelo céu. 
 
E a minha alma contristou-se 
Vendo-te, arvore, florir: 
Invejou-te as esperanças 
Antegostos do porvir. 
 
Das minhas o que foi feito? 
(Perguntei0me) aonde estão? 
Quem sem dó m’as ha levado; 
Que rasgou meu coração? 
 
Foram sonhos, sonhos falsos 
De inexperta mocidade! 
Sonhos, sonhos!... e após sonhos?!... 
Um ermo... a realidade! 
 
Ventura... que louca phrase?! 
Que impia ironia?!... ventura 
Quem a vê nunca entre os homens? 
Se alguem a viu... quanto dura? 
 
Pressentindo a primavera 
Burbulhaste, amendoeira, 
E no toucar-te de flores 
Foste, ó ditosa, a primeira. 
 
Lá na ponta mais erguida 
De teu cimo, é que nasceu 
O primeiro botãosinho 
Que apontava para o céu... 
 
Por acaso quaes primicias 
De teus fructos inda em flor, 
Offertavas n’esse ramo 
Os mais bellos ao Senhor? 
 
Ou era aquillo dizer-nos 
“O que empresta a luz ao dia, 
É o mesmo que as florinhas, 
E o musgo das penhas cria?! 
 
Ou seria esse raminho 
Falla de mistico amor, 
Pelo teu quinhão nas bençãos 
Do universal Bemfeitor? 
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Quando muge o fero toiro, 
Quando a ovelha dá balidos, 
Quando a fonte sôa triste, 
Quaes de alma aflicta, os gemidos; 
 
Quando os zephiros suspiram; 
Quando o mar bramindo está; 
Não diz todo esse concerto 
O nome de Jehová?! 
 
É pois seu nome o que entôas 
Ó formosa amendoeira, 
Ó carregada de flores, 
Ó de flores pregoeira?! 
 

D. José Maria da Piedade e Lencastre. 
 
Nº 31 – 20/02/1845 – p. 375 
 
 
 

PORTUGUEZ LATIM 
(Carta) 

 
CONVENCIDO da exacção dos nossos escriptores, quando julgão a rica e magestosa lingua 
portugueza derivada da latina, de quem o Sr. Roquete a diz filha mais velha, occorreu-me ha tempos (e 
não pude resistir a essa tentação) fazer uma pequena composição em verso portugues, que se podesse 
ler em ambas as linguas, dando o mesmo sentido. Difficillima era a tarefa, que me impuz; nem eu me 
vanglorio de havel-a desempenhado dignamente no soneto, que lhe envio, antes sou o primeiro a 
reconhecer-lhe defeitos. Entretanto se apezar d’elles o julgar digno da luz publica, estimaria vel-o 
estampado no seu interessante periodico. 
Porto 1 de fevereiro de 1845. 
 

SONETO 
 
Preclarissima es tu, patria formosa, 
Conservando valores eminentes, 
Submissas contemplando externas gentes, 
Veneranto-te, Lisia tão formosa. 
 
Tu refulges tão, quão estiva rosa; 
Recordando heroes dignos, valentes, 
Erige, constitue aras decentes, 
Sacros cultos tu presta gloriosa. 
 
Ingentes glorias lusas tu diffunde, 
Assidua sparge, narra, fama clara, 
Triumphos memorando tão constantes. 
 
Hostes suas terrificas confunde, 
Demonstrando, quão es, victoria, rara 
Contra lusos belligeros, ovantes. 
 

João Maria Mergulhão Neves Cabral. 
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A PAIXÃO 
 
Destinado a morrer para salvar-nos 
 Do infernal captiveiro, 
Astros dos astros, em Behtlem raiaste! 
 Christo! Deus verdadeiro! 
Na terra onde nasceste, á paixão tua, 
 Senhor, principio déste! 
Cresceste; e a lei Divina proclamando, 
 Ira insana te investe 
Dos tirannos da terra; sempre em balde, 
 Mas eis a hora terrivel 
Sôa escripta por ti ao teu suplicio! 
 Tu, Senhor, invencivel, 
Te deixaste vencer! o osculo impuro 
 De Judas, suportando, 
Discipulo venal, que assim se perde, 
 Por oiro a alma trocando! 
Jesus, meu bom Jesus , tu vês a morte 
 Dos homens merecida, 
E a sofrêl-a te off’reces resignado! 
 Na final despedida 
Sácro penhor deixando á humanidade 
 De teu amor paterno! 
Teu corpo, e o sangue teu, na cêa extrema 
 Que déste, oh! Rei superno! 
Assim, purificando os pecadores, 
 Te entranhaste nas almas! 
Assim, deixando a terra nos entregas 
 De teu martyrio as palmas! 
Ao Pae Celestial oraste no horto, 
 Depois da sacra cêa, 
Com tanta dor, que teu suór divino 
 A terra purpurêa! 
Sangue adorado! precursor d'aquelle 
 Que no Golgotha déste! 
De impios judeus te cerca abjecto bando, 
 Tu, meu Deus, os sofreste! 
Tu, meu Deus, que podéras n'um momento 
 No abismo confundil-os! 
Prisão, tratos, e injurias tolerando, 
 Não quiseste impedil-os! 
De mil tormentos sustentando o peso, 
 Até a cruz suportas! 
Teu suplicio affrontoso condusindo 
 Saes de Sião as portas. 
 
Ao suplicio Jesus se encaminha, 
E na turba que imana o vae vêr; 
Como geme innocente rolinha, 
Voz divina se escuta gemêr. 
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É a Virgem, a Mãe dolorosa, 
Que ao encontro do filho voou! 
É seu rosto gentil fresca rosa, 
Que um orvalho nocturno aljofrou! 
 
Lá se avistam! que dôr! que amargura, 
Póde a dôr d'esta mãe igualar! 
Sangue, e pranto correndo á mistura, 
Vão a terra culpada innundar! 
 
Outro pranto! outros ais redobrados! 
São as filhas da triste Sião! 
“Sobre vós, sobre os filhos culpados, 
Diz Jesus, pranteae, por mim não.” 
 
Eis o Golgotha! oh! monte Sagrado, 
Onde vaes expirar, meu Jesus! 
O teu corpo divino, chagado, 
Se levanta pregado na Cruz! 
 
Essa corôa, que soffres, é emblema 
Que aos monarchas do mundo faz vêr 
Os espinhos do régio diadema, 
Quanto custa o seu peso sustêr. 
 
Sêde tens, e os algozes tirannos 
Fél amargo emvêz de agua te dão! 
Tudo soffres a bem dos humanos! 
Oh! tormentos! Oh! Cruz! oh! paixão! 
 
Expirando por nós, Dons piedoso, 
A Maria por filhos nos dás; 
Esse calix bebendo amargoso, 
Teu espirito exhalas em paz! 
 
Contra os vivos os mortos se ergueram! 
Negra sombra o universo enluctou! 
As entranhas da terra gemeram! 
Foi n'ess' hora, que um Deus expirou! 
 
Pranteêmos, fiéis, recordando, 
Quanto Christo por nós padeceu! 
Nossa dôr, nosso pranto offertando 
Ao Senhor que o seu sangue nos deu! 
 
Nossas almas sepulchro sagrado 
Nós devemos a Deus preparar; 
E por mirra a seu corpo adorado 
Da virtude o perfume offertar. 
 
Virgem pura! na tua saudade, 
Da soidão no cruel amargôr 
Ouve, accolhe a fiel christandade, 
Que te chora, e acompanha na dôr. 
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O mundo nas trévas: 
Na dôr, na agonia! 
Morreu a alegria! 
Jesus espirou!... 
 
Já frio, sem vida, 
Seu corpo adorado, 
De pranto banhado, 
Á terra baixou! 
 
Silencio!... que vejo!.. 
Que lei portentosa !... 
Da campa ditosa 
Um astro se ergueu! 
 
Oh! terra, alleluia! 
Jesus ressuscita! 
Oh! morte bemdicta, 
Que a vida nos deu! 
 

D. Antonia Gertrudes Pusich. 
 
Nº 35 – 20/03/1845 – pp. 417-418 
 
 
 

GENUFLEXÃO Á CRUZ 
 
  Sobre o altar desnudado, a Cruz deserta, 
Arvora, em vez do Christo, alvo sudario! 
  Negreja, como lâmina de espada 
Retinta em sangue de feroz batalha! 
  Em tôrno d’ella as flores, semi-murchas, 
Pendem, como em jardim de extincto dono! 
  Reflectem-se dos canticos da igreja, 
Entoados com lúgubre harmonia, 
Intimas afflicções! – Envolto em crepe, 
Surdo gemido arranca o alaúde... 
  Minha alma vôa do Cedron ás ribas, 
Galga pelas encostas do Olivete. 
Onde rojou no pó, cheio de angustias, 
O Filho do Immorlal, votado á morte! 
  Oh, não me poder eu ir lá, co’o anjo, 
Que o sanguíneo suor vôa a enchugar-lhe! 
  Não poder eu prostrar-me ante seus olhos, 
Entre as convulsas mãos colher seu pranto, 
Refrigerar com elle o arido peito, 
Sequioso de amor sublime, e puro! 
  Mas quem ousa elevar seus pensamentos 
Á augusta Personagem do Calvario? 
  Quem ousa equiparar humanas dores, 
Aos tormentos horríveis do Homem-nume? 
  Deus! Oh Deus! Tu cerraste bronzeas portas 
Contra o que proclamáras leu mimoso! 
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  Dos poderes da terra amotinados 
O abandonaste á furia! Trago, a trago, 
O acerbo calix esgotou de opprobrios... 
Té que hasteado na Cruz victoriosa, 
Espadanando o sangue, e resplendores, 
Lá avultou. do Golgolha no cume, 
Sobre a fronte dos Césares alçado! 
  Debaixo do madeiro sacrosanto 
Soterrado ficou o collo hediondo 
Da hydra invulneravel dos infernos... 
Seculos tem volvido, hão-de volver-se, 
E a cauda palpitante da serpente, 
Em perennal debate açoita o lenho, 
Ressumbra pelo solo a baba infecta, 
Mas a rábida fronte jaz captiva... 
E captiva ha-de achal-a, ao fim dos evos, 
Quando vier dos tumulos o Archanjo, 
Dentro nas trevas do segundo cáhos, 
Encadeal-a mutilada, inulta. 
Os impios conculcaram do Cordeiro 
A cerviz, porém Elle libertou-nos. 
  É só juncto da Cruz, é só no templo, 
Que, do tropel do mundo, fugitiva, 
Minha alma dolorida acha refugio. 
Dá-me, ó Christo, que em paz cerre meus olhos 
Á sombra magestosa do Sanctuario; 
Que sobre os meus despojos se desprenda 
Só do bronze insensivel um gemido; 
E a todos os que amei, piedoso outorga 
De plácida virtude o gôso, e e premio. 
 

Maria J. S. C. 
 
Nº 35 – 20/03/1845 – pp. 418-419 
 
 
 

O DESENGANO 
 
Vae do tempo dobando a roda rapida 
 Meus dias enluctados! 
De esp’rança um canto só não me repetem 
 Os valles afastados!! 
Só cortado gemer soluça ao longe 
 O echo da solidão, 
Saudades, queixas só a dôr me espreme 
 Do martyr coração!! 
Não brilha uma esp’rança, que dissipe 
 Os longos meus pezares, 
Só lá me alveja a campa á luz da alampada 
 Que pende antes os altares. 
Na campa aos males meus enxérgo um termo. 
 Fardo das minhas dores, 
Alli te deporei ao sim d’um hymno 
 De conforto e d’amores. 
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Em todos os bens do mundo 
Busquei a felicidade: 
Colhi-a... fructos por fóra 
Por dentro cinza ou vaidade! 
 
Alma pensei que existisse 
Com que a minha se intendesse; 
E que á sombra da amizade, 
Meu soffer adormecesse; 
 
Todas encontrei vasias 
De consôlo e compaixão: 
Passei da amisade a amor; 
O amor como ella era vão. 
 
D’entre os jardins de Cithéra 
A ventura me acenou... 
Corri... apanhei a rosa. 
E mal a apanhei, murchou!! 
 
De flôr tão linda, e mimosa 
Espinhos... mais nada sinto... 
Quero inda chamar-lhe bella... 
Mas não posso, porque minto! 
 
Oh! e se o foi!... foi-o muito! 
Mais que a risonha alvorada! 
Mais que a lua meiga e triste! 
Mais que esperança encantada! 
 
D’entre as flôres escolhi 
A cecém branca e singella: 
Que na cecém vi a imagem... 
A formosa imagem d’ella! 
 
Amei a tarde saudosa, 
D’alva feiticeira estrella: 
N’uma e n’outra me enlevavam 
Uns longes das graças d’ella! 
 
Amei os raios doirados, 
Do sol quando s’escondia, 
Pois de sua trança d’oiro 
N’elles um reflexo via! 
 
Amei do céu as saphyras; 
D’aurora os rubys radiantes, 
Da tarde a roxa amethista 
Da noite os finos diamantes: 
 
Amei tudo o que era bello, 
Bello como ella era bella, 
Que em tudo me apparecia 
Retrato ou lembrança d’ella! 



502 

 
Mas era flôr, e finou-se!... 
Se ainda é bella não sei... 
Ou mudei, ou murchou ella... 
Não é a mesma que amei. 
 
E de tudo descri, e fui capir-me 
 Sobre a gelada louza, 
Onde em pó já desfeita a cara Ismellia 
 Para sempre repouza!... 
E na baze da cruz tranquilamente 
 A fronte descancei... 
Socego, doce paz, venturas, esp’ranças 
 Lá sómente encontrei. 
Desilluzo, e feliz o adeus extremo, 
 Das orlas do jazigo, 
Na presença de Deus enviei ao mundo! 
 E disse a sós comigo: 
 
Tudo murcha, só não murcham, 
Nunca jámais murcharão, 
As flores, que a Deus semêa 
Nos jardins do coração. 
 

B. Wernéck. 
 
Nº 35 – 20/03/1845 – pp. 419-420 
 
 
 

PRIMAVERA DE UM TRISTE 
 

Oh! si je n’avais pas eu la poésie por me plaindre et la religion pour me consoler, que serais-je devenu, ó mon 
Dieu! J. Reboul. 

 
Salve! gentil, brilhante primavera! 
 Como leda appareces! 
Como de flores que teu seio géra 
 Os prados enriquéces! 
Que amenas noites, que suaves dias, 
 Que encantos, que prazeres, 
Que vida, que ternura, que alegrias 
 Dás a todos os seres! 
Cedendo aos aquilões os sues esquivos 
 Bramindo se desviam; 
E da campestre flauta os sons festivos 
 Teu regresso annunciam! 
Risonho quadro off’rece a vinda tua! 
 Que paz, que liberdade, 
Gosam a terra, e os ares! como a lua 
 Despende a claridade! 
Nem já seu rosto escondem vís ciumes 
 De uma sombra invejosa!... 
Todo o esplendor ostenta de seus lumes, 
 Na alva fronte lustrosa!... 
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De azul se veste; lucidas estrellas 
 Bordam seu rico manto, 
E o rouxinol já nas olaias bellas 
 Ergue sonoro canto: 
Vendo as margens florir, como sereno 
 Claro rio serpêa! 
O orvalhado chão nu se veste ameno 
 De rosmaninho, e avêa! 
No monte, na planicie, já saltando, 
 De innocente alegria, 
Os mansos cordeirinhos vem saudando 
 A primavera, o dia! 
Alegre abrindo as portas do oriente 
 A rutilante aurora, 
Aos campos vem traser util presente 
 Que as plantas lhe vigóra! 
Perolas esparzindo dadivosa 
 Que o sol vem marchetar 
De oiro e rubis! que linda, que viçosa, 
 No espaçoso pomar, 
De odoriferas flores côr de neve 
 A verde laranjeira 
Enfeita os aureos pomos! como leve 
 Na espinhosa roseira 
Pousa subtil, voluvel borboleta! 
 E o zefiro inconstante 
Na rosa, no jasmim, ou na violeta 
 Imprime um beijo amante... 
Lá deixa as finas perfumadas flores 
 E ás mais agrestes voa... 
Eis volta arrependido!... os seus amores 
 Jámais a fé coroa!... 
Não assim vos succede alvos pombinhos! 
 Que venturoso par! 
Da fé modelo sois! como os seus ninhos 
 Unidos vão formar! 
Trajando galas da maior grandesa 
 A terra te sauda 
Primavera feliz! a naturesa 
 O pranto em riso muda! 
Sómente egual ao funebre cypreste 
 Companheiro da morte, 
Qual me deixaste, achar-me inda podéste, 
 Nem vens mudar-me a sorte! 
 
Assim triste contemplando 
Os encantos, a ternura, 
Que a terra estão animando; 
As vistas, com amargura 
Demorei no espaço undoso, 
Do manso Tejo formoso! 
 
E consternada disia: 
“Inda ha pouco enfurecido, 
Ó Tejo amigo, eu te via 
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De temporaes combatido: 
Hoje gosas venturoso 
A paz no leito arenoso!” 
 
“Só d’est’alma a dor se augmenta: 
Dor sem ais, sem esperança: 
Resito a voraz tormenta 
Mas tormenta sem bonança”. 
N’isto um som harmonioso, 
Me atrae: mas quão doloroso... 
 
Era um pobre pescador 
Que o batel tinha amarrado: 
Solitario trovador 
Em uma pedra sentado... 
Olhando o mar cuidadoso, 
Taes versos cantou saudoso: 
 
“Como esta vaga se ergueu 
Se ergueu a minha anciedade: 
Como esta vaga morreu 
Morresse a minha saudade: 
A morte é termo ditoso 
De um mal acerbo, e teimoso:” 
 
O pranto a voz lhe cortou... 
Levantou-se de repente 
E da praia se ausentou; 
Eu triste guardei na mente 
Do trovador desditoso 
O conceito proveitoso? 
 
Suave paz aguarda minhas penas 
 Na fria sepultura! 
E emquanto, ó Deus, a vida me condemnas 
 Ás trevas, á amargura! 
 
Teus decretos divinos adorando 
 Cantando em teu louvor, 
A lyra que me déste irá buscando 
 A luz em tanto horror. 
 

D. Antonia Gertrudes Pusich 
 
Nº 36 – 27/03/1845 – pp. 432-433 
 
 
 

O TUMULO DE UMA ROLA: CANÇÃO Á PRIMAVERA 
 
Tu voles, ó primavera, 
Com teus dons encantadores, 
Ataviada de flores, 
Myrtos, pampanos, e hera, 
Toda galas, riso, amores. 
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Em teu regaço, hymeneu, 
Fervoroso, doidejante, 
Rósea chamma crepitante 
Sacode do facho seu, 
E sorrí de triumphante. 
 
Saúda-te o rouxinol, 
Com seu cantar namorado; 
Nas florestas, bando alado, 
Ao assomar do teu sol, 
Trina cantico alternado. 
 
Saúdam-te os meus pombinhos, 
Com requebros mavioso, 
Celebrando jubilosos, 
Nos castos mórbidos ninhos, 
Seus enlaces amorosos. 
 
Gelado sôpro da morte, 
Mais um hymno te roubou; 
A minha rôla prostrou, 
Qual avêna, que Euro forte 
Ao pastor arrebatou! 
 
E era gentil a preceito! 
Tinha os olhos de rubim, 
Plumagem como setim, 
Talhe esbelto, largo peito, 
Os pés tinctos de carmim. 
 
Velei por noites de inverno, 
N’uma quadra amargurada; 
Ao romper da madrugada, 
Sempre o seu gemido terno 
Me trazia hora doirada. 
 
Das pombas c’os pequeninos, 
Se a deixavam libertar-se, 
Folgava de associar-se; 
De seus contrarios ladinos, 
Prestes sabia esquivar-se. 
 
Mas carnivoro cazeiro, 
Que esquecida porta entrou, 
Em má hora a deparou; 
No alcance lhe foi certeiro, 
A innocentinha empolgou! 
 
“Quem acode á pobresinha!” 
Tenro menino bradava, 
“Quando eu agora passava, 
Feroz gato de lá vinha, 
E entre os dentes a levava!” 
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O adêjo, que alto batia, 
D’esta vez a não salvou... 
Mão amiga, que a tomou 
Entre as vascas da agonia, 
No meu leito a reclinou... 
 
Quando a vi cadaver frio, 
Senti subita afflição! 
No tranzido coração 
O pranto se traíu, 
Que os olhos já o não dão. 
 
Beijei-lhe o collo ferido: 
Amortalhei-a em cabaia; 
N’uma caixinha de faia 
Puz o despojo querido, 
Coberto de flor de olaia. 
 
Entre os que amára extremosa, 
Extremosa a sepultei: 
Sobre o asylo que lhe dei, 
Com os filhos puz a esposa 
De um pombinho que eu creei. 
 
Tu volves, ó primavera, 
Trazes, estação de amores, 
Apoz ti, do estio ardores, 
Do outono a fronte sevéra, 
Logo do inverno os rigores! 
 

Maria J. S. C. 
 
Nº 36 – 27/03/1845 – pp. 433-434 
 
 
 

PRIMAVERA – AMOR 
 
Rebenta na veiga por entre esmeraldas, 
Qualnitido aljofar, a candida flor: 
Nos labios de neve volteia-lhe um riso, 
Encerra nos seios delicias de amor; 
 
Que a briza fagueira lhe trouxe uns arômas 
Do meio suspiro da flor, sua irmã, 
Que pende na encosta d’outeiro viçoso, 
Rainha dos valles, co’a fronte louçã. 
 
Borbulha da rocha nas fendas musgozas 
Com brando sussuro, n’um manso ramal, 
Arroio, que ferve bordado de espuma, 
Que foge em serpentes de vivo cristal; 
 
E leva nos seios occulto misterio, 
E vae-se á cascata, que em rijo fragor 
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Se roja das penhas em frócos de arminho 
Golfar-lhe nas aguas seu feudo de amor. 
 
Assoma nas orlas do pincaro agudo 
A aurora lustroza, de aspecto gentil, 
Na coma de prata sorvendo as estrellas, 
Os toldos fendendo na nevoa de annil. 
 
Mas tinge-lhe a face, que orvalhos rociam, 
Qual nuvem de nacar, do pejo o rubor, 
Que o sol abrazado n’um beijo de raios 
Allí lhe gravára segredos de amor. 
 

-- 
 
Primavera, primavera, 
Como a vida assim derramas, 
Como vertes de teus cofres 
Desse fogo as sanctas chammas, 
Como bafejas encantos, 
Nos peitos, que tu inflammas! 
 
Tocaste co’o dedo eburneo 
Essa madeixa nevada, 
Com que o inverno toucára 
A natureza murchada; 
E desfez-se o gelo em prantos, 
Quaes de virgem namorada. 
 
No sopro da leve aragem 
Casaste a singella roza 
Com a roza pudibunda, 
Que perdia a côr mimoza, 
Por que só, desconfortada, 
Vivia triste e queixoza. 
 
Conduziste as aguas puras 
Da fontinha gotejante 
Ás aguas que ciciavam, 
Na cascata palpitante 
E as aguas se confundiram 
Em doce abraço de amante. 
 
Vestiste roupas de galla 
Á meiga aurora dos ceos, 
E rendeste o sol ufano 
Ao podêr dos olhos seus, 
E os casaste e os escondeste 
D’ouro puro em tenues véos. 
 
Primavera, primavera, 
Como a vida assim derramas, 
Como vertes de teus cofres 
D’esse fogo as sanctas chammas, 
Como bafejas encantos 
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Nos peitos que tu inflammas! 
 
Primavera, primavera, 
Tu á flor uniste a flôr, 
Ás aguas uniste as aguas. 
Uniste a aurora ao fulgor 
..................................... 
..................................... 
Oh! tambem eu... primavera... 
Tambem me déste um amor. 
 

Pereira da Cunha. 
 
Nº 36 – 27/03/1845 – pp. 434-435 
 
 
 

O MEU SEGREDO DE PRIMAVERA 
(Improviso) 

 
Accourez avec moi, vous, peintres, vous poetes, 

Palés reclame ici vos luths et vos palettes 
Savans, abandonez, vos asiles secrets, 

Vous, belles, vos reduits; et vous, grands, vos palais, 
Venez tous avec moi sur ces monts de verdure, 

Rendre hommage au printemps et bénir la nature. 
Lemirre – Les Fastes – ch. V 

 
Desceu dos astros á terra 
A ser rainha das flores 
A que, em throno augusto d’alma, 
Era rainha de amores. 
 
Vem, ó anjo, vem, ó nympha, 
Vem, ó Deusa, ó Primavera, 
Que não sejas tu só minha!... 
Melhor imperio te déra! 
 
Déra-te emvez dos teus raios 
Os olhos da que eu adoro; 
Déra-te emvez dos teus risos 
Risos que a muitos dão choro. 
 
Pelas verdes esmeraldas, 
E os rubís dos campos teus, 
Pelos diamantes do orvalho 
Que Deus te manda dos ceus, 
 
Déra-te eu custosa offerta 
De maior estimação; 
Déra-te joia mais rara –  
Déra-te o seu coração. 
 
Não ha mais grato perfume 
Nem mais brilho e suavidade 
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Nas flores com que te enfeitas, 
De que tens tanta vaidade. 
 
Se és das graças templo ameno, 
Se é pyra de nobre chama, 
Ella é mais que pyra ou templo, 
É quem as almas inflama. 
 
Nasces, reinas, mas do reino 
Em breve foges vencida: 
Ella não: são seu imperio 
Deuas vidas n’uma vida!... 
 
Vem, abriga-te em meu peito; 
Vem, ó Deusa, ó Primavera; 
Tem amor aqui seu throno; 
Vem, oh vem: com elle impéra. 
 
Sancto André 24 de março de 1845. 
 

Mendes Leal Junior. 
 
Nº 36 – 27/03/1845 – p. 435 
 
 
 

A PRIMAVERA NO MAR 
 
Nota. A presente lyrica é traduzida do dinamarquez de Paulo Moeller que a deu, sob o titulo de, 
Glaede over Danmark (Delicias da Dinamarca). O traductor intende que no ir offerecendo aos 
estudiosos boas amostras de uma poesia do extremo norte, muito formosa. muito original, e entre nós 
totalmente desconhecida, algum serviço faz, ao qual um dia se dará louvor; 
 Non audituro cineri... 
 
Contra criticarias da critiqueiros por curiosidade ou por fadario, o futuro, a sua consciencia, o voto e o 
apreço dos sisudos, lhe bastam e sobram. Os saturnaes da critica não hão-de durar sempre, nem hão-de 
durar muito... 
 
Já sem duvida florescem 
Nos daneos jardins as rosas; 
Já d'abelhas fervorosas 
Surge o enchame ao novo sol; 
Nos vestidos arvoredos 
Já seus amantes segredos 
Canta experto rouxinol: 
 
Co' o seu poldro a égoa ufana 
Volve a pisar o enflorado 
Pasto espesso, que ensinado 
Já lhe fôra por seus paes; 
Do zagal as mãos afoitas 
Catam nas sarças das moitas 
Seus dulcissimos coraes. 
 
Cá, nas brenhas movediças 
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D’estes mares rugidores, 
Não ha canticos, nem flores, 
Não ha perfumes no ar; 
Só em roda do navio 
Se ouve o bando inerte e frio 
Das balêas resfolgar. 
 
Mudos passaros revoam 
Sobre o tumido elemento, 
Em procura do alimento 
Que aos mergulhos vão colher. 
Eis as scenas deleitosas 
Que entre as ondas revoltosas 
Géra a quadra do prazer! 
 
Vós, que estaes em nossa Dania, 
Pensareis, fieis amigos, 
No viajante, que entre pr'igos 
Longa ausencia anda a carpir, 
Sonha patria e flores bellas, 
E desperta aos sons das vellas, 
Do bravo sul ao rugir! 
 
Onde quer que a proa incerta 
Nos condusa errante acaso, 
Quer na aurora, quer no occaso, 
Sempre é Sund aos olhos meus! 
Dania vejo em quaesquer praias! 
Qualquer bosque é suas faias, 
A quem digo um longo adeus! 
 
Chego ás vinhas de Constancia; 
Quadro ameno a dôr me brota; 
Da alameda de Carlota 
Cuido as sombras divisar! 
Sempre a doce patria minha!... 
Sempre os socios que eu lá linha!... 
Sempre... e sempre os céus e o mar!... 
 
Patria! oh patria! quanto é duro, 
Eu, que vivo a susprar-te, 
Ouvir barbara chamar-te 
Por mais barbaras nações! 
E por nescios falladores 
Ver trocados teus louvores 
Em motejos e baldões! 
 
Os chatins da vil Manilha,  
Indios meio, e meio hispanos, 
Féros Jáos, com o oiro ufanos; 
Té o aquático hollandez, 
Te chamam pobre e mesquinha! 
Ah! na pobre patria minha 
Quem me já déra outra vez! 
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Em seu rico manto involto 
O oriental a gosos dado 
Entre os léques reclinado 
Em vão procura frescor; 
Com seu café se regala, 
E o cachimbo emtorno exhala 
Seu narcotico vapor: 
 
Mas seus passaros são mudos, 
São sem cheiro as suas flores, 
Som amor são seus amores, 
Seus prazeres sem prazer: 
São imagens de delicias, 
Arremedos de caricias, 
Falsas cópias do viver. 
 
Pódes tu, pobre ricaço, 
Comprar, com o oiro em que brilhas, 
Um amor como o das filhas 
Do meu saudoso paiz? 
Uma aragem fresca e branda, 
Como o vasto mar lh'as manda, 
Tão cheirosas? tão subtís? 
 
Um arvoredo aprazivel, 
Como é de Tula a floresta? 
Um prado para uma sésta 
Dormida do trêvo em flor? 
Bens da minha Dinamarca, 
Os thesoiros de um Monarcha 
Juncto a vós não têem valor. 
 
Lá, conhece-se a ventura 
No aldeão mais indigente: 
Tem um rosto intelligente, 
Tem um braço varonil, 
Transbordam-lhe o tarro, e a eira; 
Se abanna a sua maceira, 
Chovera-lhe os fructos aos mil. 
 
A sua vacca ociosa 
Pasce enterrada nas hervas. 
Terra feliz, tu conservas 
Toda a bençam do teu Deus! 
Se o teu pão cria valentes, 
Que o digam da Europa as gentes 
Aos pés dos normandos teus. 
 
O sultão, entre columnas, 
Sobre cochins d'escarlata, 
Oiça do eunuco a volata, 
Veja seios nus pular, 
Não se move; inerte, e frio 
É qual idolo vasio 
Entre aromas sobre altar. 
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Sob as faias verdiclaras, 
Espreitado só da lua, 
Passeia co'a noiva sua 
O amante dinaraarquez; 
O cisne lhe argenta o lago, 
Rouxinol occulto e vago 
Quebra da noite a mudez. 
 
Se a isto chamaes pobreza, 
Homens pavões lá da aurora, 
Chamae-lhe pobreza embora! 
Amo a pobreza feliz, 
Oh! pão negro! oh! primavera!  
Oh! Dania, quem me lá déra. 
Oh! meu pequeno paiz! 
 

[António Feliciano de Castilho] 
 
Nº 36 – 27/03/1845 – pp. 435-436 
 
 
 

PORQUE AMO A PRIMAVERA 
 
Porque amo a primavera! É porque as nuvens 
N’esses campos do céu tornadas seda, 
Sem meditar procellas, folgam, brincam 
Das auras ao capricho? É porque as aves 
Dizem seu canto novo ás balsas verdes? 
Será porque a esmeralda das campinas 
De mil cores se esmalta, e toda límpida 
A etherea luz sem veu se ri nas terras? 
Não é, não!... que muitas vezes 
Do inverno as chuvas geladas, 
No peito me arrefeciam 
Minhas penas abrasadas. 
 
Quando ás vezes de repente 
O céu todo se encobria, 
Quando os bosques açoitando 
O vento forte bramia, 
Quando o gigante das aguas 
Se arrojava á penedia; 
Como que olvidando magoas, 
Minha alma então acordava 
Co’a tempestade folgava, 
Não amava a luz do dia. 
 
Quero bem á primavera 
Porque a infancia me retrata; 
E uma saudade de infancia 
É sempre uma pena grata. 
 
Quero bem á primavera, 
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Como o quero ao sol nascente; 
Porque é sol que inda não queima, 
É sol risonho e innocente. 
 
Amo-a, como ao brando arroio, 
Quando inda pobre, inda ignoto, 
No occulto valle não sabe 
Que o aguarda o mar remoto. 
 
As aguas do arroiosinho 
Inda não pódem matar, 
Como em dias de tormenta 
Matam as ondas do mar. 
 
Amo emfim a primavera, 
Como a tudo quanto accorda 
Dentro n’alma este sonhar 
Em dias que já lá vão. 
Como tudo o que recorda 
Os dias do meu folgar, 
Folgar do meu coração, 
Que mais não póde voltar. 
 
Ai! infancia – que tempo formoso! 
Que saudades tudo isto me traz! 
Déra os annos restantes gostoso 
Se podéra outra vez ser rapaz. 
 
Folgava umas vezes 
Lá junto ao meu lar, 
Folias de bruxas 
Ouvindo contar. 
Deixava outras vezes 
Deixava a lareira 
Á doida corria, 
Corria á balseira 
Em busca de ninhos, 
E dos passarinhos 
De lindo cantar. 
Nos céus quando a lua 
De prata luzia 
Sentava-me á beira 
Do mar que dormia. 
Folgava de vêr 
No céu as estrellas 
Trementes e bellas 
Estar a luzir; 
Folgava de ouvir 
As ondas quebrar 
Na praia deserta 
Á luz do luar. 
Mas quando o bramido 
Ao longe escutava 
Do mar que fervia 
De encontro aos rochedos, 
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O estrondo tremia, 
Chorava e rezava, 
As mãos levantava 
Por terra cahia. 
Mas logo esquecia 
As sanhas do mar; 
Voltava a sorrir, 
Voltava a cantar, 
E a infancia fugia 
Sem eu o sentir. 
 
Ai! infancia, que tempo formoso! 
Que saudades tudo isto me traz! 
Déra os annos restantes gostoso 
Se podéra outra vez ser rapaz. 
 

J. X. Rodrigues Cordeiro. 
 
Nº 37 – 03/04/1845 – pp. 445-446 
 
 
 

A FESTA DA NATURESA 
 

Traz gala o monte; os valles se alcatifam; 
Ri-lhe o céu todo, a natureza é bella! 

A. F. de Castilho. – Primavera 
 
Do monte as nuas espaldas 
Já se vestem de esmeraldas, 
Onde a aurora vem chorar; 
Perde o céu antigas iras, 
E já se alastra em saphiras, 
Que, manso, retrata o mar. 
 
Já do seio da floresta 
Se escuta um hymno de festa 
Ao erguer, e ao pôr do sol; 
É a lira das ternuras, 
Que desfére entre verduras 
Trovador o rouxinol. 
 
Pula o cabrito na veiga, 
Arrulha a pombinha meiga, 
Sae a roza do embrião; 
Arde o peixe no oceano, 
E no bosque o tigre hircano 
Acordou com coração. 
 
Das balsas nos ninhos novos 
A mãe plumosa aos seus ovos 
Dá do peito almo calor; 
Leva o zagal á zagala 
Um malmequer, que lhe falla 
As fallas do seu amor. 
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Remoçado a ruga e ruga 
Sancto velho as cãs enxuga 
Á restea do seu casal; 
Nas lettras da natureza 
Ora soletra a riqueza, 
Ora a pobreza annual. 
 
Das boninas ás violetas 
As pintadas borboletas 
Andam doidas a saltar; 
Que voadoras florinhas! 
Dizem, rindo as creançinhas, 
Morrendo pelas caçar. 
 
Na corrente chocalheira 
Vai a flor da amendoeira, 
Que fresca briza apanhou: 
Mas, tão travêssa como ella, 
Colhe-a n’agua uma donzella 
E – Primavera! – bradou. 
 
Primavera! Primavera! 
Brada o homem, brada a féra, 
Vendo-a na terra, e no céu; 
Tudo é gala, tudo é riso, 
Que um risonho paraiso 
Nos amostra o erguido véu. 
 
Sê bem vinda, sê bem vinda, 
Tu do anno, ó noiva linda, 
E mocidade, e prazer; 
Traz-me aquellas tardes tuas, 
Aquellas noites e luas, 
Que fazem o teu poder. 
 
Sê bem vinda, minha amada, 
Toda em perfumes banhada, 
Toda alegria e frescor; 
Quero cingir-te um abraço, 
E depois no teu regaço 
Adormeça o trovador. 
 

J. de Lemos 
 
Nº 38 – 10/04/1845 – p. 458 
 
 
 

A VIOLETA 
 
Este amavel dom de Flora, 
Que eu solicito buscava, 
Desde que nasceu a aurora, 
E que o ar embalsamava 
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Evitando a luz do dia 
Co’a folhagem que a cobria. 
 
É a timida violeta, 
Que aos mais asperos terrenos 
Bem que dócil se submetta, 
Nem por isso ostenta menos 
Nos agrados, que suspira, 
Quanto o Céu a distinguíra: 
 
Duvidosa a mão tremente, 
Já quer, já teme colhel-a; 
Fraca a voz, mais fraca a mente, 
Se recusa a descrevel-a; 
Que a sciencia é só rudeza, 
Quando pinta a natureza: 
 
Mas quem ha, que te resista 
Da ternura meigo emblema? 
Mas quem ha, que á tua vista 
Carecer d’expressão tema? 
Quem d’empreza tal se exime, 
Se o tental-a é já sublime? 
 
Esta côr, que admiro attento, 
Tão modesta, quanto airosa, 
Dá realce ao sentimento, 
Que desperta a flor mimosa, 
Que em seu trage occulta á terra 
Quantos dons no seio encerra. 
 
O seu lédo desalinho, 
Que interesse não inspira! 
Perfumado o ar visinho, 
Que o seu hálito respira, 
Communica ao peito ancioso 
Não sei quê, que o faz ditoso. 
 
Folgo ber como sósinha 
No retiro seu profundo, 
(Filosophica florinha,) 
Por tal arte evita o mundo 
Do silencio seu gozando, 
Que parece estar pensando. 
 
Dos insectos voadores, 
Nenhum vem beijar seu seio, 
Como beija o de outras flores; 
Que a defende o verde enleio, 
Que um Martirio lhe offerece, 
Onde até de amar se esquece. 
 
Noite e dia em tôrno d’ella 
Verdes folhas admiradas 
Rendem culto á joven bella; 
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E do zéfiro agitadas 
Cuido ouvir-lhe este hymno amante 
No sussurro seu ondeante: 
 
“De atractivo pejo, e graça 
Te dotou celeste nume; 
Quem te vê, e logo passa, 
Mal teu merito presume; 
Nem é digno de gozar-te 
Quem não pára a contemplar-te.” 
 
Ah! Esquiva os teus agrados 
Do insensato, que os ignora; 
Vae gozar ditosos fados 
Entre as mãos de quem te adora, 
Que até ali por lei da sorte 
Te será mais doce a morte. 
 

A. J. M. Campelo 
 
Nº 39 – 17/04/1845 – pp. 468-469 
 
 
 

O SUSPIRO 
 
Mimosa flôr, que imitando 
Da escura tristeza a côr, 
Mudo retrato pareces 
Do meu malogrado amor; 
 
Os suspiros que eu exhalo, 
O pranto, os ais, não me admiram; 
Teu simples nome me adverte, 
Que até as flores suspiram. 
 
Sem ter a pompa do cravo, 
Nem da roza a formosura, 
Tu despertas na minha alma 
Mil idéas de ternura; 
 
Os teus singelos encantos 
São de maior attracção; 
O cravo só falla aos olhos, 
O suspiro ao coração; 
 
Infeliz quem contemplando 
O teu modesto ornamento, 
Não lê em cada folhinha 
Expressões de sentimento! 
 
Oh! Queira o gelado inverno 
Teus tenros botões popuar, 
E a rouca furia dos ventos 
Em teu favor abrandar; 
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Se porém na haste mimosa 
Te cortar mão imprudente, 
Não consintas te desfructe 
Quem teus encantos não sente; 
 
Procura o seio de Marcia, 
Busca ser da ingrata acceito; 
Seja o primeiro suspiro, 
Que ella acolhe no seu peito. 
 

A. J. M. Campêlo 
 
Nº 40 – 24/04/1845 – pp. 478-479 
 
 
 

AS FLORES DA PRIMAVERA 
Traducção 

De uns versos de Parny 
Verso por verso 

 
Doce manhã do anno, ó Primavera! 
Vem consolar-nos da invernosa furia; 
Vem sobre os labios condusir fagueira 
De Flora o bafo, que perfuma os ares. 
As riquesas, que dás, quão ledo as préso! 
Que encantos para mim tem teu aspeito! 
Possam meus versos, como tu amaveis, 
Cantando os mimos teus, pagar teus mimos. 
Já Favonio annuncia o teu regresso: 
Já sua precursora tão modesta, 
A planta do teu nome, sobre a relva 
Abre, a primeira, o amarelo seio. 
Em torno d’ella a candida Bonina, 
Debaixo da herva florecendo avulta. 
Em vão te occultas, timida Violeta: 
D’alma donzella os curioso dedos 
Vão desprender-te do retiro insano, 
Que teus encantos occultava ao mundo: 
Á estancia dos amores destinada 
N’um throno de cristal gentil renasces, 
Ou vais morrer no sei de Amathunta. 
A Anémona nos deu outr’ora o Indo, 
Ornato dos jardins da Primavera. 
Todos os annos ao volver do outono 
Novo terreno substitua o velho, 
E verás como a flor agradecida 
Apparece mais bella, e mais brilhante. 
Ella nasceu das lagrimas, que outr’ora 
Votára Venus ao carpido amante. 
Pranto de amor, ah! tu não foste esteril; 
Que no teu fructo se conhece Adonis. 
No Jacinto respira um joven bello; 
Eu vejo n’elle o filho de Piéro, 
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Que, buscando de Febo o olhar fagueíro, 
Do Zéphiro cruel teme inda os zêlos. 
 
Do astro queimador vedado aos raios 
Aqui floresce o infeliz Narciso; 
A triste palidez conserva ainda, 
Que a mágoa acerba lhe espelhou na face, 
Inda ama a sombra, á sua dôr propicia. 
Mas teme a limpha, que causou seus males. 
Não esqueçamos a Cortusa bella, 
Nem o vermelho encantador Rainunculo, 
E a Tulipa gentil, de Cloris mimo; 
Se quanto é bella perfumasse tanto, 
Prevendo com razão desdens do mundo 
No throno dos jardins tremêra a rosa. 
----------------------------------------------- 
 
Aqui vegéta a ciumenta Clytia, 
Que inclina para o chão saudosa o rosto 
Emquanto a noite dura: eis surge Febo, 
Eil-a de novo a contemplar o amante. 
Mais nobre a flor de Lis, mais bella ainda 
Ergue atrevida a magestosa fronte, 
E á linda Cloris matisando o solio 
É de solio maior feliz emblema. 
 
Mas flores ha tambem, que algemas présam: 
O fagueiro jasmim, a humilde giesta. 
A madre-silva, e a cheirosa hervinha, 
Emtorno ás canas a enlaçar-se voam: 
Une-se o docil juncto ao novo esteio, 
Cingindo em grades uma haste á outra. 
O lirio pede um solitario abrigo, 
Onde o fresco matiz á sombra acoite. 
Fraco e sensivel o mimoso cravo. 
Velae poe elle; descompostas folhas 
Amparo circular sustente unidas: 
Os renovos cortae de emtorno d’elle: 
Mais bello o pé desassombrado fica: 
Mergulhadas na terra estas vergonteas 
Outros tantos darão craveiros novos, 
Que, algum dia talvez desabroxando, 
Os velhos paes substituirão mais ledos. 
Das lagrimas da Aurora amaveis fructos, 
Meus versos ornarei dos nomes vossos. 
 

J. F. de Serpa. 
 
Nº 40 – 24/04/1845 – p. 479 
 
 
 

CANTICO DE MAIO 
 
Senhor, eis o Maio teu nome louvando, 
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Dizendo nas flores, qual é teu poder; 
Dizendoo nas notas, que as aves em bando 
Descantam na selva, do dia ao romper. 
 
Á dor, que a minha alma corroe sem piedade 
Nos flóridos campos busquei distracção: 
Quiz vêr se olvidava pungente saudade, 
Desejos anciosos do meu coração. 
 
Ao pé fui sentar-me de erguido asereiro, 
Que á espera de maio se veste de flor: 
Um sôpro da brisa, beijando-o ligeiro, 
Roubava-lhe aos ramos dulcissimo odor. 
 
Mais longe, outras auras saltando nas rosas 
Tiravam co’as azas perfumes aos mil, 
Que á beira do arroio nasceram mimosas, 
Unidas vermelhas em grupo gentil. 
 
Além entre o verde da longa seára 
De rubras papoilas se viam milhões: 
Aqui malmequeres aos centos contára, 
Contára de lirios milhar de botões. 
 
Reboava nos ares do melro o assobio; 
Da meiga andorinha subtil pipilar; 
Saudoso se ouvia murmurio do rio, 
E o bardo plumoso, que geme ao luar. 
 
E eu disse á minha alma: vá fóra a tristesa; 
Desejos olvida, saudades e dôr... 
Louvando, a sorrir-se, commum Creador? 
 
Soletra seu nome transcripto do campo 
No verde, nas flores, no lindo matiz; 
Pergunta ao da noite veloz pirilampo 
No lume que fulge que nome te diz? 
 
Pergunta-o á accacia vestida por maio, 
Ao mato florido, que vês acolá; 
Pergunta ás estrellas, ás nuvens, ao raio 
E tudo responde – Elohim, Jehová – 
 
Ao hymno dos mundos agregue-se a lyra, 
Que ao bardo na terra tu deste, ó meu Deus! 
Com maio louvando-te as cordas lhe fira! 
Canções da minha alma subi-vos aos Ceus. 
 

D. José de Lencastre 
 
Nº 41 – 01/05/1845 – pp. 492-493 
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OS DESPOSORIOS DO PRINCIPE D. PEDRO COM A ARQUIDUQUEZA DE AUSTRIA D. 
LEOPOLDINA 

13 de maio de 1817 
EPYTHALAMIO 

 
Vertido de outro escripto em latim em versos saphicos 

 
Correio, ó virgens; e coroada a fronte 
De brancas fitas, de nevadas rozas, 
Cestos de flores desparzi ao grande 
 Principe luzo: 
 
Correi, mancebos, da afamada Lizia 
Adorno, e gloria: sonorozos cantos 
Tecei, e o nome celebrai augusto 
 D’alta Princeza: 
 
Ella, qual lua, que nos céus brilhando 
Transmitte á noite os appolineos raios, 
Placido o aspecto, o coração conforme, 
 Sóbe aos altares: 
 
Não, porque cumpra, que na flor dos annos, 
Tépido sangue dos golpeados membros 
Pródiga vêrta; e o vital sôpro exhale, 
 Victima affouta: 
 
Mas porque á voz do genitor augusto 
Dê liberal ao grande Pedro a dextra: 
E nas prizões, que um digno amor tecêra, 
 Viva enlaçada: 
 
Cobrindo as aras de ablações votivas, 
Pae do universo, o teu favor supplica; 
E que de forte venturosa prole 
 Mãe a abençôes: 
 
Que a tal esposo em laço tal unida, 
Laço que o céu, que o coração approva, 
Uma só alma, em que a vida a alente, 
 Ambos anime: 
 
Que á luza gente se esforçado peito 
A fama avulte; e por amiga alliança 
Os dois imperios vincular consiga 
 Nos mundos ambos: 
 
Que digno tronco produsio tal fructo, 
Que vem de Lizia duplicar a gloria, 
E abrir á luz, para não mais findarem, 
 Seculos d’oiro? 
 
Que assim te adorna não vulgar piedade, 
Alma elevada, religião paterna, 
E a formosura, a que realça o preço 
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 O rózeo pejo! 
 
Ei-la que assôma; como sáe radiosa 
Do boreal pólo rutilante estrella, 
Longinquos reinos a allumiar, fundados 
 N’outro hemisferio! 
 
Sulca os tufões do ameaçador Occeano, 
Não temeroza das crueis procellas, 
A imperial virgem, que contempla absorto 
 Austro remoto: 
 
Mas que estrondoso meus ouvidos fere 
Alto clamor de sussurante povo, 
Mal vem a esquadra aos suspirados portos 
 Salva embocando? 
 
Exulta, ó Pedro, e os braços teus estende; 
N’elles aceita a vencedora ninfa, 
Que do alto Pégo, e da sanhuda Thétis, 
 Surge triumphante: 
 
Dourados dias vem viver comtigo 
Em longa edade a pudibunda esposa, 
Que augusta prole, que assemelhe a Estirpe, 
 Dar-te promete: 
 
Qual vide abraça o magestoso robre, 
Tenros pimpolhos sobrepondo airosa, 
Socios no amor assim vivei, consortes, 
 Eras sem conto: 
 
Da augusta planta em linda primavera 
Os densos ramos veja em fim curvados 
Da flor, e fructo, ao delicioso peso. 
 Lizia ditosa. 
 

A. J. M. Campêlo 
 
Nº 42 – 08/05/1845 – pp. 504-505 
 
 
 

ORIGENS DE MAIO 
TRADUCÇÃO DO INTROITO DO LIVRO V DOS FASTOS DE OVIDIO 

 
 
Perguntaes donde ao Maio é vindo o nome? 
Que sei eu! confusão de mil caminhos 
Me enleia, me detém: de origens tantas 
Qual tomar! a riqueza me empobreve. 
Musas, vós me inspirae; que é vossa a fonte 
Da Hippocrénia Aganíppe, alto portento 
Do Meduseu corcél: fallae. Discordam!... 
Eis Polymnia começa, as mais escutam. 
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“Mal do chaos um triplice universo 
Brotou, de especies várias povoado, 
Do pêso constrangida a terrea mole 
Veio o baixo occupar, trazendo os mares: 
E por mais leve o céu foi-se ás alturas. 
Sol, estrellas, e vós, frisões lunares, 
Vós, a quem pêso algum não tolhe os vôos, 
Saltastes pela asul immensidade. 
Precedencias porém não as cediam 
Então aos céus a terra, ao sol os astros; 
Tudo era egual: no solio teu, Saturno, 
Quanto nume plebeu não foi sentar-se!... 
Que vezes par a par com o padre Oceano 
Algum deus forasteiro!... e a sacra Thetis 
No infimo logar foi recebida!... 
O APREÇO, e a graciosa REVERENCIA, 
Eis que em nupcias legitimas se ajunctam; 
E nasce do consorcio a MAGESTADE 
Filha que os nobres paes no aspecto inculca, 
E apenas surge á luz é já crescida. 
Vae subito poisar no empyreo cume, 
E de lá, senhoril, encanto de olhos, 
Toda purpura e oiro está brilhando. 
Poisam-lhe a um lado, a outro, o pejo, o medo: 
Víreis fazer-lhe sala os varios numes; 
Compor-se cada qual á imagem d'ella. 
Entra-se a achar valor ás dignidades, 
A dar-se preço ao merito distincto, 
A não ser cada um de si tão pago. 
Durou na ethérea côrte aqueile estado 
Annos e annos: alfim, caíu do throno, 
Pelos fados expulso, o Deus longevo. 
Pare a TERRA sacrilegos gigantes, 
Ameaçando a Jove, armados monstros, 
De mãos cento, e dragões em vez de pernas. 
E “ó filhos, filhos meus, audacia!” exclama 
“Guerra, exterminio aos arbitros do mundo.” 
Já congérie de montes sobre montes 
Para a horrenda escalada apparelhavam, 
Fita a ambição nas ultimas estrellas, 
E no throno de Jove os olhos igneos; 
Mas Jove de seu throno eis vibra o raio; 
Ao fragor do trovão responde o estrondo 
Dos montes sobre os montes fracassados 
A rolar, a engulir a turba iniqua. 
De tão possantes armas amparada. 
Desde então ficou firme, e inda hoje illesa 
Dos deuses permanece a Magestade, 
Poisa dee Jove ao lado; é guarda sua; 
E sem violencia lhe sustenta o sceptro. 
De lá baixou á terra: obteve os cultos 
De Romulo, de Numa, emfim de quantos 
Deram leis por seu turno á grão cidade. 
Ella aos paes, ella ás mães attrae respeito; 
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Ella a infancia protege; ampara as virgens: 
Ella o marfim curul, e os dados feixes 
Faz acatar do povo; ella, e só ella, 
Por coroados corcéis levada em pompa, 
Triumphal se remonta ao capitolio.” 
 
Findou Polymnia: quanto disse, approvam 
Clio, e Thalia, d'entre as nove a mestra 
No extrair aureos sons da curva lyra. 
Mas principia Urania; callam todas, 
Nem um cicío lhe perturba o canto. 
 
“Foram rugas e cãs no tempo antigo 
Veneração profunda e summo apreço. 
Em quanto a varonil robusta edade 
Pelejava no campo, e defendia 
Nos duros arrayaes os patrios deuses; 
Cançada, inerme, a próvida velhice 
Dava no bom conselho auxilio á patria. 
Só de graves anciãos constava a curia, 
O seu placido nome inda hoje o próva, 
Que do corpo senil se diz senado. 
Annoso era o juiz, annos verdes 
Vedando a lei sisuda accesso aos cargos. 
Se iam moços e um velho, ao velho os moços 
Davam cortezes o logar do centro; 
Se com elle ía um só, lhe dava o lado 
Menos exposto ao publico bolicio. 
Palavra de tinngir em pêjo a face... 
Quem jamais ante um velho a soltaria! 
Por censura se tinha a longa edade. 
Cem maduros varões por isso elege 
Romulo entre o mais povo; os chama padres 
E da nascente Roma os encarrega. 
Assim vossos Maiores imporiam, 
Suponho, ao floreo mez de maio o nome, 
Em lembrança do culto ás cans votado: 
Talvez até que Numitorc— “outorga” 
A Romulo dissesse, — “outorga, ó neto, 
Aos velhos este mez por gloria minha; 
O que de apóz lhe vem pertence aos moços, 
Da edade juvenil chamado junho.” 
 
Eis Calliope surge, a flor do rancho, 
De héras coroada as esparzidas cômas. 
 
O OCEANO — diz — o poderoso OCEANO, 
Nume, que um orbe immenso immeuso abarca, 
Havia desposado outróra a Thetis, 
Progenie de Titão. Do seu consorcio 
Nasceu Pleióne; e do consorcio, diz-se, 
Desta e d'Atlante, o aguentador da esféra, 
Septe Pléiades vem, formosas todas; 
Porém MAIA!... formosa em tanto extremo, 
Diz a fama, que Jupiter foi d'ella. 
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No cume do Cylléne, entre a espessura 
De agreste acyprestal, deu MAIA ás auras 
De seu furtivo amor furtivo fructo, 
O que fende ar e céus com pés alados. 
Por isso com razão lhe hão dado cultos 
Caudaloso Ladon, Ménalo ingente, 
Toda essa Arcadia emfim, terra que á lua 
Fóros se atreve a pleitear de antiga. 
Da Arcadia foragido aos lacios campos 
Veio Evandro, trasendo os patrios deuses. 
N'esse tempo, o logar, onde hoje surge 
Do universo a cabeca. a altiva Roma, 
Era um páramo agreste!... arvores!... hervas!... 
E a longe, a longe algum tugurio! Chegam: 
“Parae, — grita de Evandro a mãe presaga — 
Eis o sitio, fadado ao vasto imperio!... 
Aqui!... estas soidões!....” o heroe nonacrio 
Venera a prophetisa. a mãe respeita; 
Pára, e na terra estranha assenta os lares. 
Foi elle pois, o que ensinou primeiro 
N'esta região da Hespéria innumeraveis 
Crenças, ritos da Arcadia, hoje romanos: 
O de Fauno caprípede bicórne, 
E o do alípede nume: o teu, ó Fauno, 
Dão-t'o os Lupercos, seminus correndo 
Co'a disciplina em punho. A gloria tua 
Sobrelevou porém á gloria d'elle, 
Patrão dos furtos, inventor da lyra, 
Filho de Maia; ao mez déste o seu nome. 
Nem foi unica em ti acção tão pia: 
Cordas septe no musico instrumento 
Em honra ás septe Irmãs se diz que has posto.” 
 
Rematou: outras duas a applaudiram. 
Que farei? cada qual das tres cantoras 
Eguaes suffragios teve! A escolha, ó Musas, 
Temerária seria: adoro a todas. 
 

Antonio Feliciano de Castilho 
 
Nº 42 – 08/05/1845 – pp. 505-506 
 
 
 

O INCENSO DA POESIA. AO SANCTO ESPIRITO 
 
Ou tu que infundes co’a sciencia a graça, 
Alma dos céus! espirito divino! 
Desse throno de luz, onde fulguras, 
Baixa á terra n’um bôo repentino! 
 
Os alados cantores, que te cercam; 
A gloria, os lumes da celeste esféra; 
Deixa um momento, deixa; á terra volve, 
Onde, quadro mais rado hoje te espera. 
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Sobre as ruinas de teu sacro templo, 
Vem vêr de Christo a cruz de novo erguida, 
Vencedora brilhando em todo o mundo, 
Feniz das proprias cinzas renascida. 
 
Vem vêr em Portugal o anjo das trevas, 
Depois de haver discordias acendido, 
Mergulhar-se no pego de seus erros, 
Onde luctando em vão, jaz submergido. 
 
E verás a harpa escolhida, 
Que a David outro’ra déste, 
Em lyras mil repartida; 
N’um som unico, celéste, 
Teu nome, e gloria louvando; 
Paz á terra proclamando! 
 
Verás os validos teus 
Em nobre exercito unidos, 
Consagrarem-te, meu Deus, 
Altos festejos devidos! 
Sacros hymnos entoando, 
Teus altares rodeando. 
 
Na bandeira lhes reluz 
Nivea pombinha, que beija 
O cimo de excelsa cruz: 
De graça raios dardeja, 
E por onde vai passando 
Corações vae captivando. 
 
Sustenta a illustre fileira 
Lyras em logar de espadas: 
Tem de loiro, e de oliveira 
Airosas frontes coroadas: 
A eternidade encarando 
Vão intrepidos marchando! 
 
Eis as falanges eleitas 
A quem as armas doaste! 
Senhor, augmenta-lhe as forças 
Que em teu serviço creaste! 
 
E a mim que tambem milito 
Na tropa tua escolhida, 
Dá-me a gloria de servir-te, 
E depois... tira-me a vida! 
 

D. Antonia Gertrudes Pusich 
 
Nº 42 – 08/05/1845 – p. 506 
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UMA BAGA DE CYPRESTE SOBRE O SEPULCRO DA EXM.ª SR.ª D. MARIA IZABEL DE 
MELLO 

 
Anjo do Céu fugido, ao Céu voltaste! 
 Alma ditosa e pura! 
Em troca do desterro houveste a patria, 
 Patria que eterna dura. 
 
Na mansão do Senhor, onde te creio, 
 Ah! que te importam hoje 
Do mundo as illusões! Da vida o sonho, 
 Que sem vestigios foge! 
 
O Deus, que te criou, teve ciumes 
 Do teu amor primeiro: 
Pelas bodas da terra offereceu-te 
 As nupcias do Cordeiro. 
 
No frescor da manhã da vida tua 
 Roza crescias bella: 
Murchou-te o vendaval, mas lá no Empyreo 
 Refulges nova estrella. 
 
Quando alta noite pois no Céu girares 
 Dos astros desviada, 
Um raio frouxo de tua luz envia 
 Á maternal morada. 
 
Candida vem pairar em frente d’ella, 
 Que á tua claridade 
Tua mãe sentirá pungir mais doce 
 Tua longa saudade. 
 
Seu coração te afagará presente 
 N’esse mago fulgor; 
Dirá: vens visitar-me, oh filha!... filha... 
 Marcê por tanto amor. 
 

D. José de Lencastre 
 
Nº 43 – 15/05/1845 – p. 516 
 
 
 

AS FLORES DE DORIS 
 
Mimo da natureza 
Quanto vos amo ó, flores! 
N’um prisma de mil cores, 
Vosso jardim tornaes. 
 
Se vos contempla e rega 
Doris, a vossa Flora, 
Como ella ao ver-me cora, 
O brilho redobraes. 
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Porém se por vós passa, 
Sem dar-vos frescas aguas, 
Cheias de pena e magoas 
O espirito perdeis. 
 
E se vos colhe, ó flores, 
Para adornar seu peito, 
N’aquelle doce leito 
A morte bem dizeis. 
 
Ah! quando mais absorta 
Olhar vossa belleza, 
Filhas da natureza, 
Lembrai-lhe o meu amor. 
 
Que as feiticeiras graças, 
Que o juvenil encanto, 
Apenas duram tanto 
Ou menos que uma flor. 
 

José Victorino Freire Cardoso Fonseca 
 
Nº 43 – 15/05/1845 – p. 516 
 
 
 

O LIRIO 
 
Ó lirio, quanto me agradas! 
Ó simples modesta flor! 
Emblema da mocidade, 
Coroa do amavel pudor! 
   És digno de embelezar-te 
   No peito do meu amor. 
 
Quando favonios e sombra 
Vem as plantas reanimar, 
O teu calix perfumado 
Deixa-se logo enrolar: 
   Á noite roubas teus mimos, 
   Comtigo os quero gozar. 
 
Em quanto não volve a aurora, 
Não ousas teu seio abrir, 
Contraes orvalho e substancias, 
Que doces te vem nutrir: 
   Pouco e pouco vem raiando 
   Casta flor o teu sorrir. 
 
Mas eis se tinge o oriente 
De aureos e rubros festões; 
Saúdam a nova aurora 
Os teus mimosos botões, 
   Que derramam co’a frescura 
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   Suaves emanações. 
 
Como tu, banhado em pranto 
Na erma noite, velei: 
Ai de mim co’as duras trevas 
Meus tormentos não findei; 
   Tu acordas para a vida, 
   Eu para a dor acordei. 
 

J. V. F. C. da Fonseca 
 
Nº 43 – 15/05/1845 – p. 517 
 
 
 

A UM ROUXINOL 
 

Que de poids d’un coeur lourd n’as tu pas soulevé! 
M. de Lamartine 

 
Lá descanta na estancia sombria 
O mavioso cantor da soidão: 
Oh! que balsamo agora me envia 
Na plangente, sonora canção! 
 
Rouxinol, que tão meigo suspiras, 
Como adoças meu calix de fel! 
Como abrandas as improbas iras 
Do meu fado tão duro e cruel! 
 
Sinto já meus tormentos em calma, 
Só com tuas endeixas ouvir; 
Ao passado revôa minha alma 
Esquecendo presente e porvir. 
 
Teus accentos de maga harmonia 
Da voz della me fazem lembrar: 
Ai! ás vezes Eugenia soía, 
Como tu, solitaria cantar. 
 
Quão gostoso escutei modulando, 
Com ternura sem par versos meus, 
Umas veses o amante chamando, 
Outras dando-me ainda um adeus! 
 
A voz d’ella que tudo amenisa, 
Mais suave que a tua talvez, 
Afaga minha alma qual brisa, 
Que cicía das flores no mez. 
 
E tão meiga era a sua tristura! 
E tão meio o surrir virginal! 
E era toda tão casta e tão pura! 
E o amor, que me tinha era tal!... 
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Porém hoje, que horror! não me é dado 
Escutal-a, nem vel-a sequer; 
E da amante gentil separado 
na tristesa só acho praser. 
 
Fugido dos sitios mais ledos, 
Onde a dor se exacerba inda mais, 
Solitario por entre fraguedos, 
Esses echos accordo com ais. 
 
Como espectro, vagando sem tino; 
Por Eugenia a chamar, mas em vão, 
Aos rochedos e troncos ensino 
Este nomee, que sempre ouvirão. 
 
Canta, canta, mimosa avesinha, 
Adormenta esta dôr, meu algoz, 
Que este peito, que triste definha, 
Me lacera qual tigre feroz. 
 
Por accentos de tal suavidade 
Quero o pobre alaúde affinar, 
Para ver se mitigo a saudade, 
Que me segue por todo o logar. 
 

A. Cabral Couceiro 
 
Nº 43 – 15/05/1845 – p. 517 
 
 
 

A VIOLETA 
 
Roxa violeta, 
Formosa e pura, 
Da noite escura 
Se o frio orvalho 
Te ha-de crestar, 
 Melhor farias, 
   Em vir comigo; 
   Co’o teu amigo 
   Tu vais morar. 
 
Inanimada 
Não me respondes, 
Mas não me escondes 
Alto mysterio, 
Que te creou. 
 Em ti eu vejo 
   A mão piedosa, 
   Que tão mimosa 
   Te debuxou. 
 
Tão eloquente, 
Muda, tu falas! 
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Oh tu não calas 
Poder e gloria 
Do creador! 
 O teu perfume, 
   Ameno e brando, 
   Está clamando 
   É Deos o auctor! 
 
Tu da virtude 
És o desenho; 
Com tanto empenho 
Como ella tratas 
De te esconder; 
 E tens como ella 
   Tanta humildade, 
   Tal suavidade 
   Em recender. 
 

D. José de Lancastre 
 
Nº 43 – 15/05/1845 – pp. 517-518 
 
 
 

RIMANCE DA INFANTE DE GRANADA 
Extraido do primeiro acto do drama, D. Antonio de Portugal, do Sr. José da Silva Mendes Leal Junior 
 
ELREI moiro de Granada 
Passou pelo prado um dia: 
Era moço, gentil era, 
E gentilmente sorria. 
 
Cavallo que elle levava 
Aço rijo mal sofria; 
Era todo pedras finas 
Duro alfanje que trazia. 
 
Bordado albornoz trajava, 
Luzentes armas vestia: 
Do senhoril regio porte 
Captivava a Soberania. 
 
Tambem lá era no prado 
Linda moça que gemia, 
Colhendo penas e flores 
n’aquelle chão á porfia: 
 
Eram flores de saudade 
As flores que ella colhia; 
Eram penas de ser nobre 
As penas que ella carpia, 
 
Olhos negros como os d’ella, 
Nas Hispanhas não havia, 
Nem nos paços de Sevilha, 
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Nem em toda Andaluzia: 
 
Dos nobres modos que tinha 
Namorava a galhardia: 
Se não fôra ser vaidosa 
Mais do que um anjo seria. 
 
Como Elrei avista a triste 
Para o pe d’ella corria, 
E, desmontando apressado, 
Estes dictos lhe dizia: – 
 
“Porque choraes vós, menina, 
Com tão grande tirania? 
A magoa que vos magôa 
Muito maior magoa cria: 
 
Os vossos prantos, Senhora, 
Tem não sei que simpathia; 
Em quanto vós pranteaveis, 
Eu tambem prantos vertia; 
 
Se algum occulto segredo 
O desejo vos dizia, 
Contae-me vós: se o contasseis, 
Eu bem prompto o cumpriria: 
 
Enfeitára-vos de perlas, 
De rubins vos cubriria; 
Miramolins coroados 
Por escravos vos daria: 
 
Não ha em terras de crentes 
Quem não me tome por guia; 
Nem cavalleiro tão pouco 
De maior cavallara: 
 
Dez imperios... e este alfange 
A vossos pés eu poria. 
Que mulher, que hurí celeste 
Invejar-vos não havia? 
 
Vinde comigo, Senhora, 
Quero dar-vos a alegria; 
Quero cumprir-vos á risca 
Palavras que vos dizia: 
 
Vinde, sereis nobre infante 
De mui nobre senhoria, 
E quem sabe...” A gentil moça 
Já não chorava, já ria!... 
 
Elrei moiro de Granada 
Mal um mez corrido havia, 
Da pobre moça na fronte 
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Real coroa cingia. 
 
Nº 43 – 15/05/1845 – p. 518 
 
 
 

CORPUS CHRISTI 
Humilde Cantico de Festa 

 
Que esplendores de gloria! que ventura 
O eterno Sêr á humanidade off’rece! 
Consagrando-se a nós um Deus piedoso 
 Do Empyreo á terra desce! 
 
De uma só côr a esféra luminosa! 
Mais puro o sol com seu real diadêma! 
Salve! Mundo feliz! Throno do Eterno! 
 Hoje és do céu emblema! 
 
Do seu auctor á vinda, como grata 
De flores mil se enfeita a primavera! 
Calam-se os ventos! a mais leve sombra 
 Não mancha a asul esphéra! 
 
E só da artilheria o som tremendo, 
Reboa pelo ao ar salvas festivas; 
Nuvens de fumo, que ligeiras rolam, 
 Assomam fugitivas! 
 
Quaes os anjos no céu, na terra os vates 
Ao senhor formam côro tão festivo, 
Que se a inveja outra vez nos céus entrasse 
 Este fôra o motivo! 
 
Mas que som!... as alturas nos respondem 
Nossos hymnos fiéis acompanhando!... 
Querem tambem as aves imitar-nos 
 Á porfia trinando!... 
 
Monstro infernal que impéras nos abysmos! 
Preso ao throno onde bramas furioso, 
Tu, misero! tu só gozar não pódes 
 Este quadro assombroso! 
 
Tu misero! tu só a longos tragos 
Da pestilente inveja o fél bebendo, 
Recordas a ventura dos humanos 
 Em remorsos ardendo! 
 
As cadeias remordes que te esmagam, 
E ao férreo sceptro em brasa os pulsos ligam: 
Mas ínuteis esforços! São eternas! 
 E a quedar-te hoje obrigam! 
 
Nem penses, quando livre surgir possas, 
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Sêr qual foste o flagelo dos viventes! 
O teu cofre de astucia jaz exhausto! 
 Todas foram patentes! 
 
Onde te condusir teu negro intento 
Sempre estorvo has-de achar; e não diverso! 
Verás da cruz os braços estendidos 
 Abarcar o universo! 
 
Da terra expulso, buscarás forçado 
Um abrigo no báratro profundo, 
Onde as revoluções hão de opprimir-te 
 Que accendeste no mundo! 
 
Hão-de soltar-te os que illudir podeste, 
E arrastar-te aos tormentos seus eternos: 
No emtanto exultaremos sobranceiros 
 Ás traições dos infernos. 
 
Por tantos dias de amargura, e pranto 
Brilhe um dia que toda a luz encerra! 
Louvores ao Senhor que nos concede 
 Paz e gloria na terra! 
 

D. Antonia Gertrudes Pusich 
 
Nº 44 – 22/05/1845 – pp. 529-530 
 
 
 

O TUMULO DE NERO 
 
Já nas orlas do horisonte 
Foi branda tarde expirar, 
E de traz d’aquelle monte 
Surge pallido luar; 
Surge... surge... eis todo assoma... 
Lá tinge as grimpas de Roma, 
Das grimpas ao chão desceu, 
Inunda o campo Vaccino! 
Eis abraça o Palatino, 
Beija a face ao Coliseu. 
 
Aqui vaidosa a Tarpea 
No Tibre se retratou; 
Cuido ouvir que d’entre a vêa, 
Maldição! Manlio bradou; 
Mais além, Roma, o teu solio, 
O soberbo capitolio, 
Que vencidos reis já viu; 
Agora a torre de Nero, 
D’onde em chamas te olhou fero, 
E fero ás chamas sorriu. 
 
D’aqui ao céu cristalino 
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Se eleva, banhado em luz, 
O arco de Constantino, 
Memoria d’elle, e da cruz; 
D’alli... debalde o procuro 
O antigo roble escuro, 
De escuro tingindo o chão! 
Em vez do roble d’outrora, 
As nuvens devassa agora 
Marmoreo templo christão. 
 
Era ahi, do povo ás portas,* 
Que ao roble vinha poisar 
Negro corvo, e ás horas mortas 
O corvo sempre a grasnar; 
Era o terror da cidade! 
Nem velhice ou mocidade 
Lá passava sem pavor; 
E quando já vinha perto, 
Redobrava o passo incerto 
O cançado viajor. 
 
Roma! Roma! era um mysterio 
O corvo, que alli grasnou?... 
Sobre as ruinas do imperio 
Foi Mario, que se assentou? 
Foram manes de Trajano? 
Foi um Pompeo africano? 
Foi a sombra de Catão? 
Ou, praguejando o senado, 
Foi Cesar ensanguentado? 
Foi, foi elle, ó Roma? – Não. 
 
Foge o mysterio co’a aurora, 
Co’a noite torna a voltar; 
No mesmo ramo, á mesma hora, 
O mesmo corvo a grasnar!... 
Ó Roma! o corvo agoireiro 
Dos mortos acode o cheiro, 
Que morto jazia alli? 
A terra foi revolvida... 
Sepulchral urna partida 
Agora descubro aqui!... 
 
A urna tem lettras... quero 
Lêr a funerea inscripção. 
Eis o lema – aqui jaz... Nero!... 
Nero!... Nero!... maldição! 
Mal haja o tigre romano! 
Mal haja, Roma, o tirano, 
Que em teu seio se criou! 

                                                 
* Segundo uma popular tradição romana, havia antigamente, em Roma, na porta del Popolo uma grande arvore, 
onde vinha sempre empoleirar-se um corvo; cavou-se a terra, e achou-se uma urna, com uma inscripção, que 
dizia que na urna se encerravam as cinzas de Nero: – as cinzas foram lançadas ao vento, e edificou-se n’aquelle 
logar a egreja de Sancta Maria do povo. 
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Que é das cinzas?... o moimento 
Quebrára o povo, e ao vento, 
De Nero as cinzas lançou! 
 
Oh! Roma! teu nome eterno 
Ha-de manchal-o este só! 
Nero!... filho lá do inferno, 
Nem lhe sofre a terra o pó!... 
Inda sepulto põe medo! 
E do sepulchro o segredo 
Vem negro corvo ensinar! 
Ensina, que é magoa dura 
Ter um Nero sepultura, 
Poder Nero descançar! 
 
Já sobre o roble o machado 
Vai justiceiro punir, 
Inda alli não ter secado, 
E de Nero se nutrir: 
Cae o tronco da maldade... 
E depois serve á piedade 
Nas pedras que alli conduz! 
Aonde occulta dormia 
Ferreio somno a tyrania, 
Véla erguida agora a cruz! 
 

J. de Lemos 
 
Nº 44 – 22/05/1845 – p. 531 
 
 
 

ORIGENS ETYMOLOGICAS DO MEZ DE JUNHO 
 

TRADUCÇÃO DO INTROITO DO LIVRO VI DOS FASTOS DE OVIDIO 
 
Dão-se ao nome de junho origens várias; 
Eu só as canto; cada qual escolha. 
Verdades vou dizer: ficções lhe chames, 
Se os numes aos mortaes não crêes visiveis. 
Um Deus habita em nós, em nós referve; 
Nos rege, nos inspira. Arrojos de estro 
Baixam da ethérea mente á mente humana. 
Quem, quem póde vedar-me o ver deidades, 
Sendo eu vate, eu cantor dos sacrificios! 
 
Em solitario bosque, onde não sôa 
Mais que um murmurio e estrepito de lymphas, 
Andava-me eu cuidoso, imaginando 
Porque ao mez novo chamariam junho. 
 
Deusas subito avisto. E quaes? Não essas, 
Que eo Pegureiro Ascreu iniciaram 
Na arte feliz de fecundar as terras; 
Nem as que outróra em pleto de formosas 
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N’um valle do Ida aquoso apareceram 
Nuas á vista do priamio Páris; 
Bem que uma d’essas tres fosse uma d’estas. 
Conheci-a; era a mesma; a que se adora 
No Capitolio augusto a par de Jove, 
A que é de Jove irmã, de Jove esposa. 
Sancto horror me tomou: reconheceu-m’o 
No teu empenho de cantar os numes, 
Ganhaste o jus de os ver. Tua ignorancia 
Não te faça caír no error do vulgo: 
Do meu nome provém de junho o nome; 
Não sou de Jove esposa?! irmã de Jove?! 
Algo é isso; nem sei qual mais me ufane, 
Se o irmão, se o consorte. Olhaes ao sangue? 
Foi Saturno meu pae; sou d’elle filha; 
Fui sua primogenita. Saturnia 
Em memoria a meu pae se intitulava, 
Nas priscas eras, Roma, a Lacia terra, 
Que elle deixado o céu tomou por sua. 
Se o thálamo dá lustre, eu do Tonante 
Sou a régia consorte; as aras temos 
Lá junto da Tarpéia associadas. 
Deu Maia, a concubina, a maio o nome. 
Serei eu menos que ella? Eu... soberana, 
Eu que entre as Immortaes empunho o sceptro! 
Da luz, que vem e vae, reverte e foge, 
Os dias se compoem; d’elles, os mezes, 
E eu, que, da luz, Lucina me nomeio, 
Um só mez não terei!? Pesar profundo 
Fôra então para mim ter convertido 
N’este amor, n’este afferro á Lácia gente 
Esse odio longo, acerbo, insuperavel 
Que tive a seus avós, á raça toda 
E de Electra e de Dárdano.; Sim. ódio, 
Insuperavel ódio, acerbo, longo,... 
Mas duas vezes justo. Em Ganymédes 
Tive a primeira causa; a outra em Páris. 
Este roubou-me da belleza o premio. 
Roubou-me aquelle o amor: ambos os impios 
Eram Troya, e de Troya a herdeira é Roma. 
Sim, pesar, sim, remorsos me daria 
Pospor-lhe de Carthago as cidadellas, 
Fido povo onde o coche e as armas tenho. 
Sim, remorsos, pesar, vergonha eterna, 
Ter ingrato Lacio escurecido 
Argos, Esparta, e a que é tão minha e tanto, 
E sempre o foi, Mycenas, e a aprasivel, 
Flor de meus olhos, minha velha Samos. 
Fiz mais: o antigo Tacio, os meus Faliscos 
Permitti que vencidos se entregassem 
Á romana potencia então nascente. 
Mas não; não me arrependo: em toda a terra 
Povo não tenho, que prefira ao vosso: 
Vosso culto me apraz: amo a vivenda, 
Que além junto ao meu Jupiter me heis dado. 
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O proprio Marte, 
  - “Ó mãe, são teus, me disse 
Estes muros de Romulo teu neto. 
Entrego-t’os; ampara-lh’os; protege, 
Grão Deuza, a grão cidade, herança tua. 
Cultos quaes nunca houveste, aqui te aguardam.” 
 
Cumpriu-se o vaticínio; em aras cento 
Me adoram; e (honra egual ás mais subidas!) 
Esta parte do anno a mim consagram. 
Nem só, Roma, em teu gremio; eguaes obsequios 
Nos suburbanos teus continuos goso. 
Que o diga em seus annaes selvosa Ericia; 
A povoação Laurente; o meu Lanuvio; 
Pois tem um mez de Junho. O Tibur falle; 
Muros, fallae, da Prenestina deusa; 
Não haveis, elle e vós, registro expresso 
Do tempo junonal? e mais não fostes 
Qual Roma, por meu Romulo fundados” 
 
Calou-se. Os olhos volto, em pé diviso 
De Alcides a consorte: occulta magua 
Lhe ressumbra no aspecto. 
   “Os céus, diz ella, 
Me ordene a mãe deixar, submissa os deixo: 
Obediencia de extremosa filha, 
Sempre ha-de achal-a em mim: rival não venho 
Este mez disputar-lhe; humilde, apenas 
Simples razões por supplicas exponho. 
O que é meu jus, qual graça o solicito; 
Cantor, dá-me attenção; talvez me approves. 
De Jove a par n’um Capitolio de oiro 
Tem minha mãe seu tempolo: é lhe devido; 
Toca o summo fastigio aos Deuzes summos. 
A mim porém... que titulos ficavam 
Se o d’este mez perdesse? Eis o motivo 
Porque o requeiro aqui: mas que estranhesa 
Se póde achar, em que os romãos primevos, 
Em que a posteridade, agradecida, 
Quizessem n’um seu mez commemorar-me; 
Sendo eu a esposa d’Hercules! é nada 
O que a meu grão consorte o Lacio deve! 
Onde, se não aqui, trouxe elle as vaccas, 
Alta conquista de seu braço invicto! 
Onde, se não aqui, máu grado ás chammas, 
Vulcâneo dom paterno, ao truz da clava 
Caco se baqueou, mordeu retincta 
Em sangue negro do Aventino a encosta! 
Desçamos a menor antiguidade: 
Romulo estrema o povo em partes duas; 
Moços, velhos; valor, experiencia: 
N’uns, o conselho, que legisla as guerras; 
Nos outros, o valor, que as faz, que as vence. 
Co’a mesma divisão marcando os mezes, 
Deu maio aos velhos, aos mancebos junho.” 
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Dissera. Exacerbada a competencia; 
Ìa a mutua affeição trocar-se em iras: 
Quando assoma a Concordia, engrinaldadas 
De Apolineo laurel as longas tranças: 
A Concordia, a deidade em nossos cultos 
Por general piedoso introduzida. 
 
Memóra Tacio, e Romulo; os dois reinos 
Feitos n’um reino; os povos dois n’um povo; 
De Roma os genros, da Sabinia os sogros, 
Em lar commum, folgando: e, – “o nome a junho 
D’esta fausta juncção nasceu;” – termina. 
 
As tres causas ouvi. Perdão, Deidades: 
Entre vós decidir... não sei... não ouso... 
“A MAIS FORMOSA ÉS TU” poz Troia em cinzas. 
Se a uma lisonjeio, aggravo a duas. 
Ide: é muito um amor, são mais dois odios. 
 

[Antonio Feliciano de Castilho] 
 
Nº 45 – 29/05/1845 – pp. 540-541 
 
 
 

A LAMPADA DO SANTUARIO 
 
A NOITE vae alta! 
E o templo se esmalta, 
E a mente se exalta, 
Co’a languida luz; 
Mil sombras correndo, 
As aras tremendo, 
O mocho gemendo 
Nos braços da cruz! 
 
Da lampada cego, 
Em cru dessocego, 
Á roda o morcego 
Lá anda a voar; 
Mais cega, amorosa, 
Fugaz mariposa 
Vae louca e teimosa 
Na chama acabar. 
 
A chama crepita, 
Soluça, e excita 
Na vista finita 
Infindo pavor; 
Agora brilhante 
Na loisa distante 
Desenha um gigante 
De pallido albor: 
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Depois moribunda 
De trevas innunda 
A arcada profunda, 
As naves, e o chão; 
Eis logo murmura, 
Levanta-se pura, 
E na sepultura 
Verte aureo clarão. 
 
Mas o óleo fenece, 
E a chama estremece, 
Vacilla, e parece 
Queixar-se e gemer; 
Na lucta co’a morte 
Seu brilho é mais forte, 
Inda mais é a sorte 
De em trevas morrer. 
 
Morreu! Ah! com ella, 
Ó moço, ó donzella, 
A vida mais bella 
Tambem perde a luz; 
Ao menos inveja, 
Procura, deseja, 
Como ella, que seja 
Á sombra da Cruz! 
 

J. de Lemos 
 
Nº 45 – 29/05/1845 – p. 541 
 
 
 

A UMA JOVEN 
 

Ah! laisse moi toute ma vie 
T’offrir mon culte ou mon amour. 

 M. de Lamartine 
 
Em meio de rochas, mimosa florinha, 
Ah! como brotaste na fera estação! 
Aqui mal podias, tão fraca, e sosinha, 
Resistir à sanha de rijo tufão! 
 
Aqui, é difficil que limpida fonte 
Conforto de vida te venha trazer, 
Porque não definhes n’este arido monte, 
Onde com tal brilho lograste nascer, 
 
Mas lá das alturas saudavel rocio 
Próvido em teu calix derrama o Senhor, 
E quando tudo arde no férvido estio, 
Em doce bafagem te manda frescor. 
 
E por te abrigarem dos ventos possantes, 
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Que até fortes robles ameaçam aqui, 
Quer que inda prosperem arbustos bastantes, 
Ó candido lirio, de roda de ti. 
 
Vive pois, recende na alpestre montanha, 
Gosando continuo do amparo do ceu, 
Com que não succumbas á furia tamanha 
Da negra procella, que ha muito se ergueu. 
 
 Linda Emilia, anjo celeste 
  Tu vieste 
 O triste mundo animar, 
 Como estrella, que ao errante 
  Marcante 
 O temor vem minorar. 
 
 És qual echo mavioso, 
  E saudoso, 
 Que das fraguas da soidão, 
 Ao viajante fatigado 
  Manda um brado 
 De paz e consolação. 
 
 És qual fresca e doce brisa, 
  Que suavisa 
 D’estiva tarde o calor, 
 Qual corrente que murmura 
  Na espessura 
 Com sussuro inspirador: 
 
 Como Iris que o rosto lindo 
  Descobrindo, 
 Na cerração vem fulgir, 
 Tu com lisongeira esp’rança 
  De bonança 
 Nos encantos o porvir. 
 
 Esse angelico surriso, 
  Que diviso 
 Em teus labios virginaes, 
 Do ceu imagem serena, 
  Quão amena 
 Faz a existencia aos mortaes. 
 
 Meiga pombinha consente 
  Levemente 
 Que se oiçam arrulhos teus! 
 És do Empyreo mensageira 
  Prazenteira 
 Que trazes bençãos de Deus. 
 
 Teu accento doce e brando 
  Escutando, 
 O meu fado esquecerei, 
 E este viver de tristura 
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  Por ventura 
 Todo delicias verei. 
 
 Bella Oréade, mimosa 
  Como a rosa 
 Co’a frescura da manhã, 
 Ah!  deixa-me offerecer-te 
  E render-te 
 Minha affeição pura e chã. 
 

A. Cabral Couceiro 
 
Nº 46 – 05/06/1845 – p. 554 
 
 
 

TRISTEZA ENTRE ALEGRIAS! 
(A NOITE DE S. ANTONIO) 

A... 
 

... Amour! Éternité! 
Lamartine 

 
Noite benta, noite amena, 
Noite placida e serena, 
Noite de meiga bonança, 
A quantos dás a esperança, 
Em quanto eu colho o pesar! 
Oh! quem lográra contente, 
Arrojar em continente 
Ás chammas d’essas fogueiras 
Penas, que vidas inteiras 
Mal poderam calcular! 
 
Em regozijo profundo 
Folga, ri, descanta o mundo, 
E eu soluço, ermando triste!... 
Acha amores quanto existe, 
Eu so acho a solidão! 
Ama a flor á flor que abraça; 
Seguem zephyros a traça 
D’outros zephyros folgados... 
Zelos tenho dos seus fados, 
E que duros zelos são! 
 
Tambem nutro a mesma chamma 
Que a tudo, a todos inflamma; 
Tambem ardo e scismo e vello, 
Mas quebrar não posso o gello 
Que esta alma fecha em redor! 
Vejo em frente o mundo aberto, 
E vegeto n’um deserto 
Sem frescas agoas correntes, 
Sem curvos olmos pendentes 
Que me abriguem do calor! 
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Rubras serpes, a milhares, 
Se entrançam loucas nos ares: 
Novo céu d’estrellas novas 
Fulge sobre alegres trovas 
Da cidade folgazã: 
Sigo a festa rumorosa, 
De que meu peito não goza, 
Até que o oriente se acclara... 
Qual a noite me encontrára, 
Assim me encontra a manhã! 
 
Mais porém que os seus descantes, 
Mais que os mythos dos amantes, 
Mais que o rir da natureza 
Eu préso a minha tristesa, 
Que mais do que isso me dá! 
Dá-me ella mais ufania 
Do que aos outros a alegria!... 
Que prazer, ou que sorriso 
Valer póde o paraiso 
Que escondido me abriu já? 
 
Por esta tristeza estranha, 
Eu, como o rei da montanha, 
Alço a fronte, sobranceiro 
Aos homens, ao mundo inteiro, 
E aos terrestres gozos seus: 
Meu sceptro, que as nuvens sonda, 
Pelas minas de Golconda 
Não n’o quizera eu trocado: 
Foi da terra o meu passado; 
O meu futuro é dos céus!... 
 

Mendes Leal Junior 
 
Nº 47 – 12/06/1845 – pp. 564-565 
 
 
 

UMA NAÇÃO NA PRAÇA DA FIGUEIRA 
(12 de Junho) 

 
TABOLEIROS de bolacha 
De queijadas e licôr 
Já na Praça da Figueira 
Se começão a dispôr; 
 
Sem barulho? Qual historia! 
Só na escolha do logar!... 
Emfim, motivos não faltão 
Para sempre disputar. 
 
Erão duas desta vez 
As matronas da contenda; 
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Queijadeira e Bolacheira, 
Duas linguas d’encomenda. 
 

Bolacheira 
Digão lá, o que disserem, 
Isto é doce abençoado: 
Tanto a pobres como a ricos, 
A todos chega um bocado. 
E no que respeita a dura? 
Isso façam-me favor: 
A queijada, nem tres dias 
Se conserva sem bolôr. 

Queijadeira 
Querer vócê comparar 
Essas malhas de chinquilho, 
Essas pedras d’amollar, 
Com o beijinho da feira, 
O pimpim dos arraiaes!?... 
Senhora Anna; isso é cegueira. 
Veja se tóma tabáco; 
Talvez lhe alivie o cáco. 
Ora essa! – Guarde as bolachas 
Para jogar as pedradas, 
Ou desengonçar queixadas. 
P’ra isso sim. No demais, 
Nem eu sei, como inda ha gente 
Capaz de lhe metter dente. 
 

-- 
 
Levanta-se a bolacheira, 
Mão na ilharga, pé a traz; 
Traça o chaile, afasta o lenço, 
Chamêja: agora o verás. 

Bolach. 
Confiada d’uma figa 
O que você precisava... 

Queij. 
Então que era? Ande lá: – diga. 
Bolach. 
Não veem a mosquinha morta 
Tambem dobrando a cantiga! 

Queij. 
Isto é fino. 
 

Bolach. 
 Cal’-se, cal’-se, 
Antes que este meio arratel 
Lhe vá quebrar o cavátel. 

Queij. 
Arréda que é lavaréda! 
Então... Não querem lá ver, 
Esta giganta Amióta?! 
Olhe não máte a mulher. 
Ah! ah! ah!... 
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Bolach. 

 Ria-se – Pois... 
Tem chaspelinho; tem cápa... 
É Senhora D. Róza; 
A fidalguinha da Sápa... 
De que é feito o seu brazão? 
De papel, ou palelão? 

Queij. 
Podéra ser bolacheira, 
Sempre a caír de lazeira. 

Bolach. 
Não que eu se o quero, trabalho. 
A mim, ninguem me dá nada. 
Entende? veja s’intende... 
Pobrezinha, mas honrada. 

Queij. 
A donzéla quarentona!... 

Bolach. 
Passa fóra! 

Queij. 
 Diz-se aos caens. 

Bolach. 
Diz-se ás cadélas tambem. 

Queij. 
Olha a cára de fastio. 

Bolach. 
Calle a bocca: tenha brio. 

Queij. 
Não verão! – Chiça tinhósa. 
 

Bolach. 
Grandississima!... 
 – Zaz-traz! 
Bofetão por diante, 
Murro por detraz, 
Ambas arranhadas, 
As sáias rasgadas, 
Os chailes caidos. 
Os pentes partidos: 
– Lá vão taboleiros, 
Bolachas, queijadas 
Pelo chão pisadas; 
Garrafas quebradas, 
O banco, a balança 
Fazem contradança, 
No meio da rua. 
– Ajunta-se gente, 
E solta contente, 
Rizada geral; 
Que as duas de briga 
Mais encanzinadas 
Estão ás unhadas; 
Qual de cima qual de baixo. 
– Eis da caza do despacho, 
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Vem vindo ás carreiras 
José Talaveiras, 
Zanága d’um olho, 
Pequeno em altura, 
Rijo de maneiras, 
Fraco de figura. 
Com seu sobretudo 
De briche safádo 
Todo semeado 
De nodoas, remendos, 
Que fingem figuras 
De bichos horrendos. 
– As calças de riscas, 
Cheias de rabiscas, 
De limpar a penna. 
De coiro a prezilha... 
Caidos uns quatro 
Botões de breguilha... 
– Colete de chita, 
Graváta de pita... 
Botão de coquilho 
Na suja camiza... 
– Chapéo que precisa, 
Reforma de brilho, 
De cópa de pello 
De fôrro de fita... 
Emfim (por dizel-o, 
Sem muito rodêio), 
Chapéo, quer no meio, 
Quer por toda a parte, 
Um réles cochicho, 
Sem geito, nem arte, 
– Suissa á mazurca... 
E sempre avinhando, 
Não digo a cair, 
Mas que meia turca. 
 
– Ouvíra o motim, 
E prompto corrêra, 
O nosso malsim. 
– Chegou, reparou, 
Tussiu, escarrou; 
Fez grande bochecha, 
E depois fallou. 

Malsim. 
Pejárão a rua!... 
Lá está a postura!... 
Pois hão-de bem dura 
A multa pagar. 
Hei-de as ensinar... 

Bolach. 
Ó senhor Zé Talaveiras, 
Tenha dó de quem é pobre. 
Perdôe p’lo amor de Deus; 
Perdoar é um’acção nobre. 
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Jesú, que fico perdida! 
Que hade ser da minha vida? 
Deus do céo! pagar a multa? 
Onde heid’ir pelo dinheiro? 
Nem que dê toda a bolacha, 
Balanças e taboleiro, 
Não me chega! 

Queij. 
 Ora ande lá! 
O que ganha o Sr. nisso? 
Fazer gente desgraçada? 
Para que? Deixe-se disso. 
 
Desculpão-se, pedem, chórão, 
Desfazem-se as regateiras. 
E a nada o bruto se móve: 
É de pedra o Talaveiras! 
 
– Vendo Roza, – a queijadeira – 
Que nada assim conseguia, 
Com rogos e choradeira, 
Diz comsigo: – vou levar 
O malsim d’outra maneira. – 

Queij. 
Olhe cá. – Para que é máo?... 
Eu por mim, – verdade seja – 
Tambem me custa a pagar. 
Lá perder ninguem dezeja. 
Mas... sim: – nisso péço méças – 
Sou mulher, mas não sou dessas, 
Que riem do mal alheio. 
Tenho máo genio? Terei. 
Dou sempre um se me dão meio... 
Não sou de ficar atraz. 
Mas... deixe a pobre mulher. 
É viuva; não tem nada... 
É uma triste desgraçada. 
Pagarei eu se quizer... 
Ella não... 
 – Ó Sr. Zé, 
Já provou deste licôr? 
Ora veja. – Beba, beba... 
Tem o mais bello sabôr... 

Malsim. 
Obrigado. 

Queij. 
 Então não bébe? 
Mas não. – Coma esta queijada 
Primeiro. – O licôr depois... 
E verá. 

Malsim. 
 Não tómo nada. 

Queij. 
Ora ande... 

Malsim. 
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 – Senhora Roza, 
Julga talvez que me praz 
Ser o tyranno do povo? 
Ás vezes bem dó me faz; 
Mas... – um escrávo da lei... 
Só quem sábe o seu rigôr... 
– E nisto lançava os olhos 
Á garraga do licôr. 

Queij. 
Não me faz este favor? 
Não bébe? 

Malsim. 
 Nada: não bebo. 

Queij. 
Mas hade ouvir um segredo. 
Venha cá. – Não tenha medo... 
– Eu não me quero escusar: 
Bem sei, que devo pagar, 
Mas, para dal-o a golósos, 
Antes lho queria dar. 

Malsim. 
A mim? – Isto é da Fazenda! 

Queij. 
Ora historias. – Tome lá... 
A nação tem muita renda. 
 
E nisto alguns cassoquins 
Escolhia entre os patácos; 
E o tratante Talaveiras 
C’os dedos nas algibeiras, 
Via se tinhão burácos. 
 
– Já o dinheiro na mão 
Lhe mettia a regateira; 
D’improvizo o povo solta 
Um grito de pasmaceira, 
Um – Ah – muito prolongado. 
Como que de zombaria. 
O malsim arripiado 
Ao ouvir a gritaria, 
Julga ser o cassoado; 
Deixa cair o dinheiro; 
E mette esporas ás trancas 
Pensando lhe vão nas ancas. 
Engano. – A ninguem lembravam 
Malsins. – O povo gritou, 
Quando lagrima de fogo 
Toda a praça alumiou. 
Bem sabem que das janellas, 
Os meninos nesta noite 
Deitão bichas e pistollas... 
Quem lhes déra bom açoite... 
– E tornando á váca fria, 
Ao malsim, e ás regateiras... 
Estas ficaram-se rindo 
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Sem mossa nas algibeiras. 
O malsim, esse, – coitado, 
Desta vez ficou logrado. 
 

-- 
 
Agora, o riso deixando; 
Não sei se filosofando: 
São as duas regateiras 
Similhantes ás facções, 
Que dividem as nações. 
Mutuamente se maldim, 
Se maltrátam, se engraquecem,... 
Cuidando que tem razão, 
O proprio bem desconhecem, 
Que, se juntas erão fortes, 
Desunidas fracas são. 
– Pois em quanto fôr assim, 
Hão-de sempre ter malsim. 
– Folgarão se elle fugir? 
Mas será d’instante o rir: 
Um a abalar, outro a vir. 
 

J. da C. Cascaes 
 
Nº 47 – 12/06/1845 – pp. 565-566 
 
 
 

A ESTRELLA DO MAR 
Canção do Piloto 

 
Pelas salsas crespas ondas 
Da cerulea immensidade. 
Sem ter medo á tempestade 
Eis-me affouto a navegar: 
 Que o nauta confia 
 No astro seu guia, 
 Na virgem Maria, 
 Estrella do mar. 
 
Ao parcéis, que as agoas cobrem, 
Espalhados em seu seio, 
Ir de encontro não receio, 
Nem sobre elles naufragar: 
 Que os baixos pressente, 
 E accode clemente 
 Á nautica gente 
 A Estrella do mar. 
 
Se perder acaso o rumo 
Entre espesso nevoeiro, 
O meu brigue tão veleiro 
Contra a costa indo singrar, 
 Sondarei a altura, 
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 E acha-la-hei segura 
 Na bussola pura, 
 Na Estrella do mar. 
 
Emfim se horrida tormenta, 
Empolando o pégo, irada, 
De escarcéos negra rajada 
Té ás nuvens levantar; 
 Na angustia do aperto 
 Orando estou certo 
 De vêr luzir perto 
 A Estrella do mar. 
 
A refrega então dos ventos, 
Sibillando aterradora, 
A enxarcia leve embora, 
Mastos, leme indo quebrar; 
 Sem leme, nem vela 
 Não temo a procella; 
 Defende-me d’ella 
 A Estrella do mar. 
 
Que ao partir da fóz do Téjo 
Á Senhora da Bonança, 
Que do mar a furia amansa, 
O traquete votei dar; 
 E ha-de o piloto 
 Cumprir o seu voto 
 No templo devoto, 
 Da Estrella do mar. 
 

D. José de Lancastre 
 
Nº 47 – 12/06/1845 – pp. 566-567 
 
 
 

O VISINHO INVEJOSO 
 
PLANTA que em pomos doirados 
Cada anno se enriquecia; 
Tinha todos os cuidados 
D’aquelle que a possuia; 
 
Era a gloria do vergel 
Do jardineiro a alegria. 
Eis da inveja o negro fél 
Na mão de um visinho escasso 
 
Aguça o podão cruel: 
Já galga do muro o espaço, 
Entra ao vergel e da planta 
Deixou tão sómente um braço! 
 
Frustrou-se maldade tanta! 
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Que antes de um anno acabado 
Nossa arvore tudo espanta 
Com seu fructo redobrado! 
 
É certo, é certo que ás vezes, 
Inimigo allucinado, 
Quando nos trama revezes 
Nos dá brilho redobrado. 
 

J. V. Freire Cardoso da Fonseca 
 
Nº 47 – 12/06/1845 – p. 567 
 
 
 

O BOTÂO DA ROSA 
 
LYLIA n’um jardim vagava 
Para toucar-se de flores; 
Com ella brincavam graças; 
Brincavam com ella amores: 
 
Qual nos doirados cabellos 
Alvo jasmim lhe prendia, 
Qual em torno ao branco seio 
Roxos lirios lhe cingia, 
 
Para requintar-lhe as graças, 
Das graças a mais formosa 
Foi colher de tenro arbusto 
Musgoso botão de rosa: 
 
Sem querer, o botãosinho 
Lhe fere o seio de neve, 
E a bella, a gentil ingrata, 
A maldizel-o se atreve: 
 
“Não morrerás no meiu peito” 
(Diz, e calca a tenra flor); 
“De que te serve a belleza 
Se não despes teu rigor?” 
 
Disfarçado Cupidinho, 
Que em seu calix se aninhava, 
Estas discretas palavras 
Pela florinha tornava: 
 
“De que te serve a bellesa 
Se em doces, meigos carinhos 
Não trocas, Lylia formosa, 
Os teus barbaros espinhos?” 
 
Se uma offensa involuntaria 
Merece odio similhante, 
Que razões para odiar-te 
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Não tem, Lylia, o teu amante!” 
 

J. V. Freire Cardoso da Fonseca 
 
Nº 47 – 12/06/1845 – p. 567 
 
 
 

O POR DO SOL 
 
Na hora, em que o sol dobrando 
Do seu giro a immensidade, 
Deixou duvidoso o mundo 
Entre a luz, e a escuridade; 
 
Sentado em rustica penha, 
No braço a fronte encostei; 
E a contemplar este quadro 
Tempo esquecido fiquei, 
 
Inda vi descer glorioso 
Ao mar o facho do dia; 
Que sobre as tremulas ondas 
Vasto volcão parecia; 
 
As nuvens orladas de oiro, 
Que o sol no occaso acolheram, 
Despiram galas, e enfeites; 
Mal que da vista o perderam. 
 
Ouvi o adeus expressivo, 
Que uma ave, e outra lhe deu, 
Té que no pouzo sabido 
Ao brando somno cedeu; 
 
A viração lisongeira 
Da terra então se elevava; 
E as ténues azas batendo, 
Pelos campos vagueava; 
 
Aqui acorda um insecto; 
Lá desabrocha uma flor; 
A cujos orgãos mimosos 
Empece a luz, e o calor; 
 
Como anojada viuva 
Se mostrava a Natureza; 
Mas assim mesmo enlutada, 
Bella em seu luto, e tristeza; 
 
Eclipsavam-se os objectos; 
Mas os sons mais se aclaravam; 
E quanto os olhos perdiam, 
Tanto os ouvidos lucravam: 
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Ao longe o mar comprimido 
Nas rochas se despedaça: 
E junta ás forças, que empenha, 
O bramir que as ameaça; 
 
Emquanto assim sobre a terra 
Seu manto a noite estendia, 
Esquece o dia, que passa, 
Na esperança de outro dia; 
 
Nos espaços sem limite 
Sóes sem conto scintilavam; 
E cumprindo ordens do Eterno 
Regrada marcha traçavam; 
 
Livro immenso é o céu estrellado; 
Em suas paginas puras 
Lê inda o menos attento 
Gloria a Deus sobre as alturas; 
 
Absorto em grandeza tanta 
Sinto o espirito fraquear; 
Já é vã toda a palavra; 
Emmudecer é louvar. 
 

A. J. M. C. 
 
Nº 47 – 12/06/1845 – p. 567 
 
 
 

PRESO DE UMA FORTALESA MARITIMA 
 
ÁS ESTAÇÔES vagarosas 
Succedem as estações; 
Mass não quebram meus grilhões 
Nem muda o meu captiveiro; 
Minha quadra é sempre a mesma, 
Desditoso prisioneiro! 
 
Já deslisa a primavéra 
Na terra nuvens de flores, 
Volvem de Chypre os amores, 
Canta alegre o pegureiro, 
O mundo todo é prazeres: 
Magoas todo o prisioneiro. 
 
Agora no campo das Nymphas 
Vão colher jasmins e rosas: 
Esta quer as mais formosas, 
Aquella as de grato cheiro: 
Além da flôr dos martirios 
Não tem outra o prisioneiro. 
 
Se o rouxinol solitario, 
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Em mim requebros saudosos, 
De seu amor  aos esposos 
Aviva o dia primeiro, 
Só pensamentos de morte 
Vem lembrar ao prisioneiro. 
 
Sua terna melodia 
Maravilhe afortunados; 
Mas os pios compassados 
Do tardo mocho agoireiro 
São o cantico dos mortos, 
O que intende o prisioneiro 
As alegrias do mundo 
Não me trazem alegria: 
Pezada melancolia 
Eis meu goso verdadeiro: 
Longe placio sorriso 
Dos labios do prisioneiro. 
 
A ovelha bála no monte 
Pelo cordeiro innocente; 
Mas volta, lambe-o, contente 
Fica a mãi, folga o cordeiro: 
Ninguem chama o desgraçado, 
Ninguem volta ao prisioneiro. 
 
N’este enregelado encerro 
N’este esquecido jazigo, 
Quem virá chorar comig? 
Indifferente o marinheiro 
Vae passando e não repara 
Nos muros do prisioneiro. 
 
Ao pé da rôla cativa 
Não vem a rôla penar: 
Fica longe a suspirar, 
E no instante derradeiro 
Que terminar os seus dias 
Será terra o prisioneiro. 
 
A rôla que me prantea 
Porque ao meu lado não vem? 
Corre, dá-me, ó terna mãe, 
Um momento lisongeiro; 
Embora novos horrores 
Abismem o prisioneiro. 
 
Se morro sem abraçar-te 
A morte será medonha! 
Mas se vens, oh! ninguem ponha 
Cypreste em vez de loureiro, 
No duro chão consagrado 
Ás cinzas do prisioneiro. 
 
Ah! tu distante... não podes! 
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E a morte caminha perto! 
Vejo meu sepulchrro aberto: 
E este mar... ai! que letreiro 
T’amostrará onde pára 
O teu caro prisioneiro!?... 
 

J. V. Freire Cardoso da Fonseca 
 
Nº 47 – 12/06/1845 – pp. 567-568 
 
 
 

O MEU S. JOÃO 
 
Já da rainha das noites, 
Noite-dia a tantas almas, 
Já sinto estalar as bombas, 
Sinto a grita, sinto as palmas. 
 
Rompe as nuvens o foguete 
E lá nos ceos estrugiu, 
Brilhou, morreu, e ligeiro 
Volta, desce, além caíu. 
 
Crepitam rubras fogueiras, 
Dança a donzella cantando, 
Canta e dança o namorado 
Na vióla suspirando. 
 
Aqui um rancho apparece 
Co’as alcachofras na mão, 
Que vem saber na fogueira 
Segredos do S. João. 
 
Alli gemendo o pinheiro 
C’o a labareda abraçada, 
Vem a terra, e toda a turba 
Solta unisona risada. 
 
E brilham roupas nevadas 
Ao baço clarão da lua, 
E tudo corre dos lares 
Alegre de rua em rua. 
 
Mais d’um somno descuidado 
Agora o estrondo quebrou, 
Só de velhos, que entre as rugas 
Roza d’amor se murchou. 
 
De velhos, porque de gelo 
Cobre a edade o coração. 
De velhos a quem deslembra 
A noite de S. João. 
 
Tudo o mais anda velado, 
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Tudo de risos se esmalta, 
Tudo alegre ao som dos vivas 
Por sobre as fogueiras salta. 
 
Retumbam por toda a parte 
Os folguedos da alegria, 
Só eu contigo me abraço 
Mimosa melancolia. 
 
Esta é a noite de segredos, 
Noite d’amor e ciumes, 
Quantos não nascem, não morrem 
Hoje á volta d’esses lumes! 
 
Este aqui a sorte espreita 
Dentro da urna singella, 
Sae um nome... geme, e diz 
Não é esse o nome d’ella. 
 
Aquelle as estrellas conta, 
E se a conta não mentiu, 
Cada estrella lhe promette 
Outra estrella que elle viu. 
 
Esta da fonte ou do rio 
Guarda as aguas salutares, 
Onde n’um ovo se escrevem 
Ou venturas, ou pezares. 
 
Aquella tem seu destino 
Todo fechado nas flores, 
Hade ler em cada folha 
A historia dos seus amores. 
 
Qual na arêa faz a cova 
E lá se enterra o dinheiro 
Que deve sair propheta 
Depois do dia terceiro. 
 
Qual no prado, qual na fonte, 
Que tem moiras encantadas, 
Aguarda da sancta noite 
As donosas orvalhadas. 
 
Todos sabem um segredo 
Com que do intimo seio, 
Vão arrancar n’esta noite 
Occulto segredo alheio. 
 
Só eu não tenho uma sina, 
Só eu não tenho um condão, 
Só eu não tenho quem leia 
Dentro do seu coração! 
 
Oh! quem podéra n’esta hora 
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Das prophecias d’amor, 
Ouvir á bella das bellas 
A sina do trovador! 
 
A fogueira dos seus olhos 
Já queimou minha alma inteira; 
As outras fogueiras fallam 
Só não falla esta fogueira! 
 
Reverdece o orvalho as flores 
Hoje crestadas na chamma, 
Só meu pranto na flor d’alma, 
Tão baldado se derrama! 
 
Nem esta noite de encantos 
Me desencanta o futuro; 
Cede amor hoje aos mais tristes 
Só não cede ao meu conjuro! 
 
Té os moiros da Moirama 
Teem n’esta noite um condão, 
Só eu não tenho quem leia 
Dentro do seu coração! 
 
Retumbam por toda a parte 
Os folguedos da alegria, 
Só eu contigo me abraço 
Mimosa melancolia! 
 

J. de Lemos 
 
Nº 48 – 19/06/1845 – pp. 576-577 
 
 
 

A ALCACHOFRA 
 
Porque choras, hi sósinha, 
Alcachofra enamorada, 
Viuva do teu jardim, 
Não ardeste chão recostada? 
 
Gemo aqui na soledade, 
Em penhor d’uma paixão: 
Meus rebentos me crestaram 
Em noite de S. João. 
 
Sou quaes amores da vida, 
Que sem martirio não prestam, 
Como a flor, que me queimaram 
Assim as magoas os crestam, 
 
Sae das penas mais loução, 
Se é verdadeiro, o amor; 
Das chammas, que me crestaram, 
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Renascerá minha flor. 
 
Oh! cautella na exp’riencia, 
Que exp’riencias são fatais; 
Nem reverdece a alcachofra, 
Se a requeimarem de mais. 
 

J. F. de Serpa 
 
Nº 48 – 19/06/1845 – p. 577 
 
 
 

A NOITE DE S. JOÃO NO MAR 
MEDITAÇÃO DO NAUTA 

 
Lá na minha terra agora 
Tudo é gosto e agitação; 
Todos saltam, cantam, folgam, 
Que é noite de S. João. 
 
N’esta hora os meus patricios 
Em honra ao bemdicto sancto 
Co’os estralos das fogueiras 
Misturam devoto canto. 
 
Busca-pés, foguetes, bombas 
Estoirando com fragor, 
Dizem aos éccos remotos 
As glorias do Precursos. 
 
Ao bater de meia noite 
Que de sinas se vão ler! 
Que receios!... que esperanças!... 
De lagrymas, ou praser! 
 
Só eu, nos ermos undosos 
D’este indomito elemento, 
Escuto em vez dos foguetes 
Zunir pela enxarcia o vento. 
 
Emvez do cantar das moças 
O maçarico a chorar; 
Sonho as fogueiras da terra 
Vejo a ardentía do mar; 
 
Alcachofras que os amores 
Alegram c’o o seu florir 
Não brotam nas serras d’agua 
Que eu vejo erguer-se e cair. 
 
Mas que importam alcachofras 
Ao pobre nauta erradio, 
Se elle para amar no mundo 
Não tem mais que o seu navio! 
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E se quer ler-lhe os destinos 
Lá dos céos na immensidade 
Olha, a vêr se nuvem parda 
Prognostica tempestade. 
 
Voga, voga pois ligeiro, 
Meu querido bergantim, 
S. João que por ti velle, 
E velle tambem por mim! 
 
Saudades da minha terra 
Entretanto irei curtindo; 
Onde ha clima como os ares 
Do meu Portugal tão lindo! 
 
Para as margens do meu Téjo 
Quer voar-me o coração; 
Lá, lá é que tem feitiços 
A noite de S. João. 
 

D. José de Lancastre 
 
Nº 48 – 19/06/1845 – p. 577 
 
 
 

A TORRE DO FATO 
LENDA POPULAR 

 
QUANDO o ser campião da lei de Christo 
Era dos Cavalleiros lei sagrada; 
Quando a fidelidade entre os amantes 
Era inviolavel, era respeitada; 
 
D. Jorge, flor dos lusos combatentes, 
Que exaltava co’o mérito a nobreza; 
A Maria se uniu co’os sanctos laços 
Distincta em sangue, em mérito, e belleza. 
 
Foi dever o partir, voar ao campo, 
Onde íam pleitear-se a cruz e a lua: 
Parte, mas a seu tio entregue deixa 
O seu thesoiro e honra, a esposa sua. 
 
Saudades sós lá na Africa o devoram! 
Mas eis chega uma carta! exulta... ai triste! 
Illudindo a D. Sancho a esposa infame 
Com um amante é fugida: em França existe. 
 
Esta séta de dôr trespassa o peito 
Onde africanas sétas resvalaram! 
Era em Tanger a guerra: e terminada 
Os lusos combatentes refressaram. 
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No campo vencedor, no amor vencido, 
O applauso, a côrte, o mundo o desesperam, 
Foge o corre a Bemfica a sepultar-se 
Na solidão co’as penas que o laceram 
 
Chega a noite feliz! a flor das noites, 
Noite de S. João! Quantas fogueiras 
A dizer, tudo ri; quantos descantes 
A fallar de formosas feiticeiras! 
 
Folgam todos! só tu misero esposo 
Não tens quem ames, não conheces riso! 
A ventura dos mais teu mal redobra! 
Vês inferno onde os mais têem paraiso. 
 
Corria voz então, que d’uma dama 
O fantasma infeliz cantar se ouvia 
Depois da meia noite: n’um palacio 
Onde ha muito habitar ninguem queria: 
 
Diz-se a antiga mansão – Todde do Fato – 
Jaz sumida em logar triste, e deserto; 
Não longe de Bemfica: as aves da morte 
Lá tem n’um bosque domicilio certo. 
 
Sente estalar-lhe o coração no peito; 
O pobre louco desvairado evita 
Os écos do folgar, anhella, busca 
Da cantôra da torre a sombra aflicta! 
 
“É visinha, como eu é desditosa! 
Ah! podesse eu tambem, sombra como ella...” 
Comsigo diz: chegou, a voz escuta, 
Que estes versos descanta a uma janella. 
 
“Noite de amor, e feitiços 
Para todos os viventes! 
Oh! como outr’ora sorrias 
Nos meus jogos innocentes! 
 
Oh! noite! ao menos levasses 
Em tuas azas meu canto, 
Aos ouvidos de um ingrato, 
Que não sabe ouvir meu pranto! 
 
De prazeres rodeado 
Talvez! talvez que n’est’hora 
Nem pela idéa te passem! 
Tristesas de quem te adora. 
 
Que mal te fiz? qual meu crime? 
O ser constante, e extremosa? 
Se a lealdade é delicto, 
Mata-me; sou criminosa! 
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Tira-me a vida que é tua 
Mas não te affastes de mim! 
Dá-me o soltal-a em teus labios... 
Não me abandones assim! 
 
Curtir, curtir innocente 
Desterro e prisão tão crua! 
S. João! pae da verdade 
Me valha que a noite é sua! 
 
Ah! D. Jorge! se vencendo 
Estas sombras, este horror, 
Meus lamentos escutasses!... 
Ver podésses minha dôr!... 
 
Teu peito alfim condoido 
Um suspiro me daria!... 
Um só!... um só me bastava 
Feliz com elle morria!” 
 
Ao dizer isto um desatado pranto 
Lhe afoga o resto da sentida falla, 
D. Jorge o sente: é luz do raio; viu-a... 
Salta, investe furioso, entrou na sala. 
 
Um vulto femenil em vestes negras 
Por terra avista... já lá rompe o dia... 
Reconhece... É possivel!... presa!... viva!... 
Fiel!... e sua!... a candida Maria! 
 
Qual do rigor do sol pendida e murcha, 
Aos prantos da manhã revive a roza, 
Tal aos beijos, ás lagrimas do esposo 
Torna Maria á vida a ser ditosa. 
 
D. Sancho o velho infame urdira tudo; 
Elle com mutuo engano os separada. 
Ella escrava a retinha, elle jurára 
Ou cedo ou tarde, triumfar da escrava. 
 
Zombou o céu dos seus desejos impios; 
Foge atterrado: o bello par de novo 
Entra em Bemfica; o jubilo, que os enche, 
Dobra na festa os jubilos do povo. 
 
Vem da fonte alegre bando 
Trazem flóridos palmitos; 
Nata, quejos, alvos pombos 
Os cordeiros mais bonitos, 
Os fructos mais esquesitos. 
 
Gratos ao povo os consortes 
Aos festeiros se juntaram; 
E em memoria do prodigio 
Um altar edificaram 
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Que a S. João consagraram. 
 

D. Antonia Gertrudes Pusich 
 
Nº 48 – 19/06/1845 – pp. 577-578 
 
 
 

O S. JOÃO 
 

Fada das amorosas prophecias 
Tu, tu passaste agora em concha aeria 

Tirada pelo zefiro! 
A. F. de Castilho. A Felicidade no Sepulcro. – Poema inedito. 

 
O SINO a suspirar saudou a noite; 
 Vem manso e manso: a terra se escurece, 
 E sobe a oração n’um véo de sombras. 
 
De repouso e saudade hora tão meiga 
 Tu desceste do céo; mas hoje escassas 
 Teem de ser para mim do somno as horas. 
 É noite de velar: já brilha a Lua. 
 Suspensa n’esse azul do firmamento 
 Deixará ver as trevas longo espaço. 
 Luminar do silencio, a Lua é triste, 
 Apraz-lhe a solidão; seus raios folgam 
 De cair sobre os tumulos; mas hoje 
 Não insinúa a dor, não quer ciprestes. 
 
Soou na terra um nome sacrosancto: 
 O nome de João, a noite é d’elle. 
 Estendeu sua vara milagrosa, 
 Doou virtude ás fontes cristalinas, 
 Ás gotinhas d’orvalho, ás hervas todas. 
 Noite, noite d’amor, bem vinda sejas! 
 Já surgiu um clarão, já rompem vozes: 
 Já erguida a festiva labareda 
 Rasga o teu véo diaphamo! Incessantes 
 Voam chammas ao ceo; mais fogos surgem. 
 Que aromas de serpão e rosmaninho 
 Vão na bafagem tepida! Resoa 
 Alegre confusão por toda a aldêa, 
 Por todos os casaes ao perto e ao longe. 
 
Vai alta a noite: a sombra é mais tristonha 
 E tudo emmudeceu; nem já se escuta 
 Nos canaviaes do rio a leve aragem. 
 Modesta, qual a virgem solitaria, 
 A Lua se empanou e alveja tibia. 
 Os cedros melancolicos recebem 
 Com mais amor o raio anuviado: 
 O pinhal, certo amigo d’assassinos, 
 Folga na escuridão, sinistro, horrendo, 
 Soberbo, atterrador, qual rei dos medos. 
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 É temerosa e muda a natureza, 
 E convida ao repouso quanto existe. 
 
Mas o sino acordou! Dá meia noite! 
 Hora aziaga, que sobre os campos soa, 
 Como um rebate aos pallidos espectros! 
 Mal agoirados sons, que evocam mortos, 
 Que entre os vivos só ouvem com transporte 
 Coroadas de verbena as feiticeiras! 
 Mas que vejo?! Alvorocam-se as donzellas, 
 E correm ao pomar: onde hides, loucas, 
 Á meia noite, á hora dos fantasmas? 
 Lá no pomar ha tanta escuridade, 
 As folhas a tremer dão susto e gemem! 
 Mas não: podeis correr o monte e a selva: 
 Das trevas apesar estão sem força 
 Os Genios do terror, nas fundas grutas 
 Esmorecidos, timidos se acoitam: 
 D’esta noite ao luar não folgam Manes: 
 As ramas do cipreste não se agitam 
 Ao passar d’uma sombra ensanguentada! 
 D’esta noite ao luar só Fadas brincam 
 Em dança alegre, em jogos de innocencia: 
 Sobre as rozeiras nos jardins se embalam 
 Deslisam pelos bosques namorados; 
 Revelam n’uma flor nossos destinos, 
 E nas azas da briza em fim se ausentam: 
 D’esta noite ao luar só ellas reinam: 
 Só os filhos da luz, só Anjos puros, 
 Nas grandesas do Eterno extasiados, 
 Divagam pelos céos e folgam vendo 
 Tanta paz, tanto amor florir na terra. 
 
Já voltam do pomar, já trazem rindo 
 Nos aventaes os ramos d’alcachofra: 
 Cada flor d’essa planta é um misterio, 
 Que tem de abri-se á luz da madrugada: 
 Já murcha, já crestada ao fogo bento, 
 A triste inda abrirá, será como era, 
 Senão é falso o amor e os juramentos 
 A que foi consagrada: rompe a aurora 
 E algumas, oh! prodigio! algumas surgem 
 Formosas outra vez; o viço, as côres 
 Repintam do seu calix remoçado: 
 Que milagres não faz condão de Fadas! 
 
Vem, vem perto a manhã, que lá refulge 
 Mais uma estrella á borda do horisonte. 
 Este resto da noite é bello ainda: 
 Do rouxinol os ultimos gorgeios 
 Retinem d’entre as ramas do arvoredo; 
 Do rouxinol os ultimos gorgeios 
 Se escutam n’esta noite abençoada: 
 Da primavera as rozas derradeiras 
 Esperam para abrir, que rompa o dia. 
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Já, já n’um céo mimoso e apavonado 
 Se espreguiça a manhã; fugiu a sombra; 
 Que scena tão esplendida! Parece 
 Que os zefiros azues teem novo encanto, 
 Nova harmonia os passaros do bosque, 
 Nem fallecem tambem verdura, e flores: 
 O craco em tyria purpura banhado: 
 A candida açucena, amor dos templos, 
 Cobrem vasto jardim, modestos hortos. 
 A magnólia sorrindo-se nos ares 
 Alveja como a faxa de um turbante. 
 A grinalda do estio inda é pomposa; 
 Dentro em pouco só lúridas espigas 
 Cingirão baça frente ao rei das mésses. 
 
Inda falta cantar mais um prodigio; 
 Inda faltava ás cordas do alaúde 
 Saudar as tradições d’antigas eras. 
 
As que outróra viveram n’estes campos 
 Gosaram d’este céos, arabias virgens, 
 Nem todas se ausentaram, finda a guerra, 
 Que ergueu triumphante a cruz dos cavalleiros. 
 Quantas moram aqui por mago encanto 
 Presas a seus thesoiros soterrados! 
 Essas filhas d’Allah só hoje surgem: 
 Além, na solidão d’aquellas penhas, 
 Viram nossos avós por muitas vezes 
 Uma virgem bellissima a toucar-se: 
 Era o seu rosto candido e brilhante, 
 Suas roupas de neve, e tinha ao peito 
 Uma tulipa d’oiro; ha muitos annos, 
 Ninguem tornou a vel-a: a linda Moira 
 Escondeu-se, ou lá foi a longes terras 
 Desposar algum Principe. Quem sabe? 
 
Ó Lusitania, ó terra de perfumes, 
 De poesia e de amor, quanto és formosa! 
 Que thesoiro a teus bardos inspirados 
 Não of’recem o céu, o campo, as flores! 
 

João Maria Soeiro 
 
Nº 48 – 19/06/1845 – pp. 578-580 
 
 
 

O S. JOÃO NAS FALDAS DO CARAMULO 
 
Excerpto de uns versos a um cedro, no dia em que se plantou no pateo da residencia parochial de S. 
Mamede da Castanheira do Vouga. Pertencentes á collecção ainda inédita e que brevemente sairá á luz, 
O Presbyterio da Montanha. 
 

........................... 



565 

 
Se dos teus annos na madura força 
A mão que ora te planta, inda fôr viva, 
Essa mesma, já trémula e caduca 
No tronco te abrirá com pio esforço 
Graciosa capellinha, onde sorria 
Um S. João, o sancto alegre do ermo, 
Trajo de pelles, juvenil frescura, 
Olhos nos céus, aos pés cordeiro branco. 
N’essa noite poetica e devota, 
Em que o praser, centuplicando aspectos, 
Povôa, anima, encanta o mundo inteiro, 
Agua e terra, ar e céu tudo é macio; 
Em que a velhice, a mocidade, a infancia 
Simpathisam no vago da alegria; 
Quando na alma insaciavel de delicias 
Se junctam com mistura inexplicavel 
Ao saudoso passado, aos bens presentes 
As mil visões do esplendido futuro. 
Quando em laço fantastico se aggregam 
Da vida e eternidade os pensamentos 
Gozos, superstições, fraquezas, cultos 
Qual ramalhete de cypreste e rosas 
Na caprichosa mão das feiticeiras; 
N’essa noite das noites invejada 
Té das aldeias do horisonte extremo 
A ti concorrerão por toda a parte 
Dançantes bandos que a viola guia. 
Verás girar seus bailes clamorosos 
Em redor das estrídolas fogueiras; 
Ouvirás os seus canticos em côro 
Devoto e enamorado: a bomba foge 
Zune fugindo, e solapada estoira: 
O buscapé no ar caracolando 
Morde n’um morde n’outro ameaça a todos 
Dispérsa os grupos gasta-se raivando. 
E entre os risos rebenta atroando os ares; 
Alli circula em vortice perenne 
A roda leve espadanando incendios, 
Chovendo oiro lusente, e estrellas alvas; 
Aqui floreia o fùlgido valverde 
Vesuviosinho que arremete ás nuvens; 
Arranca o vôo e vae rugindo aos astros 
O ignívomo foguete estrepitoso. 
E a musica entretanto! e as doces fallas! 
E os protestos de amor! e a préce occulta! 
E essa mão dada a furto e a furto acceita! 
E esse olhar fallador! e essas virtudes 
Da meia noite em ponto! e a flor crestada! 
E as sortes que a fortuna extrae ás vezes, 
E muitas mais a próvida malicia! 
E a fonte que amenhece entre descantes, 
E pasma rindo de se ver c’roada 
De festões verdes e entranças flores! 
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 Que noites, que alegrias, que triumphos, 
Te guardam no porvir, me estão na mente. 
........................................ 
 

[António Feliciano de Castilho] 
 
Nº 48 – 19/06/1845 – pp. 582-583 
 
 
 

CANTICO DO ESTIO 
 
Os orbes louvando teu nome divino 
Hosanas te cantam na immensa extensão, 
A terra te mande, Senhor, mais um hymno, 
Agora que as veias lhe escalda o verão. 
 
Lá vae já fugida gentil primavera, 
Ao calido estio deixou seu logar; 
Aquella só flores e esp’ranças nos dera, 
As flores em fructos sabe este mudar. 
 
Apoz os concertos de maio viçoso 
Começa o banquete da festa annual; 
Eu triste conviva padeço, e não goso... 
E aos mortos invejo descanço final?... 
 
Eterno! perdoa se louco praguejo, 
De angustias cançado se odeio o meu ser: 
Perdoa se longe de ti meu desejo 
Volteia em procura de estavel prazer. 
 
Repugna do homem á vil natureza 
Do cópo da vida tragar todo o fel: 
E cheia de affectos descae na tristesa, 
Se eguaes os não acha no mundo infiel. 
 
Meu Deus! É por isso, que em tanta amargura 
Minha alma se abysma, delira na dôr: 
Ignora ou se esquece, que a ti só procura, 
Em quanto doideja, perdida de amor. 
 
O espirito ardente, que aos bardos tu déste, 
Encerra de amores perennes volcões: 
E o vulgo profano da chamma celeste 
O ardor não conhece; mal vê seus clarões. 
 
Só d’ella procedem as mil simpathias 
Que geram mil aneias na vida mortal: 
Saudades são tuas, nadando sombrias 
De terreos affectos na cheia caudal. 
 
A immensa levada refresca sómente, 
E a sêde não farta, que temos de amar. 
Que vezes mais seca, mais só, mais doente 
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Minha alma não sinto depois de a tragar! 
 
Tal é a existencia do vate na terra: 
Sonhar uns affectos, que o mundo não tem! 
Amor, que sacia, no alto se encerra, 
Em ti que és a fonte do amor, e do bem. 
 

D. José de Lancastre 
 
Nº 48 – 19/06/1845 – p. 583 
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3.12 Narrativas 
 
3.12.1 Flor do Mar (História de um barqueiro) – Mendes Leal Jr. 

 
SOBRE O ROMANCE 

(Carta preliminar) 
 
Sr. Redactor da Revista Universal. — Extremamente obrigado pela honrosa confiança e 

constante bondade com que V. me tem animado, vou fazer por desempenhar-me de um voluntario 
encargo, que, se por um lado me ufana pela sua destinação, pelo outro me acovarda pelas difficuldades 
do assumpto. Satisfarei, porém gostosamente ao empenho, que do V. acceitei, que o nome d’esse 
Jornal e do seu Redactor serão os meus mais seguros protectores; — suprirei a ordem recebida, que 
essa ordem é a minha mais valiosa desculpa — escreverei um Romance! 

Este aspecto, importantissimo hoje, da arte moderna, esta sua fórma inseparavel da nova 
litteratura, tem sido, e com razão, julgada indispensavel n’um jornal, votado á doctrina e á illustração 
em lodos os modos, para que ella possa ser applicada, disseminada, insinuada. Com este pensamento 
eminentemente moral, e eminentemente social reservou a Revista, em suas paginas, um logar, para 
este filho querido da arte o da civilisação, ou, para que melhor digamos, da arte civilisada. 

Dois géneros porém, geralmente fallando, ha de Romance — Romance Historico, e Romance 
contemporâneo, ou de actualidade. O primeiro — creado em Portugal pelo Sr. A. Herculano, que pela 
vastidão dos seus conhecimentos, e pela admiravel profundeza seu genio, summamente observador e 
pbilosopho, tem ganho uma celebridade e superioridade incontestaveis — o primeiro, dizia que ahi vae 
medrando robusta e vistosamente á sombra da grande fama o do ingenho ainda maior d’aquelle nosso 
respeitavel e respeitado amigo commum, appareceu já nas colurnnas da Revista rubricado pelo nome 
illustre do primeiro Romancista Portuguez. — A Batalha do Chryssus — foi n’este género a estréa 
magnifica da Revista Universal. 

Ao Sr. A. Herculano, com cuja benevolencia, protecção, e amisade me honro, seguiu-se outro 
nome digno de succeder-lhe, dignissimo das licções e doctrinas d’aquelle grande mestre de nós todos, 
mancebos d’esta era. Na primavera flôrejante de um explendido talento, o Sr. Rebello da Silva 
annunciou no seu Rausso por Homizio a aurora d’uma carreira litteraria, egual pelo menos ao poente 
de muitos e affamados, já pelo viçoso e pictoresco do stylo, já pelo opulento da linguagem, já 
finalmente pelo íntimo conhecimento da épocha e da verdade historica. 

Apóz tamanhas gallas, tantas pompas e riquezas, cabe-me a mim expôr a pobreza do meu 
borel humilde – cabe-me contribuir tambem com uma oblata mais que limitada. Em tal desvantagem 
de posição meditei, Sr. Redactor, meditei longo tempo no que ora deveria escrever. Forçado a 
substituir — não digo bem — a seguir taes nomeadas, nem sequer tentei entrar n’uma lucta, para mim 
tão desegual, tão desfavoravel, tão acabrunhadora. — Que poderia eu utilmente semear nos campos 
que aquellas mãos tão fundo revolveram? 

Desenganado por este lado, íntima e conscienciosamente convencido da inutilidade de 
qualquer tentativa só vi, Sr. Redactor, um atalho unico por onde podesse esquivar-me á insuperavel 
difficuldade que me assoberbava. Virgem ainda, entre nós, o Romance contemporâneo offerecia-me 
uma taboa de salvação a que anciosamente me afferrei. É difficil abraçal-a, e sair com ella salvo na 
praia — bem o sei; — ha perigos; são muitas e amiudadas as correntes e contra correntes, são 
numerosos os parcéis, que só ao bater n’elles se percebem, e valentes as ressacas em cujo rólo, quando 
já se cuida abraçar a costa, se refoge perdido para o largo. — Mas do mal o menos. Não tinha mais por 
onde escolher: foi consequencia da necessidade. A necessidade é a mãe dos grandes arrôjos. 

No fulndo d’este bulicio, d’esta agitação, d’este phrenesí, d’este enxame sonoro, trepidante, 
fervoroso, a que chamam cidade — no fundo d’este reimoinhar ardente de interesses mesquinhos e 
grandes paixões, de fortunas ficticias e de miserias reaes, de erros e de crimes, de apparatosas virtudes, 
e de sordidas abjecções — no fundo d’este turbilhão, inexplicavel em linguagem humana, quantos 
factos exemplares passam tacitos e obscuros, não vistos, nem ouvidos, nem sonhados! quantos 
sentimentos diversos e diversamente agitados ahi enredam, e desenredam longos e tenebrosos dramas! 
quantos interesses, tambem, quantos calculos e paixões ahi se enovelam obscuros! quantos corações 
ahi são comprimidos e esmagados! quantas agonias, quantas ancias ahi reluctam em muito peito 
generoso! quantas, finalmente, quantas dôres íntimas, indisiveis, profundas, dôres que se sentem, mas 
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não se pintam, dôres, que mirram as flôres da mais vigorosa mocidade, que em dias, em horas sómente 
de soffrimento sulcam de rugas um rosto juvenil, e cobrem de cãs a mais formosa cabeça! — quantas 
dôres d’estas, silenciosas, e mortíferas ahi se passam com a solidão e com Deus! No âmago d’essa 
vida apparente, brilhante e deslumbradora das cidades, mixto estranho de puerilidade e caduquez, de 
força e de fraqueza — no íntimo d’essa vida infinitamente epigrammatica, escarneo constante de todas 
as realidades, quantas sevéras e tremendas licções esconde a mão de Deus... da fatalidade, quasi ia eu 
dizendo agora. 

E não será tambem proficuo, não será digno da missão de escriptor ir, como a abelha 
laboriosa, atravez das tempestades colher o mel nos calices despresados d’aquellas flôrinhas 
humildes?  Não será tambem servir a humanidade tentar correr a cortina que encobre tantos exemplos 
aproveitaveis, tantos documentos do soffrer humano — sondar até no fundo o pégo illusorio da 
actualidade — desnudar o corpo e estudar na sua origem as causas do mal que o affecta? 

O sudário do passado tem um pêso de seculos. Não posso erguel-o. O véu do presente é mais 
leve. Buscarei levantal-o. 

E aqui seria occasião do ponderar, se porventura me fosse dado invocar o titulo nobillissimo 
de poeta, como a poesia n’esta situação gloriosamente exerceria o seu evangelico apostolaido — a sua 
missão moralissima e christianissima de consolar as dôres humanas! 

Na tentativa a que vou lançar-me a mim mesmo me illudiria se buscasse disfarçar algumas das 
suas muitas difficuldades. Não fallarei do rigoroso e inexhoravel da critica, em coisa que tão 
immediata e expontaneamente se offerece aos olhos de toda a gente. Não posso porém esquivar-me a 
memorar uma difficuldade que bem que á primeira vista pareça mínima, nem por isso a julgo menos 
importante e embaraçosa. Fallo dos tractamentos. 

Usamos nós o tractamento* de terceira pessoa emvez do de segunda, do vós e tu, tão nobre e 
tão constantemente seguido porquasi todas, senão todas as demais nações. Já tivemos esse tambem. 
Quem nos trouxe este não o sei eu. Ou fosse porém uma degradação na lingua ou fosse a furia 
civilisadora, o certo é que com elle temos de luctar. E não se estranhe a palavra luctar de que uso, 
porque entallado entre a necessidade de acceitar as praticas contemporaneas, para ser verdadeiro; e a 
necessidade de conservar a dignidade a que tal pratica evidentem ente se oppõe, para ser conveniente e 
nobre, as diligencias do que tentar satisfazer ambas estas imperativas necessidades tornam-se uma 
verdadeira o muito séria lucta. 

E n’este caso me acho eu. Não presumo de lograr a victoria, mas protesto que me hei-de 
aventurar á pelêja, não sem me acovardar a considerarão de quanto é preciso nobilitar os affectos, de 
quanto cumpre elevar e engrandecer a acção e os characteres, de quanto esforço e apuro se carece para 
alcançar, não já proxima, mas ainda remotamente o fim desejado! 

Algumas vezes, Sr. Redactor, nas nossas breves e, para mim amenissimas, horas de placida 
conversação nos hemos entretido n’este assumpto; e n’essas praticas que V. sabe encher, como 
poucos, de philosophia, de licção e de poesia, tive eu a satisfação de observar que esta era tambem a 
sua gravissima opinião. 

E o meu Romance? Direi d’elle ainda duas palavras. Não fui procurar-lhe a acção ás altas 
classes sociaes, porque a vida ahi mais é ficção do que realidade, porque para penetrar nos dramas 
íntimos que ahi tenebrosamente se passam... Sr. Redactor, de salas esplendidas e vi cios doirados 
estão, segundo se me figura, saciadissimos os leitores. As descripções de bailes voluptuosos e enredos 
cortesãos estão safadas e gastas. D’aqui a pouco irão fazer companhia ás rossureições dramaticas. 
Creio na virtude e creio que póde e ha-de existir em todas as classes. Mas os que Deus collocou em 
situação superior não peccam por ignorancia. Podem peccar por vontade. Sobre peccados taes para que 
ha-de missionar oescriptor? O povo sim, é o povo que necessita de educação e ensino – a elle é que se 
devem as licções da observação, os exemplos e as doctrinas. Moveu-me isto a buscar um assumpto 
popular, humilde como quem ha-de tractal-o, honesto porém como convém á publica moral. Do 

                                                 
* Veja-se o que já a este respeito ponderámos no artigo 1462: não é este um assumpto, em que possam coisa 
alguma as leis e a auctoridade, mas tudo póde a moda. Porque não começariamos por moda o tractamento geral 
de vós? Um mez de esforço, continuado n’este sentido, principalmente nas assembléas mais numerosas 
consumaria este milagre felicissimo para a litteratura, e ainda feliz para muitas outras coisas. 
Nota da Redacção 



570 

Romance não direi mais agora. Do povo para quem o escrevo tinha que dizer muito se esta carta não 
fosse já tão longa e porventura impertinente. 

Emfim, vou arremeçar aos mares o meu fragil barquinho. Que o não olhem superciliosamente 
os constructores d’essas náus alterosas que eu vejo ahi bojarem tão nobremente. Para arriscar a 
publicação d’esta especie de obrinhas obscuras, limitadas, feitas unicamente com o pensamento e o 
coração, o instante não é proprio talvez. Nem o interesse poderoso da politic[a] de um seculo, nem a 
philosophia da historia, nem o immenso pensamento que reconstrue desde os alicerces até á cúpula 
toda uma épocha, toda uma sociedade e todo um povo — nenhuma d’essas idéas agigantadas, que 
assombram e deslumbram pela sua grandeza e esplendor, anima e vivifica trabalho tão raso e chão 
como o em que vou occopar-me. E que é elle ao pé das grandes questões sociaies que hoje 
preocupamos espiritos e se combatem arca por arca como os luctadores no circo? que é ou que val 
trabalho tão pobre comparado com o ruido d’essas brilhantes reedilicações do passado, que obreiros 
admiraveis ahi vão esplendidamente completando? 

Não vai por si, póde porém valer pelo nome de V. que o protegerá — póde valer muito pelo 
preceito de obediencia a que satisfaço. 

Tenho a honra de etc, 
José da Silva Mendes Leal Junior 

 
 

Tomo II, n.º 31, 20/04/1843, pp. 385-387 
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FLÔR DO MAR 

(Historia de um barqueiro.) 
 
I 

Ao pôr do sol. — Meia hora de curiosidade. 
 
Ao caír da tarde de um dos dias do mez passado, aconteceu-me andar passeando pelo caes do 

Terreiro do Paço. O noroeste varria as nuvens acastelladas, que fugiam fusilando ao longe. O reflexo 
do sol que se ía a sumir no occidente orlava-as de uma longa cinta vermelha; o rio estava agitado, e o 
aspecto da terra era taciturno e melancholico. Alguns barcos atrevidos, angustiados pelas vagas e 
bolinando fortemente voavam nas aguas. O caes estava deserto dos seus frequentadores. Varios grupos 
de barqueiros conversavam folgadamente ao pé das columnas. Um só d'elles sentado distante, n'um 
dos poiaes de pedra, que ficam do lado direito, parecia contemplar a tormenta, que fugia, com certa 
especie de amarga complacencia. Quem bem lhe attentasse no semblante cuidaria distinguir nos olhos 
do pobre algarve, alternativamente postos nas nuvens e nas ondas, uma repreensão ou um desafio á 
furia dos elementos. 

Era um homem alto e robusto, passante de meia edade, mas ainda capaz de supportar as mais 
rudes fadigas. Tinha a cabeça toda branca e as longas suissas alvejavam-lhe sobre o rosto trigueiro e 
tostado. Não sei porém que significativos characteres tinha a presença d'aquelle homem, que parecia 
accusar de prematuras as suas cãs. 

Ou fosse pela quasi solidão em que me achava, ou por natural disposição do espirito, fez-me 
uma estranha impressão o barqueiro velho. Tinha-o notado já muitas vezes, mas parecia-me que nunca 
lhe víra aquelle rosto expressivo, nem aquelles olhos tremendamente ironicos. Reparára eu, é certo, em 
que o velho jámais fazia as ruidosas diligencias dos seus companheiros para carear passageiros ao seu 
bote. Era uma excepção de todos os barqueiros. Silencioso e retirado esperava que o procurassem, e a 
maxima parte das vezes esperava em balde. Salvo quando o rnar estava cavado e revôlto e algum 
imprudente se apresentava, por que então, quando os mais atrevidos algarves se recusavam a metter-se 
ás vagas, o barqueiro velho estava sempre prompto a desenrolar a sua véla triangular, ou a esforçar os 
remos contra os rolos temorosos que lhe alagavam o pequeno bote. Diziam os companheiros que eram 
estas as unicas occasiões, em que o tinham visto sorrir ou assoviar algum estribilho da costa. Tambem 
é certo que, excitado por este comportamento singular, algumas vezes tinha eu procurado o calado 
velho, e n'estas vezes o tinha sempre achado diligente e zeloso no serviço, e contentando-se sempre 
com qualquer paga, sem nunca se queixar nem exigir mais. Na verdade que todas estas circumstancias 
me haviam accordado a curiosidade, mas o aspecto do velho, ou porque lhe eu désse maior attenção, 
ou porque realmente tivesse differenca, n'aquella tarde tempestuosa despertou-me a sympathia. 

Depois de passear momentos contemplando os botes amarrados ao caes, que se encontravam e 
reencontravam atormentados e inquietos, como rapazes travêssos, fui sentar-me defronte do velho 
resolvido a interromper-lhe a aturada meditação. 

— A trovoada limpou os ares. Teremos melhor tempo agora — disse-lhe eu á falta de melhor 
pretexto para encetar a pratica desejada. 

Mas o velho não respondeu, tão absorto estava. Hesitei um instante entre retirar-me despeitoso 
ou repitir o meu assalto ao obstinado silencio do calado algarve. A curiosidade venceu. 

— Já lá vae para longe a trovoada. Agora melhorará o tempo. — Repeti eu com minha 
vaidade rhetorica, e com a teimosa pertinacia de quem está deliberado a não largar a preza. 

D'esta vez fui mais feliz. O barqueiro olhou para mim com indisivel ar de incredulidade e 
levantou-se despedindo-se. Constrangiu a sentar-se de novo, e respondendo ao pensamento que lhe 
lêra no rosto prosegui: 

— Julga acaso, que atormenta d'estes dias não abrandará? 
— Nem hoje nem ámanhã — respondeu o velho.— Deus sabe quando. O vento vae virando 

outra vez ao oeste. Acautellar, acaulcllar — continuou elle deitando os olhos aos navios onde se ouvia 
tanger a sineta das ave-marias — acautellar que a noite ha-de dar bom mercado. 

Inda que eu quizesse não atinaria em deffinir a impressão que me fizeram estas simplices 
palavras do barqueiro, pelo ar de profunda amargura e de cruel ironia com que as disse. Pareciam-me 
ellas significar tantas coisas que não pude esquivar-me a um certo sentimento de enleio, que por 
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alguns segundos me tomou afalla, apezar das minhas gárrullasdisposições. O primeiro movimento 
depois d'esta especie de turpor da curiosidade, foi dizer irreflectidamente ao velho: 

— Alguma desgraça grande lhe aconteceu  no mar! 
O barqueiro encarou-me attentamente com uma expressão estranha de pasmo e de dôr. Depois 

voltando o rosto poz-se a considerar com singular attenção as nuvens negras, que vinham novamente 
cobrindo os serros doCacilhas. Era um desmalicioso disfarce. Vi que duas lagrimas grossas como 
punhos, lhe escorregavam pelas faces tisnadas e rugosas. 

Claro era que tinha dado com o segredo do velho, e que lhe feríra a corda mais sensivel do 
coração. Tive vergonha e tive pezar da minha curiosidade. 

Ao mesmo tempo aquella sensibilidade profunda, que me parecia tão rara em similhante 
classe, excitou-me a continuar. 

— As desgraças communicadas levam-se melhor — disse eu, fazendo de philosopho, ao pobre 
barqueiro. —É preciso desabafar... 

— E é — acudiu logo elle com um suspiro comprimido, que lhe vinha lá das raizes, do 
coração. — É — e eu que abafo ha vinte annos... Mas para quê?— continuou o velho depois de um 
breve silencio — para quê? a quem importa lá o que succedeu a um triste barqueiro?... 

— Importa-me a mim — tornei eu, arrastado por não sei que sentimento, tomando-lhe a mão 
calosa, talvez porque não estava alli ninguem. 

— Importa-lhe? — acudiu elle corn rapidez intimamente lisongeado da minha acção.—Pois se 
o senhor quizer... ámanhã... 

— Ámanhã volto aqui — respondi eu, afferrando-me á quasi promessa do bom algarve. 
Principiavam já a caír algumas grossas gottas de agua. Despedi-me do barqueiro velho e 

retirei-me appressadamente. Quando atravessava os marcos de pedra do caes não pude deixar de 
voltar-me para o vêr. Estava assentado impassivel á chuva que caía e seguia-me com os olhos. 
Pareceu-me lêr-lhe no semblante um ar de duvida como de quem dissesse: 

— Não és tu que has-de cá voltar! 
Mal sabia elle até que ponto me linha excitado a curiosidade e o interesse. E havia razão para 

isso, que a historia do barqueiro... 
Vou contar-vol-a. 

M. Leal Júnior. 
(Continuar-se-ha). 

 
Tomo II, n.º 32, 27/04/1843, pp. 397-398. 
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FLÔR DO MAR 

(Historia de um barqueiro.) 
 

II 
 

No dia seguinte não faltei. O algarve estava no seu logar do costume. Assim que me avistou 
levantou-se e veio cumprimentar-me com desusado respeito. O bom do velho parecia agradecer a 
minha pontualidade e sobre tudo o meu interesse. 

— O promettido é devido — disse eu assenlando-me a seu lado com a maior deferencia que 
me era possivel mostrar.  — E as dividas pagam-se — acudiu o barqueiro. 

Depois pareceu recolher-se alguns momentos e meditar profundamente como para enfeixar e 
coordenar as suas lembranças. Mas eram lembranças afflictivas, que a sua fronte naturalmente 
carregada cada vez se lhe obscurecia mais, ao passo que a memoria parecia soccorrel-o. Respeitei-lhe 
o seu silencio e esperei, observando-o porfiosamente. Por fim levantou subito a cabeça como para 
sacudir algum grande peso de afflicção, e fazendo um violento esforço de espirito para subjugar a dôr 
intima que o pungia exclamou: 

— Vamos... O promettido é devido! 
E começou a sua narrarão que buscarei traduzir para os meus leitores. 
 

___ 
 
Havia ha tempos no lugar da Fuzeta, no Algarve, situado ás bordas do mar uma familia que 

era o modelo da felicidade terrestre. Compunha-se ella do um homem de 45 a 50 annos, de sua mulher 
um pouco mais moça do que elle, e de uma filha de 15 annos, que era os amores de ambos ou antes o 
seu idolo. 

Debaixo do tecto de colmo da alva casinha em que habitava á borda da agua, aquella familia 
contente não havia nem sequer uma lembrança do superfluo, mas havia todo o necessario e com isso 
uma paz, uma alegria, uma felicidade, que a não houvéra maior nem tamanha nas amenidades do 
mundo primitivo. Não eram grandes os seus teres, mas remediava-se como quem possuia a riqueza do 
muito contentamento e de nenhuma ambição. 

O pae tinha de seu o mais pequeno e o mais velleiro e afamado de todos os barcos da Costa do 
Algarve. As suas frequentes viagens a Lisboa condusindo passageiros, mercadorias ou fructos da terra 
rendiam-lhe quanto bastava para passar vida farta, postoque não regalada. Antonio Domingues (tinha 
este nome) era um homem temente a Deus, de uma probidade e fidelidade severissimas, e amante da 
sua pequena familia, como se não acharia outro um par de leguas em redondo. Feito á vida aventurosa 
do mar, acostumado ao perigo e a luctar a braços com elle na solidão das aguas, Antonio junctava a 
essa rara energia, vulgar nos maritimos, uma sensibilidade mais rara e um vigor d'alma rarissimo — 
consequencia talvez da pureza de sua consciencia. Rosa, sua mulher, era uma sancta creatura. A 
primeira vez que Antonio a viu foi na egreja, aonde elle tinha ído cumprir um voto feito no meio do 
temporal, e onde ella orava com lagrimas fervorosas por seu pae, defuncto havia tres dias. No dia 
seguinte Antonio tomou informações da desconsolada moça e soube que era um exemplar de bom 
proceder, porém orphã de um pescador indigente, desamparada, sem abrigo, sem uma só pessoa no 
mundo. No fim de um mez casou com ella. A pobresa de Antonio era opulencia para a quasi nudez da 
orphã, Rosa portanto amava-o não só com desvellos de esposa mas ainda com toda a forca de uma 
viva gratidão. 

Depois de dois annos de esperanças e orações deu-lhes Deus uma filha para rematar a perfeita 
união d'aquellas almas bonissimas. Rosa cuidou morrer de alegria. Muitas vezes pedíra ao céu este 
presente e uma filha era o que ella mais desejava, para ter uma companheira na soledade em que o 
tracto de seu marido a obrigava frequentemente a ficar. Quanto a Antonio, fallando a verdade, quizera 
antes um filho para fazel-o um homem, como elle mesmo dizia na sua linguagem rude e franca, mas 
conformou-se facilmente, e começou a querer tanto a sua filha que os gentís bracinhos da innocente 
foram, não poucas vezes, a rija cadeia que o prendia á terra, a elle e ao seu barco, coisa que d'antes 
ninguem, nenhuma consideração lográra. Desde que a pequenina veio ao mundo foi uma festa 
contínua n'aquella casa. Antonio, que era um homem sério e essencialmente inimigo de futilidades, 
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andou scismando mais de tres dias no vestidinho que havia de comprar para o baptisado de sua filha, e 
o nome que ella havia de ter foi objecto de um debate muito grave. Rosa não achava nome 
sufficientemente gracioso: Antonio todas as sanctas lhe pareciam pouco influentes e intercessoras para 
lh'a entregar á sua protecção. Concordou-se por fira que se chamasse “Maria.” Foi o só que pôde 
satisfazel-os a ambos. 

Na épocha em que fallamos Maria andava pelos seus quinze annos. Tinha um ar gentil de 
princeza, que fazia raivas a todas as raparigas do logar, e com isto uma cara feiticeira e um certo 
sorriso languido que levava a alma. Era. na vívida e affectuosa phrase do meu barqueiro, a mais linda 
e airosa fragata que se víra nunca. Tractavam-n'a seus paes com tanto recolhimento e estimação que 
nem que ella fôra senhora de grandes fidalguias. Os primeiros amores de Antonio tinham sido o barco 
que de seu pae herdára quasi novo. Mesmo depois de casado era abaixo de sua mulher e de sua filha o 
a que mais queria no mundo. Os dias que passava em terra passava-os todos em brunil-o, concertal-o, 
arranjal-o, pintal-o, anafa va-o como se fôra uma sua amante, era o barco mais acceiado e mais garrido 
que bojava n'aquellas aguas. Chamava-se — “Flôr do mar.” — Antonio na sua ancia de amimar e 
festejar a filha que Deus lhe déra, pôz-lhe por alcunha o nome querido do seu barco e em toda aquella 
terra Maria era conhecida pelo nome de Flôr do mar. — Linda flôr que ella era! 

Um dia pela manhã costurava Maria á janella do quarto unico assobradado, que havia na 
habitação; sua mãe cantava na cosinha e Antonio assobiando por entre os dentes pintava o que quer 
que fosse ao regalado soalheiro da sua porta. N’isto sentiu-se um grande tropel e viu-se o official de 
um destacamento de cavallaria que alli chegára e fizera alto para descançar, correndo desorientado no 
seu cavallo, que se espantára e tomára o freio nos dentes. Ergueram-se todos cuidadosos no pobre 
moço, e com razão para isso, pois o cavallo endoidecido pelos violentos esforços do cavalleiro, 
pulando ás cégas por entre a muita pedra que alli havia deu com seu dono em terra, seguindo a correr 
para a banda do mar e deixando-o sem sentidos e ensanguentado no chão. A primeira pessoa que se 
achou ao pé d'elle foi Antonio, rojando uma furiosa praga ao descomedido animal: a segunda foi um 
mancebo da companhia de Antonio Domingues que estava defronte de sua casa olhando com tanta 
attenção para a janella do sobrado, que não deu pelo official senão quando Maria largou um grande 
grito ao vêl-o cair. 

Ajudado do mancebo, Antonio levou nos braços para sua casa o desfallecido militar, e 
emquanto encomendava a todos os diabos aquelle chavéco maldicto que não sabia dar pelo leme (era 
assim que no primeiro ímpeto denominava o cavallo) e a tôla manía (dizia elle) de preferir as quatro 
pernas de um bruto, quando Deus nos linha dado um par d'ellas com o mesmo e melhor prestimo — 
emquanto gritava que lhe fizessem uns fios e que apromptassem a sua propria cama ía tenteando duas 
grandes brechas que o official tinha na cabeça, e procurando estancar-lhe o sangue que d'elas lhe 
enxurrava. 

— Navega, Manuel — gritou elle para o mancebo maritimo ao ver as feridas — traze-me aqui 
já aquelle casco velho do boticario. 

Manuel galgou seiis degraus sem querer, de cégo que ía, ao descer do sobrado. Rosa fazia a 
cama para o ferido. Quanto a Maria, toda pállida e a tremer resava em voz baixa uma oração 
milagrosa, e apenas havia conseguido atinar com tres ou quatro fios do panno de linho que tinha na 
mão. 

M. Leal Junior 
(Coninuar-se-ha). 

 
Tomo II, n.º 33, 04/05/1843, pp. 410-411. 
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FLÔR DO MAR 
(Historia de um barqueiro.) 

 
III 

Feridas resultantes de outras feridas. 
 
Não ha coisa tão formosa n’este mundo como a formosa quadra do amor nos primeiros dias da 

mocidade. Formosissima é, e perigosissima tambem, essa primavera tão flôrida de rosas e boninas e 
tão cortada de subitas tormentas. 

— Que tens tu, filha? — dizia uma tarde Rosa a sua filha. emquanto ambas na janella do 
quarto assobradado respiravam a aragem fresca e saudosa do mar. — Ha uns dias para cá todos me 
dizem que andas mudada. És outra. 

— Outra! — acudiu a donzella retirando-se machinalmente da janella e pregando os olhos no 
chão. 

E repetiu lá comsigo “outra!” como se pesasse no espirito a amplissima significação d'esta 
breve palavra. 

Rosa tomou a mão de sua filha e considerando-a largo tempo com certa especie de religiosa e 
admirativa soffreguidão prorompeu a final n'estas palavras: 

— Ouve cá, filha. Tu és a rapariga mais bonita de todo o logar. Não ha ninguem que o não 
diga, e eu bem sei que é assim. O Sr. Padre Reitor diz tambem que és mais sisuda do que nenhuma. 
Ora bem, filha, essa tua tristeza não é natural... Se tens alguma coisa que te dê pena dize-m'a, filha, 
aqui, devagar, que ninguem oiça... A minha Maria ha-de contar a sua mãe as magoas que a trazem tão 
triste... ha-de, que ella bem sabe como sua mãe lhe quer, e como ha-de saber guardar segredo, se fôr 
segredo... A minha filha não esconde nada de sua mãe... 

Flôr do Mar não respondeu. Encostou a gentil cabeça sobre os hombros de sua mãe, e duas 
lagrimas límpidas e brilhantes, que, havia muito lhe tremiam nas palpebras virginaes, desprendendo-se 
lhe correram em fio pelas faces afogueadas. Rosa apertou sua filha ao coração com âncias de mãe, e 
depois affastando-a brandamente de si para contemplal-a á sua vontade, exclamou quasi com agonia, 
depois de longamente a haver encarado: 

— Filha, minha filha, adivinhei!... 
— Minha mãe, adivinhou! — atalhou Maria com uma expressão de terror e de pesar 

estranhissima, á vista de tão indulgente prática. 
— Adivinhei sim — acudiu a assustada mãe. — Maria, já sei o que te faz essa tristeza, o que 

tens n'este coração que eu sinto aqui bater como nunca bateu, nem mesmo quando volta do mar... já- 
sei o que essas lagrimas dos teus olhos querem dizer... 

— Querem dizer... 
— Não mintas, filha, não mintas a tua mãe... agora é certo... já sei o que te ía obrigar a dizer-

me a primeira mentira tua.... Filha, tu tens amor a alguem... 
Maria, envergonhada, colhida a súbitas, tremendo e soluçando por vêr assim descoberto o que 

ella — pobre innocente! — julgava que ninguem poderia nunca suspeitar deitou-se ao pescoço de sua 
mãe, bejjando-lhe as faces com muitos extremos, como se quizéra assim fazer-lhe esquecer aquella sua 
inconfidencia, e quasi falta de fé. 

As lagrimas na primeira estação da vida são como os chuveiros da primavera. A mocidade 
orvalha facilmente de prantos as suas primeiras magoas, mas passada a breve nuvem para logo refulge 
ameno e purissimo o céu anillado e luminoso. As primeiras mordeduras da dôr são rapidas e agudas, 
sentem-se á superficie, rebentam em gritos d'alma e golfam logo sangue vivo. Ao passo porém que a 
vida se vae adiantando e com ella os pezares, a dôr ganha em intensidade o que perde em agudesa, 
cala, mina, corróe o espirito e a energia como um cancro solapado, e as lagrimas emvez de acudirem 
aos olhos refogem todas para o coração, que vão lentamente escaldando e consumindo. 

Maria estava no primeiro caso. Pagando taes primicias á humanidade do soffrimento, a 
donzella sentiu aquella especie de forçada confissão como quem padecia o primeiro, e, até alli, unico 
pesar da sua vida. Demais havia tambem no seu coração o que quer que fosse a dizer-lhe, que o 
sentimento que o enchia podia vir a ser fatal. 

Rosa enxugando cuidadosamente o pranto que alagava o rosto annuveado e formosissimo de 
sua filha, proseguiu affagando-a: 
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— Chora, chora, minha filha. No seio de tua mãe é que tu deves chorar. Não nos ouve, nem 
nos vê ninguém: deixa correr essas lagrimas para teu desaffogo. Não ha rapaz d'aqui da terra que te 
não queira. Quando teu pae voltar do mar hei-de-lhe faltar n'isto. 

— A meu pae, não, a elle não — acudiu a donzella com grandes mostras de temor, chegando-
se ainda mais anciosamente para sua mãe. 

— A teu pae não? não queres que o diga a teu pae que te quer mais que a nenhuma coisa d'este 
mundo?... que amor é esse então, Maria?... 

Rosa suspendeu-se alguns momentos com muito grande recolhimento e attenção; depois, 
como ferida subitamente por uma dolorosa lembrança, exclamou com um grito angustiado, que 
revelava todas as previsões e terrores de uma prudente e desvellada mãe: 

— Ah!... agora vejo tudo... Maria, Maria, minha filha, que fizeste?... levantaste os olhos para 
essi- official... 

— Oh! minha mãe! 
— Sim, sim... por isso depois que d'aqui saíu curado ahi vem todos os dias agradecer-nos 

como se nos devesse algum favor... por isso elle não tem pressa de ir ter com o seu destacamento... por 
isso anda alegre e contente e a minha filha toda triste o pezarosa... ah! sim, sim... e eu, descuidada 
mãe, que não reparava em coisa nenhuma, que ía deixando que minha filha se desgraçasse... ah! 
Maria, não ouves tu dizerem todos ahi que o official é filho de gente rica e fidalga? que esperas, que 
podes tu esperar? 

— Morrer!... 
— Morrer! A minha filha, a minha Maria ingrata, a quem todos queremos tanto a fallar assim 

de morrer, sem se lembrar de sua mãe, e de seu pae que lá anda nas aguas do mar a moirejar por ella. 
Rosa conchegava-a consigo como se effectivamento visse a morte a querer-lh'a roubar. 
— Ora vejam — continuou a pobre mãe — ora vejam a que isto chegou em tão poucos dias. 

Um official! um fidalgo! um... mas como foi isso, filha, como é que assim... 
— A primeira vez que o vi, minha mãe, n'aquelle dia da queda, todo a escorrer em sangue, 

como estava desmaiado, olhei para elle e fez-me um dó no coração... pareceu que se me partia a alma 
de vêl-o. A segunda vez, no dia em que meu pae saíu ao mar, quando se despediu de nós, ainda todo 
pálido e abatido, foi elle que olhou para mim com os olhos arrasados de agua, mas de um modo que eu 
abaixei logo os meus e tornei a sentir compaixão... ainda mais compaixão d'aquellas lagrimas do que 
do sangue que lhe vi... A terceira vez... a terceira chegou-se a mim e disse-me devagarinho, tão 
devagar que pouca differença faziam as suas fallas do rumor das ondas que se espraiam nos dias de 
calmaria, ao pé da nossa porta... disse-me que morria por mim, e accrescentou com uma voz que mal 
se ouvia, mas que me estrugiu cá dentro d'alma, “todos são eguaes!” 

— Eguaes, eguaes! Egual á minha filha não ha nenhuma lá nas suas salas ricas das cidades, 
não, não, coração como este não o ha-de elle achar lá... mas é o mesmo. Aquellas senhoras fidalgas 
doiradas se te lá vissem haviam de fazer zombaria de ti e despresar-te. Zombar, despresar a minha 
filha... oh! não, isso não hão-de ellas fazer. Fallas de homens não n'as creias, filha... Por muito amor 
que te elle tenha, filha, lembra-te que mais te quer teu pae e tua mãe... Arriscar minha filha a desgraça 
tão certa, nem que te elle fizera condessa de grandes condados. Vamos, filha, estamos ainda a tempo... 
esse mal não póde ainda ter deitado raizes... vamos, é atirar para fóra com elle e escolher entre os 
nossos rapazes o que mais te agradar. Seja rico ou seja pobre, são cá do nosso tracto e da nossa terra. 
Nem teu pae te negará, nem ha-de haver nenhum que te não queira. 

Maria, affogada em soluços, que rebentavam tanto mais fortes quanto mais lidava por 
comprimil-os, respondeu balbuciando: 

— Sim, minha mãe... hei-de fazer a diligencia... minha mãe ha-de-se esquecer das loucuras 
que eu disse... ha-de. 

Maria voltou os olhos para encobrir a commoção que lhe recrescia n'alma e no rosto: ao voltal-
os pelo lado da janella não pôde de todo reprimir uma exclamação, que lhe cortou aqnelles dictos 
carregados de lagrimas como um raio de sol atravessa as nuvens chuvosas do outono. 

O moço official passava n'aquelle momento por diante da janella. A pouca distancia, sentado 
n'uma pedra da praia Manuel, o mancebo da compainha de Antonio Domingues, que por doente ficára 
em terra, olhava com incançavel affinco para a branca frontaria da habitação. Um brado sumido, que 
tanto podia ser um som humano como um gemido das vagas, que batiam cançadas na praia, como que 
pareceu querer responder á exclamação da donzella. 
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Rosa acudiu a vêr o que a motivára... e viu. A pobre mãe silenciosa, mas d'esta vez tambem 
com duas lagrimas nos olhos e o coração todo affogado n'ellas, travou da mão de sua filha, emquanto 
lh’a apertava ao peito com angustia apontava-lhe com a outra para o mar espelhante e solitario, 
dizendo com a voz, que não tem egual, da immensa dôr materna: 

— Acolá anda quem tu has-de matar! 
 

M. Leal Junior 
(Continuar-se-ha). 

 
Tomo II, n.º 34, 11/05/1843, pp. 425-426. 
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FLÔR DO MAR 
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IV 

Uma noite de namorada. 
 
Lindas rosas, rosas do amor de que espinhos nascestes cercadas no mundo! 
A scena, que no anterior capitulo tentámos descrever, tinha deixado longas e dolorosas 

impressões no espirito da formosa Maria. Aquelle ultimo dicto de sua mãe ficára-lhe preso nas fibras 
do coração. A noite, que seguiu a tão afflictiva pratica, foi, como se póde facilmente pensar, agitada e 
angustiosa para a pobre menina. Tumultuavam-lhe os sentidos, e no íntimo do seio a arfar-lhe 
apressado, travava o coração e a razão a mais crua de todas as pelêjas. 

Os primeiros dias de uma paixão são como os primeiros estragos de uma tempestade: aquellas 
boninas leves, graciosas, risonhas, prasenteiras, rescendentes e virginaes dos annos verdes, todas se 
dobram e se acurvam ao sôpro valente e inesperado; a alma, povoada de amenas illusões e de 
phantasias viçosas, toda geme e se dóe ao desusado impulso — é como se as rajadas impetuosas do 
nordeste açoitassem pela primeira vez uma floresta virgem, enredada de silvas e flôres, de mato e de 
arbustos. 

Depois de mutuas lagrimas, choradas quasi sobre o coração uma da outra, mãe e filha 
separaram-se com mil osculos, a qual mais fervoroso. Se ha dores que imperiosamente exijam solidão 
e silencio são por certo as dores pungentes do amor. Flôr do Mar retirou-se ao seu breve aposento para 
sem testimunhas se entregar aos pensamentos, entre suaves e dolorosos, entre crueis e affaveis, que lhe 
enchiam e lhe enleiavam o espirito. Era um brinco de aceio e puresa o lindo aposentinho — era um 
paraiso, um céu aberto, alvo como um jasmim, perfumado como um rosal — conchegado, arranjado, 
desvellado, todo elle respirava innocencia e candura. — Entrando n'aquelle retiro angelical o primeiro 
movimento de Maria foi lançar-se sobre o seu branco travesseiro a soluçar. Pouco a pouco este 
primeiro ímpeto de ardente mágoa foi passando até que, nus os hombros de jaspe, a formosa donzella 
pensativa mas não anciada veio sentar-se á borda do seu lindo e humilde leito, desfiando-se-lhe dos 
olhos sobre o pudico seio, mal coberto, duas lagrimas silenciosamente eloquentes. 

E ousaremos nós penetrar n'aquelle mystico sanctuario da innocencia? ousaremos pedir 
áquelle ninho purissimo a revelação dos seus castos mistérios? E porque não? Tempo é que do 
tumulto, da agitação, do ferver e referver do mundo nos acolhamos a esse curto recinto bem retirado, 
bem êrmo, bem fóra d'esta vida revôlta, bem ingenuo, bem simples e calado — tempo é de nos 
regalarmos de paz e sentimento sob um tecto de côlmo, no meio da sancta mudez das segredeiras 
horas da noite. Ousemos pois — descerremos esta porta que separa um mundo de sanctas ignorancias 
de outro mundo de atrevido saber: entrêmos, vejamos... Eil-a alli, distingue-a a candida alvura do seu 
gracioso desalinho; eil-a na liberdade feiticeira da solidão — Oh! como é linda assim meia despida, 
humidos os olhos, palpitante o seio, e unidas as mãos — como arrebata agora ajoelhada perante a 
symbolica imagem da Virgem das Dores, sua amiga e companheira e íntima confidente — como 
aquelle raio da lua que para ella se atira do alto da estreita fresta a cinge de amor e poesia, como a 
involve e a abraça, como lhe circula a fronte virginal de amoroso albor. 

No interior delirio das suas apaixonadas phantasias Flor do Mar acabava, como em todos os 
soffrimentos, por sentir a necessidade de orar. A estampa da Virgem que sobresaía, vivamente 
colorida, sobre a cal da parede pareceu sorrir-lhe e chamal-a. A donzella prostrou-se então perante 
ella, e, como esperando do céu algum salutar aviso, enviando ao céu as suas suplicas, não com as 
vozes mas com a alma, começou a pedir áquella sua poderosa protectora graça e força, conselho e 
razão. 

Esta noite de oração e de piedade, de febre e de insomnia passou depressa. Maria não se deitou 
e ainda a manhã (segundo a expressão poética, e espiritual do povo singelo) vinha em casa de Christo, 
já ella, condusida não sabemos porque instincto occulto, se achava á janella onde na vespera tão 
magoadamente praticára com sua mãe. Devemos ser francos: Maria não esperava nada alli — nem 
talvez o desejava. Levou-a áquella janella uma força de que nem ella sabia dar a razão — que só talvez 
a saiba alguma das minhas amaveis leitoras a quem tenha acontecido solitaria e cuidadosa ir pedir ao 
sol que se esconde, ou á aurora que sorri, a curiosa explicação de um enigma d'alma. 
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As estrellas fugiam melancholicas, algumas nuvens rosadas e brilhantes ondulavam impellidas 
pela aragem matutina; o horisonte começava a tingir-se de purpura, e as ondas da praia espreguiçando-
se e sussurrando mollemente pareciam queixar-se mal despertas do seu somno interrompido. Era lindo 
o mar, lindo o céu e linda terra — era uma linda naturesa! 

Pondo os olhos em quadro tão mavioso e suave era natural que a exaltação de Maria 
socegasse. Pois não foi assim. Assomando á janella fatal, Maria recuou como se houvéra visto uma 
serpente. E tinha razão, que era uma tentadora serpente a que ella víra. 

Já o terão adivinhado os nossos leitores e muito mais as nossas leitoras. O official estava 
defronte da janella. Então a donzella cuidou ouvir de novo aquellas tremendas palavras de sua mãe 
retinindo-lhe aos ouvidos: 

— Acolá anda quem tu has-de matar. 
A donzella sobresaltada encostou-se á ombreira para não caír de abalo e commoçao; e como se 

respondesse áquella tácita repreensão da sua memoria exclamou involuntariamente: 
— Antes morra eu! 
 

M. Leal Junior 
(Continuar-se-ha.) 

 
Tomo II, n.º 35, 18/05/1843, pp. 432-433. 
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V 

Como um presente de pae affugenta magoas de amante. 
 
Cruel era a lucta que se travára n'alma de Flôr do Mar. De um lado a voz imperiosa do dever 

que lhe indicava todas as consequencias d'aquella fatal paixão. Do outro a invencivel atracção do amor 
— de um primeiro amor aos quinze annos, quando todos os affectos do coração se desenham tão puros 
e correctos no límpido céu da mocidade. 

Pelo resultado de tal lucta nos não atreveríamos nós a ficar se no momento em que Flôr do 
Mar ía aproximar-se da janella a voz de Manuel, o moço que já conhecereis, se não fizéra ouvir, 
gritando a bom gritar, para a donzella que assomava ao parapeito: 

— Eil-o ahi vem, eil-o ahi vem! 
Bradando e correndo, o bom do mancebo maritimo apontava para a Costa com jubilo, e olhava 

para o official, que impaciente andava e desandava por baixo da janella, com um certo ar de satisfação 
que parecia dizer muitas coisas. 

A barca de Antonio Domingues, com as vellas enfunadas e palpitantes sob a aragem como um 
seio de virgem ao secreto impulso de incognitas anciedades, vinha terra a terra cortando 
magestosamente as aguas, e alvejava na soledade do pégo azulado quasi como uma estrella no 
firmamento. 

Aquella voz e aquella vista pareceram a Flôr do Mar uma como advertencia do céu, pareceu-
lhe ouvir o misterioso aviso do anjo da sua guarda, e debruçando-se para saudar e dar com os olhos as 
boas vindas á vella branca de seu excellente pae, esqueceu, ou fingiu esquecer, o mal-soffrido official, 
que de balde se afadigava por lhe attraír a attencão. 

Manuel, de braços cruzados, contemplava com um indifinivel sorriso aquella especie de 
abandono, que a sua apparição provocára. O official despeitoso affastou-se d'alli. Como passasse 
juncto do mancebo da companha encarou-o com estranha expressão. As vistas d'aquelles dois homens 
topando-se, porque assim digamos, em cheio, carregadas de-entranhavel ódio, poderiam tomar-se por 
um verdadeiro desafio. Nem um nem outro disseram palavra. Mas o olhar que trocaram, abrasando-os 
de íra, e involvendo-os n'uma como atmosphera de incendida chólera, era d'aquelles que penetram até 
ao íntimo do coração, e que explicam toda uma vida de profundo rancôr. 

O encontro d'aquelle pae com sua pequena e amante familia, foi singello e affectuoso. Mãe e 
filha desceram como costumavam a buscal-o á praia. Segundo o costume, apenas de pé sobre a tolda 
se aproximou do logar do desembarque, deu logo vista d'aquelles seus dois enlèvos, que lhe traziam a 
alma presa com mais força, dizia elle, do que as fateixas que lhe seguravam a sua barca. Saltando da 
lancha em terra, achou-se immediatamente enlaçado pelos braços confundidos de mãe e filha. 

— Deus lhe pague a ambas a amisade d'estes abraços — dizia o bom Antonio Domingues, 
com um braço em redor do pescoço de sua mulher, e comprasendo-se em apertar com o outro a 
delgada e admiravel cintura de sua filha. — Nem no mar nem na cidade me esqueci nunca da boa 
mulher e da boa filha que Deus me deu. Ora vamos: não me sejam creanças. A chorarem agora como 
se me não vissem ha tres annos. 

— Os dias nos parecem annos quando lá te andas por esses mares de Christo — acudiu Rosa, 
limpando aquellas lagrimas gostosas com a ponta do seu avental de riscado azul. 

— Graças a Deus que já meu pae está comnosco! —-ajunctou Maria, com a ância de quem 
ingenuamente agradecia a protecção do céu n'aquelle paternal amparo, que sobreviera em tão apurada 
occasião. Rosa com os instinctos de mãe percebeu occculto sentido das palavras de sua filha, e 
emquanto apertando com íntimo affecto a rude mão de seu marido, fictava no céu puro da madrugada 
os olhos agradecidos, Maria lançava de novo ambos os braços ao pescoço de seu pae, apertando-o com 
toda a força dos sentimentos que lá dentro lhe tumultuavam. 

— Basta, basta rapariga — acudiu este repellindo-a suave e complacentemente — basta; 
querem vêr que me afoga? Juizo, juizo, minha Maria, minha airosa fragatinha — accrescentava elle 
querendo affectar uma severidade impossivel, sorrindo com duas lagrimas nos olhos — tenha-me 
juizo, senhora feiticeira, quando não hei-de ralhar... hei-de. 
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O sensivel algarve não pôde acabar. Commovido, abalado até ao mais fundo do coração, por 
aquella ternura extrema de sua filha tão amada, sentiu que lhe escorregavam dos olhos aqnellas 
lagrimas que tanto forcejava por suster, e voltando-se para Manuel, que de parte contemplava 
pensativo aquella scena, gritou-lhe com desusada asperesa, para desfarcar a sua commoção: 

— Então que fazes tu ahi? Se estás bom porque não vaes ajudar aquelles pobre rapazes que 
vem cançados do mar? 

Manuel afastou-se obedecendo melancholicamente, e voltando frequentemente a cabeça para o 
grupo que assim parecia interessal-o, metteu-se na lancha e remou para a barca aonde foi ajudar os 
companheiros. Deus sabe com que vontade. 

— Guapo moço — disse Antonio Domingues mirando o obediente mancebo que ía já longe, e 
como se quizéra compensal-o da involuntaria duresa com que o tractára. — O mais atrevido e animoso 
de toda a Costa em occasião de temporal. O melhor pulso da companha; e a alma como o pulso. 

A bemaventurada familia momentaneamente esquecida de tudo e totalmente entregue ao 
praser da hora presente, foi na sua placida habitação continuar aquella mutua expansão de affectos. 

— Então, minha Maria—disse benevolamente honrado algarve — não me pedes nada hoje? 
Não sabes que nunca venho de Lisboa sem alguma prenda para ti? Vamos, não me perguntas o que é 
d'esta vez? 

— Seja o que fôr... em vindo da mão de meu pae... 
— Ora não verão que filha que eu tenho de tão bom contento. Aposto eu que se te vão os 

olhos na cruz de oiro, tão bonita, que traz ao pescoço a sobrinha d'aquella náu cábria da viuva da 
Praça, que por ahi dizem podre de rica. 

— Eu!... — respondeu Maria, sorrindo ingenuamente á sua involuntaria vaidade feminil. 
— Tu, sim, tu — acudiu o extremoso pae, revendo-se na filha, e procurando diligente nos 

bolsos da sua japona de saragoça grosseira. — Por mais que fiz não pude ajunctar para trazer-te uma 
como aquella. 

Dizendo e sorrindo maliciosamente o bom do algarve escondia na mão fechada o que quer que 
fosse que acabava de tirar da algibeira, e que Flôr do Mar fiel ainda aos seus instinctos femininos 
procurava curiosamente adivinhar. 

— Curiosa, curiosa! — continuou elle — muito curiosa é a minha Maria! 
E puchando-a para si começou a desenrolar cuidadosamente o misterioso presente que vinha 

embrulhado n'uma prodigiosa quantidade de papeis de todas as grossuras. 
— Não ha-de vêr ainda — accrescentou elle desviando o embrulhinho apenas resguardado 

pelo ultimo e mais delgado de todos os cautelosos papeis, e desviando-se um pouco affastou 
delicadamente aquelle ultimo involtorio, como se tivera receio de offender com suas mãos calosas o 
que dentro encerrava. 

— Ora aqui tens filha—exclamou elle, terminando a sua desvellada operação, e deitando-lhe 
ao pescoço uma formosa fita de veludo preto d'onde pendia uma soberba cruz de oiro — como esta 
não a tem — accrescentou inchado e ufano como um principe — nem a sobrinha da viuva nem a mais 
pintada lá da côrte. 

Effectivamente era a maior que elle tinha encontrado em todos os ourives. 
E a cruz de oiro pendente da formosa fita preta que amorosamente cingia o alvo e puro cólo da 

donzella ficava-lhe a matar. 
Maria deitou-se aos braços de seu pae. Nas suas mais phantasticas ambições nunca ella se 

tinha atrevido a imaginar uma cruz assim. Esta vaidadesinha satisfeita subjugou o amor attribulado. 
Desforrar-se-hia o amor? 
 

M. Leal Junior 
(Continuar-se-ha). 

 
Tomo II, n.º 36, 25/05/1843, pp. 445-446. 
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FLÔR DO MAR 
(Historia de um barqueiro.) 

 
V [VI] 

O remo e a espada. 
 
O dia do regresso de Antonio Domingues foi celebrado pela singella familia com um 

acontecimento que a todos egualmenle allegrava. Sobre a tarde Manuel, o moço da companha, foi ver 
um momento seu patrão. Demorou-se pouco e fallou menos, mas saíu contente como um rei segundo 
elle disse: Antonio Domingues linha-o tractado affectuosamenle como para o fazer esquecer 
da.involunlaria severidade, que de manhã usára, Rosa havia-lhe chamado filho, e Maria tinha-lhe dicto 
duas palavras sorrindo. Á noite todos se recolheram cêdo. Antonio estava fatigado da viagem, e Maria 
tendo vellado na vespera sentia cerrarem-se-lhe os olhos apesar de toda a sua boa vontade. Dois castos 
e sonoros beijos sellaram a despedida do bom pae: um sancto e affectuoso abraço maternal com um 
são conselho murmurado ao ouvido foram as boas noites de Rosa. Acompanhada pelas bençãos e 
pelos votos de ambos, retirou-se Flôr-do-Mar ao seu branco aposentinho, onde depois de ler passado 
um soffrivel espaço a contemplar admirativamente a formosa cruz com a formosa fita, e o bem que lhe 
ambas ellas ficavam, adormeceu encommendando-se ao seu anjo da guarda, e sonhando em cavallos 
desbocados e quedas espantosas. 

Era das onze para a meia noite; dormiam todos a bom dormir na placida habitação, quando um 
homem cuidadosamente involvido no seu capote, aproximando-se da porta, pareceu querer tentear-lhe 
a solidez. Outro vulto parado pouco distante como que vigiava ou esperava as ordens d'esre. 

A lua que se erguia n'este momento começava a lançar uma fila prateada e oscillante na 
extensão das aguas e a tingir uma parte da praia êrma e lisa. O homem do capote depois de haver 
miudamente examinado a porta, fragil como quasi todas as dos pequenos povoados, e a casa 
adormecída e silenciosa, foi ter com o vulto que parecia aguardal-o. 

— Vae tudo ás mil maravilhas — lhe diz elle—A porta tem uma só fechadura. O quarto d'ella 
é logo no topo da escada. Quando dér accordo de si já ha-de ser tarde. 

— Bom — tornou laconicamente o vulto. 
— Os cavallos... promptos? 
— Sellados e enfreados. 
— Ao amanhecer poderemos estar longe, e d'aqui dois dias em Lisboa. 
Os dois interlocutores eram nem mais nem menos o moço official e o camarada que o servia. 

Irritado pelos obstaculos, exaltado pela sua paixão, instigado pelo egoismo, que em tudo se-insinua, 
perdido de amor e de anciedade o mancebo, cuja cabeça nem era muito solida nem extremamente 
pesada, tinha formado o assisado projecto de roubar Maria. A situação da casa posta á borda do mar e 
separada um bom pedaço dos grupos de outras, e o conhecimento que do interior lhe dera a demora 
que lá tinha feito, pareciam outras tantas circunstancias reunidas para lhe facilitarem a empreza. Como 
já dissemos, o official não era lá uma grande cabeça. Viu que tinha feito impressão no espirito de 
Maria — julgou facil possuil-a por este meio. Quanto a seu pae e sua mãe... era uma gente pobre e 
rude — dizia elle — e muito estimaria ver-se livre d'aquel e pêso... 

E a gratidão que lhes elle devia? e o amor que tinham áquella filha unica, centro commum de 
suas longas e profundas affeições? e a eterna desesperação em que íam ficar? e as mortiferas 
interpretações da maledicencia? — Oh! que tudo isto era horrendo de pensar e mais horrendo de 
prevêr: era uma desgraça apenas calculavel, uma ingratidão cruelissima, um crime, um verdadeiro 
crime, um crime espantoso pelas suas consequencias. 

E todavia o official não peccava por máu coração: era unicamente por leviandade. Sim, não 
vos espanteis, por leviandade e pela frivola opinião da classe em que nascêra, do mundo em que abríra 
os olhos. Para que melhor digamos não era elle que peccava, eram os preconceitos com que fôra 
educado, eram as prevenções sociaes que até ahi o haviam constantemente rodeado. 

Um barqueiro! um maritimo sem educação! um pobre homem! na idéa e muita vez na phrase 
da nossa sociedade é uma coisa com vulto humano que apenas superciliosamente se olha, e que se crê 
impensante, sem alma e sem sensibilidade. Avaliam pelo exterior agreste o interior que muitas vezes, 
similhante á fibra delicada da arvore antiga, está mil vezes mais bem conservado pela crusta grosseira 
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que o resguarda, do que todas essas elegantes illusões mundanas sob a sua lisa e polida superficie, a 
que chamam educação. 

Pensando pois pelo pensamento da sua classe, vendo e ouvindo pelos olhos e pelos ouvidos 
d'aquellas tristes mas infelizmente poderosissimas preocupações, o moço official longe de cuidar em 
toda a negrura da sua negra acção, pensava pelo contrario fazer um acto meritorio. Certo de que todas 
as coisas se-achavam dispostas como as elle desejava, ía já introduzir na unica fechadura da placida 
habitação uma gasúa ou chave falsa, quando um surdo rumor de passos na arêa o fez vivamente voltar 
a cabeça. 

—São onze horas dadas — disse, proximo já do attonito official, um mancebo maritimo que 
não era outro senão o proprio Manuel, tirando o seu barrete de lã azul com todas as mostras da mais 
humilde cortezia, ao mesmo tempo que a voz suffocada e convulsa atraiçoava o seu iminenso 
constrangimento. — São onze horas dadas, meu senhor: dormem todos lá em cima, e se V. S.ª os 
procura creio que será melhor voltar ámanhã. 

O official estupefacto ao principio imaginou que o pobre mancebo Algarve ou era muito 
demente ou muito medroso: já se não lembrava do olhar que de madrugada lhe lançára. 

— Vae-te d'aqui — tornou elle sobranceiro e cholérico — Não tenho tempo de aturar-te. 
E ia de novo metter a chave na fechadura. Os olhos de Manuel faiscaram lume vivo. Estava 

tremulo como varas verdes, e descorado como um defuncto. 
— É já muito tarde — tornou elle simulando um socego impossivel — V. S.ª engana-se nas 

horas... 
O official encarou-o fixamente. Os olhos de Manuel relusiam na sombra de um modo 

estranho. Os dois mancebos fitaram um no outro a mesma horrenda vista com que de manhã se haviam 
quasi provocado. O official apontando expressivamente para a praia bradou para Manuel. 

— Eu quero entrar n'esta casa. 
Manuel esfriou da cabeça até aos pés, mas sem revellar a raiva que intimamente o consumia 

por nenhum signal exterior respondeu humildemente. 
— Não: V. S.ª não quer entrar. 
— Digo-te... 
— Não póde querer... 
— Já... 
— Não ha-de querer... 
Aqui a voz do moço Algarve era já imperiosa e rude. Passára insensivelmente da supplica ao 

mando. O official não podia conter-se. Estava cego de ira. Um homem d'aquelles ousar atravessar-lhe 
os intentos!... 

— Hei-de entrar — exclamou elle empurrando-o para um lado e buscando introduzir a chave. 
— E agora digo que não entra — acudiu o robusto Algarve travando-lhe do braço com que 

tentava abrir a porta e segurando-lh'o como se o tivera n'uma prensa. 
— Deus bem sabe que eu não queria chegar a isto, mas já que assim o deseja... Aquella 

familia, que dorme lá em cima na paz do céu, quero-lhe eu como se fôra a minha... minha propria que 
ella fôra, não lhe quizera tanto... Não tenho outra cá na terra... não tenho mais ninguem... A vida déra 
eu por lhe poupar uma hora de afllicção, quanto mais deixar que assim lhe venham roubar para sempre 
o descanço e a felicidade... Digo-lhe que não ha-de entrar... Diga o que quizer... faça o que lhe parecer, 
agora que o tenho seguro não o largava por um reino... nem o largo emquanto não prometter que se ha-
de deixar da feia acção que ía fazer... oh! eu bem sei o que queria... eu bem sei para que eram todas 
estas diligencias, mas não ha-de leval-as ávante, não... Não me importam ameaças, não se me dá da 
morte... digo-lhe que não entra... 

Manuel nas suas singellas fallas havia-se com toda a volubilidade e natural eloquencia do 
sentimento que profundamente o peneirava. O official forcejava como um possesso, procurando 
desembaraçar-se de Manuel e arrancar a espada, mas o valente mancebo que tinha logrado prender-lhe 
ambos os pulsos mantinha-lh'os seguros e firmes como se os houvéra imbutido ou entalhado nas suas 
mãos ásperas e calósas. O camarada que de longe viu um vulto chegar-se para o seu official começou 
a suspeitar; observando depois os movimentos que ambos faziam debatendo-se á sombra que para 
aquelle lado a casa projectava, aproximou-se vivamente, e percebendo aquella silenciosa lucta, levou 
do seu largo sabre e correu sobre Manuel. Ávista d'este novo adversario, Manuel foi obrigado a largar 
o official, mas tão animoso como robusto dá dois pulos para traz, agarrar n'um troço de rêmo partido, 
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que por acaso lhe caíu debaixo de mão, e esperar a pé firme os dois que vinham sobre elle, foi tudo 
feito em menos de um credo. O official estava furioso, e o camarada á vista do inimigo que tinha em 
frente tambem sentia seus desejos de lhe assentar quatro gilvasios puxados. Quanto a Manuel, 
considerando chegado o momento de talvez satisfazer, a chólera que lá dentro lhe fervia, e não tendo 
já de constranger-se, empunhava o remo lascado como um rei empunharia o seu sceptro. Brilhavam-
lhe os olhos como as lâminas das espadas dos seus contrarios. A rude casca do maritimo tinha 
desapparecido para somente deixar ver o homem em toda a mugestade e grandeza da sua força, da 
energia, da decisão e do verdadeiro valôr. Manuel aparou os primeiros botes dos seus cégos inimigos 
com uma destreza, presença de espirito e felicidade incriveis. Pelo que toca ao seu remo tinha já feito 
longo conhecimento com o costado do camarada, postoque de preferencia se dirigisse ao official. 
Todavia o resultado d'este estranho combate de dois contra um, com armas tão deseguaes, ficaria ainda 
longamente problematico se no mais acceso d'elle uma voz rija e ameaçadora repentinamente não 
bradára. 

— Esperem, esperem que eu lá vou abaixo ensinar-lhe como é que dois attacam um. 
Effectivamente um instante depois Antonio Domingues, armado com um bom pedaço de um 

croque, abriu mansamente a porta da habitação o ía já saltar para a rua, quando o silencio absoluto que 
reinava e a vista de um corpo atravessado diante da sua porta o suspenderam. 

Manuel que sentira abrir ajanella do sobrado quando a ella assomou seu patrão, não pôde 
deixar de para lá deitar os olhos. O official aproveitando este momento de distracção correu-he uma 
cutilada que o lançou por terra alagado em sangue. Sentindo passos na escada e receando ser 
conhecido, fugiu immediatamente e atraz d'elle o officioso camarada. Foi n'este momento que 
Antonio Domingues appareceu. 

Manuel estava seriamente ferido. Apenas tornou em si o seu primeiro movimento foi esconder 
nos bolsos da sua japona agasúa tincta em sangue que arrancára ao official e que tinha ainda na mão. 

Apressado em soccorrer o pobre mancebo, Antonio, apenas o viu reanimar-se perguntou 
ancioso 

— Quem te pôz em similhante estado, filho? 
— Dois homens... que não conheço — respundeu Manuel com voz sumida, sorrindo áquelle 

nome de filho. 
N'aquella hora, Flôr-do-Mar dormia a somno solto. 
 

Mendes Leal Junio 
(Continuar-se-ha.) 

 
 

Tomo II, n.º 38, 08/06/1843, pp. 476-478. 
 



585 

FLÔR DO MAR 
(Historia de um barqueiro.) 

 
VI [VII] 

Quem tal diria? 
 
O tecto hospitaleiro do maritimo Antonio Domingucs protegeu dois mezes inteiros a longa e 

dolorosa cura do pobre ferido. Manuel, quinze dias entre a vida e a morte, soffreu com incrivel 
paciencia todas as suas dôres: nunca uma queixa lhe assomou aos labios. Ás perguntas repetidas, que 
já na convalescença lhe faziam ácerca da sua estranha briga e de quem assim o maltractára, dava 
sempre a mesma resposta que déra n'aquella fatal noite a seu patrão. O maritimo rude, o grosseiro, o 
villão compreendia melhor a generosidade e a delicadeza dos sentimentos do que o homem de bem, o 
filho de boa gente. Unicamente, quando alguma vez acontecia fallar-se diante d’elle do mancebo 
official que havia deixado o logar, descórava de todo e ficava como .um defunto. 

Antonio Domingues tinha feito a seu respeito o mesmo que fizéra em  bem do official. O 
pobre rapaz era orpham de pae e mãe, não tinha ninguem no mundo e Antonio estimava-o como o 
melhor dos da companha: era natural que em sua casa achasse elle amparo e abrigo. 

Rosa em todo o tempo que durou a cura do mancebo houve-se constantemente como se fôra 
sua mãe extremosa. Serviu-lhe de enfermeira, velou noites inteiras ao pé do seu leito ensanguentado e 
doloroso, e quando na solidão das horas mortas lhe succedia pensar no outro ferido que n'aquelle 
mesmo leito se repoisára, quando a sua imaginação se demorava em acontecimentos que se tinham 
passado e sobretudo n'aquelle mais lastimoso do que nenhum, quando finalmente se lembrava da 
obediencia, do affecto, da quasi devoção de Manuel, e do seu obstinado silencio. Rosa não podia 
esquivar-se a certas suspeitas vagas que lhe faziam verter muitas e mui amargas lagrimas 
contemplando o rosto tostado e varonil do mancebo desfigurado pelas dôres em que penava — talvez 
ainda mais desfigurado pelas energicas e tenebrosas luctas moraes,. que deviam ter-se passado lá 
dentro d'aquelle coração grande e robusto, mais cheio de verdadeira heroicidade e de verdadeira 
nobresa do que muitos dos que no mundo ganharam, e ainda ganham, creditos de nobres e de heroes. 

Maria vigiava-o e tractava-o tambem com desvelos de irmã. Quando a branca mão da donzella 
lhe apresentava um remedio para a febre ou lhe conchegava a almofada a que elle encostava a cabeça 
involta em pannos, o parecer amortecido de Manuel reanimava-se e parecia como refulgir — relusia-
lhe nos olhos uma alegria inexplicavel — diria quem o visse que das bordas da sepultura voltava 
subitamente ao mundo e á felicidade. 

Maria porém estava namorada. Sempre que se accertava fallar no official as suas palavras 
eram saudosas; mil signaes, mil circumstancias, que a qualquer pareceriam indifferentes revelavam o 
amor que lhe ella tinha. A timida e innocente pomba mal sabia que estivera proxima a caír nas garras 
do abutre. 

O amor de Maria era um affecto puro e virginal, ardente porém não tumultuoso: era uma 
especie de chama suave e melancholica a que lhe aprasia aquecer a sua alma, era um como brando e 
incessante meditar, cheio ao mesmo passo de tristeza e resignação, era um quasi crepusculo saudoso e 
phantastico, intertecido de meiga luz e de agradavel obscuridade, todo povoado de visões misteriosas e 
indifiniveis. As horas da donzella corriam-lhe pois se não contentes ao menos socegadas, repartidas 
entre dois pensamentos diversos e todavia inseparaveis, passava-as ora queixando-se á sua Virgem 
dolorosa, a quem encomendava o ausente; ora revendo-se na formosa cruz sempre brilhante, com 
quem conversava no muito amor d'aquelle bom pae que Deus lhe déra. 

O que, porém, o mancebo ía padecendo, ouvindo-a fallar affectuosa e benigna do homem que 
elle tanto conhecia, isso não n'o podem palavras explicar. Manuel revellando o acontecimento 
d'aquella noite que elle fôra tão cruel podia muito bem vingar-se — podia com uma palavra destruir as 
illusões fagueiras da donzella. O pensamento de um crime — que o fôra a tentativa do official — na 
alma pura de Maria devia forçosamente fazer-lhe uma estranha impressão, devia quebrar-lhe algum ou 
alguns d'esses invisiveis laços que prendem uns aos outros os corações e as sympathias. E todavia 
Manuel não pronunciou aquella palavra: não que elle bem sabia que Maria havia de padecer com ella, 
e se por seu respeito Maria padecesse Manuel ficaria mal comsigo mesmo para sempre. 

Eram passados dois mezes, como já dissemos, quando um dia, em que todos os habitantes 
d'aquella pacifica morada, ao descaír da tarde, consideravam com muda admiração o epectaculo 
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grandioso e melancholico, o sol a sumir-se nas aguas do mar, o galope de um cavallo, tropeando por 
entre as naturaes fragosidades do logar, os despertou da sua involuntaria meditação. Manuel, que 
brandamente encostado no parapeito da janella aspirava placidamente a aragem do mar, para elle o 
mais delicioso perfume, estremeceu sem saber porquê. Quanto a Maria, como assomasse á janella com 
inquieta curiosidade, não pôde abafar um grito de sobresalto e alegria. 

O cavalleiro era o official. 
Já d’aqui vos antevejo, leitoras amaveis, curiosas tambem por esta vinda inesperada e 

audaciosa. Se quereis saber o mais que se passou, tende paciencia... até á semana. 
 

Mendes Leal Junior 
(Continuar-se-ha.) 

 
Tomo II, n.º 40, 22/06/1843, pp. 501-502. 
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VII [VIII] 

O pae e o amante. 
 
A vinda inopinada do official a todos espantou egualmente. Manuel apenas podia crer a 

audacia estranha d'este passo. Rosa que mal suspeitava o acontecido, sentia todavia uma especie de 
pasmo involuntario. 

Quanto a Antonio e Maria, um por bondade e franqueza e sobre tudo por que nem longes tinha 
da parte que o official tomára no que se havia passado; a outra porque o seu coração fallava mais alto 
do que a sua razão, viram com proporcionado alvoroço a chegada do mancebo. 

Bem verdade é que a difficuldadè é o maior incentivo do desejo. Desenganado de que nada 
obteria pela violencia o moço official sentiu recrescer a mais e mais a sua paixão — ou o seu apetite 
— pela formosa Algarve. Os obstaculos dobraram-lhe as ancias. Passou-se tempo; e as saudades — o 
que elle cuidava dedicação — apertaram-n'o a ponto que se resolveu dar um passo que infalivelmente 
o havia de pôr de posse de Flôr-do-Mar. Entraram n'isto tambem o amor proprio e a vaidade 
profundamente offendida — entravam ou antes eram estes os sós motivos que o inspiravam. Dizer-se 
que um mancebo da côrte, um homem distincto, um moço amavel tinha pertendido uma donzella 
pobre e humilde, e que nada d'ella obtivera...; oh! que seria o cumulo da vergonha para o nosso 
mancebo. Excitado pois por esta febre do desejo e do egoismo, e decidido a empreender tudo, revellou 
a sua mãe a aventura do logar da Fuzêta — o reconhecimento que devia áquella familia — e o muito 
que d'alma queria á formosa Maria “tanto — dizia elle — que morreria de certo se a não lograsse, pois 
que morria por logral-a” vulgaridade esta cujo uso por mais commum que seja não deixa todavia de 
aproveitar frequentemente, sobre tudo quando a escutam e a sentem uns ouvidos e um coração de mãe. 
O mancebo já não tinha pae: era unico: era o alvo de todos os affectos da que, por lhe dar a vida, só 
por elle e para elle vivia. — O resultado foi o que naturalmente devia de ser. Apenas conseguiu 
desfazer os ultimos fidalgos escrupulos da só a quem devia obediencia, voou logo a pôr em pratica o 
passo que levava meditado. 

Uma coisa porém o suspendia ás vezes — a lembrança de Manuel, que elle deixára estendido 
e mui mal ferido; — mas essa lembrança, essa sombra bem depressa lh’a desvaneceu a illusão dos 
seus desejos. Manuel ou estava morto ou vivo. Morto, o segredo não seria revellado. Vivo, não havia 
testimunhas: o camarada era pelo menos tão interessado como elle proprio em calar-se. Em todo o 
caso o primeiro e o mais importante empenho era satisfazer a sua impetuosa anciedade, custasse o que 
custasse, e o official estava completamcnte decidido a afrontar quaesquer obstaculos. 

Á vista d'estas suas disposições não nos admiraremos de o ver apparecer não só no logar senão 
tambem na propria casa, em que a victima dos seus orgulhos ía lentamente voltando á vida, que tão 
duvidosa tivera. 

No momento em que official entrou, a situação das pessoas presentes, cada qual vivamente 
interessada n'aquella inesperada apparição, e cada qual differentemente agitada por encontrados 
motivos, era verdadeiramente curiosa. Antonio Domingues vendo-o não pôde deixar de se lembrar do 
momento em que o víra passar ensanguentado e sem alento aquella mesma porta, que ora atravessava 
robusto: Maria recordou-se de todas as horas que tinham passado debaixo do mesmo tecto, e de todas 
aquellas palavras furtivas e submissas que lhe elle dissera, de modo que para sempre lhe haviam 
ficado a murmurar nos ouvidos — de todas até á ultima, á mais imperceptível. Rosa, essa não sabendo 
á justa definir a lucta que no seu espirito se davam mutuamente a duvida, a incerteza, a suspeita e a 
admiração achava-se n'um estado moral mais possivel de compreender do que de explicar. Quanto a 
Manuel a própria violencia dos seus sentimentos o impedia de avaliar a complicada posição, em que o 
lançava a vinda do official. Era uma chólera longamente recalcada no coração, um ciume ainda 
inconfessado, ainda mal explicado nas proprias meditações do mancebo, era uma indignação e um 
espanto profundo, que não sabemos pintar; e tudo isto n'um coração virgem, n'um espirito affeito aos 
grandes spectaculos e ás grandes impressões do mar. Á imaginação do leitor deixámos o cuidado de 
pbantasiar o estado do pobre moço n'aquelle momento. 

Entrando, o aspecto do mancebo maritimo pareceu fazer uma grande mas rapida impressão no 
official. Provavelmente sabia já que o encontraria vivo: todavia na sua presença o esforço abandonou-



588 

o: foi porém momentaneamente. Achando-o assim familiarmente n'aquella casa, é tambem provavel 
que o tomasse o receio de ter sido por elle descoberto e explicado o acontecido; e o official não 
deixava de prever qual seria a consequencia possivel e natural desimilhante declaração. O acolhimento 
porém benevolo e amigavel que de Antonio Domingues recebia, ou fosse que lhe fizesse compreender 
uma generosidade completamente ignorada, ou fosse pelo menos que o restabelecesse do susto, é 
todavia certo que o official promptamente tornou em si. 

— Por esta terra, e por esta casa, Sr.? — disse Antonio cordialmente emquanto procurava com 
a vista o melhor banco para o offerecer ao seu hospede inesperado — Quem me diria agora a mim que 
havia de ter o gosto de tornar a ver o nosso ferido!... 

Era assim que ficára chamando ao official. 
— Visto ter levantado a fateixa d'aqui, assim sem nos vir dizer adeus, pensei que já estava 

esquecido d'esta gente, e logo cá dissera comigo — boa viagem: aquelle barco já nós não veremos 
velejar mais por esta costa. ;Vae com vento em popa lá para a corte, e um homem sabe muito bem o 
que é aquillo da corte... lá volta elle cá outra vez ! 

— Pois enganou-se o meu patrão... — acudiu o official ainda mui abalado — Bem vê... 
— Sim, sim, vejo que pôz a prôa outra vez cá n'esta nossa praia. É uma praia pobre: não tem lá 

essas coisas grandes da cidade: mas o que por cá ha é amisade de véras e sem mistura... 
— Isso sei eu... E o que eu devo ao meu patrão... 
— Qual deve! Quer fallar n'aquelles dias que esteve aqui?... É boa... sempre a resmungar 

isso... parece-me um casco ronceiro, e sem se safar do mesmo logar... Com dez mil diabos! eu tenho 
culpa cá d'aquelle chaveco maldicto alijar aqui essa carga, e não outra... Uma vez que estava no chão 
havia de alevantal-o... Para que é preciso fallar em tal? 

— O agradecimento... 
— Agradecimentos... De quê?... Se fosse outro era o mesmo... Olhe aqui está este rapaz — 

indicava Manuel — aqui o tem que tambem ha coisa de um mez o tive de trazer para casa... e Deus 
sabe como o trouxe. Deixaram-n'o em bom estado... e demais a mais sem se saber quem foi... Graças a 
nosso Senhor eil-o ahi está já quasi bom... Ah! que se eu pilhasse aquelles piratas que o puzeram ás 
portas da morte... mas se ellee mesmo, o patéta, diz que os não conhece... Dois vi eu que elles eram... 
se estivessem mais ás claras... 

A impressão que faziam estes dictos inconnexos do bom Antonio, que dava largas ás suas 
palavras sem desconfiança como sem ordem, nos dois mancebos que se achavam tão vivamente 
interessados no assumpto, não tentaremos nós descrevêl-a. O official, dissimulando custosamente os 
sentimentos diversos que lá no coração lhe tumultuavam, esforçou-se por cortar o enredado fio de 
similhante conversação. 

— Tenho que dizer-lhe em particular — acudiu elle chegando-se ao pé de Antonio. 
Ou fosse que Antonio visse ama indisivel expressão de inquietação nos rostos de todos, ou 

fosse, o que é mais provavel, franqueza sua natural, o certo é que tornou promptamente ao official. 
— Nao tenho particulares para estes que vê... póde fallar. 
O official postoque visivelmente contrariado depois de hesitar um momento resolveu-se a 

fallar. E fallou assim... 
 

(Continuar-se-ha.) 
Mendes Leal Junior 

 
 

Tomo II, n.º 42, 06/07/1843, pp. 522-524. 
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VIII [IX] 

Sequencia de um pae e um amante. 
 
—Pois bem: seja como quizer — disse o official. — Sempre o hão-de saber... Tanto val que 

seja agora como depois... 
A ancia e a curiosidade era geral nos personagens presentes. O pobre Manuel sentia 

instinctamente, que se achava n'uma d'essas supremas situações, em que uma palavra, um instante, um 
átomo decidem de toda a vida. O mancebo interlocutor pareceu luctar ainda momentaneamente com 
uns restos de hesitação ou receio, e proseguiu: 

— Venho... venho aqui revelar-lhe nm segredo, e junctamente pedir-lhe um favor, um grande 
favor. 

— Um segredo... e um favor! a mim? — acudiu Antonio verdadeiramente attónito d'esta 
solemne estrêa. 

— E é tal favor, o que lhe eu peco, que d'elle depende a minha fortuna toda... 
— Se estiver na minha mão... Vamos, vamos, acabe isso... avie—respondeu Antonio com a 

rude e impaciente franqueza de um maritimo. 
O official conservou-se um instante silencioso e pensativo. Não adivinhamos intenções; 

todavia parece-nos que entre as considerações, que se lhe offereciam ao espirito ácerca do passo, que 
ía dar, avultava principalmente a d’aquella rudeza e grosseria do sincero algarve: todavia as suas 
reflexões foram rapidas, e tomando o tom decidido, com que principiára, continuou pondo os olhos em 
Maria, que ainda não sabia o que pensasse: 

— Aquella quéda, que eu dei á sua porta, foi uma fortuna para mim... 
— Extravagante!—rosnou lá comsigo o bom de Antonio. 
— Foi uma fortuna, porque me deu occasião de conhecer e avaliar um anjo... 
Maria, passando successivamente do mais vivo carmim ao marmore mais alvo, tremia toda 

como um tenro arbustinho sacudido pela viração. Manuel, recusando acreditar a realidade, estava 
exactamente na situação de um homem, que, despertando de um sonho, não accerta em deffinir as 
sensações, por que passou. Quanto a Antonio, perfeitamente alheio ás phrases coruscantes das cidades, 
prestava uma attenção quasi automática, absolutamente como se lhe fallassem n'uma lingua 
estrangeira. 

— Quando conheci sua filha — proseguiu o official com progressivo calor — quando vi as 
qualidades, que tinha, fiquei morrendo por ella... 

— Assim somos nós — interrompeu o innocente Antonio. 
— Fiquei-lhe querendo de modo, que nem eu sei, com que possa comparar o amor, que lhe 

lenho. 
— Amor! — atalhou de novo o algarve, mas d’esta vez com um modo e gesto por tal maneira 

espantados e attónitos, que bem mostravam que era aquella de todas as coisas mundanas, a que clle 
menos esperava. 

— Amor sim, meu patrão, e é por este amor e pela minha felicidade, que eu venho aqui pedir-
lhe a mão de sua filha. 

— Minha filha!.. e vem pedir-me minha filha para casar? — acudiu Antonio, que mal podia 
crer o que ouvia. 

— Venho — tornou o official firmemente — venho e peço-lhe, peço-lhe por todas as coisas 
do seu affecto, que m’a não negue. 

Antonio olhou para sua filha, como se lhe quizesse lêr no rosto o conselho, que devia tomar: 
Maria porém fóra de si, abaixou os olhos, como se aquellas vistas de seu pae lhe houvessem penetrado 
até ao íntimo da alma. O que se passou então no espirito do rude algarve, ninguem poderia sabel-o 
nem contal-o. 

Fez-se um longo silencio. O maritimo recolhido e contemplativo parecia resolver lá comsigo 
um calculo de felicidade, que todas lhe absorvia as faculdades de sua alma. Rosa chegou-se para 
amparar a filha, visivelmente anciada de incerteza, de cuidado, de esperança e de pêjo. Pelo que toca a 
Manuel, o seu estado era totalmente inexplicavel. As palavras do official tinham-lhe caído dos ouvidos 
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no coração, incisivas e ardentes. Aquella scena, que diante d'elle se passava, podia ser-lhe vida ou 
morte. Imagine-se qual seria a sua inquietação, a sua angustia; imaginem-se os tractos crueis, que 
aquella alma sofreria.Nem um gesto, nem um movimento o havia até alli atraiçoado: sentia-se-lhe 
unicamente a respiração alta e vehemente. Manuel, para evitar que, em torrentes lhe rebentassem pelos 
labios os tumultuosos sentimentos, que lá de dentro lhe trasbordavam suffocando-o, cravou os dentes 
no grosseiro lenço riscado, que a sollicitude de Rosa lhe déra para encostar a cabeça á janella. Manuel 
era o condemnado, que esperava a sentença. O official, esse não. Estava contente de si; confiava; 
nunca lhe tinha passado pela cabeça a possibilidade de uma recusa. Impaciente, e vendo que o 
maritimo não se mostrava ainda disposto a responder, quebrou aquelle solemne silencio: 

— Então — disse elle—então, meu palrão que me diz? 
Antonio, assim interrompido nas suas reflexões, e talvez inteiramente resolvido em 

consequencia d'aquella especie de prematura insolencia, que acompanhava o tom e as proprias 
palavras do official, respondeu promptamente: 

— Digo, que não... 
— Quê?... 
— Que não posso dar-lhe o qne me pede. 
— Não póde! E... Minha mãe consente... 
— E eu não consinto. 
— Sua filha 
—Minha filha bem sabe, que eu não quero senão que ella seja feliz. 
Maria ergueu os olhos ao céu em ar de duvida. O official, profundamente ferido na sua 

vaidade, acudiu encolhendo os hombros, e procurando esconder debaixo de uma apparencia de mofa 
os pesares do seu orgulho: respondeu: 

— Fazêl-a feliz... Assim?... 
— Assim, de certo — tornou Antonio, que precisava desabafar — Bem sei que é rico, e de 

gente fidalga... é um official, um homem da côrte... Todos haviam de dizer que minha familia lograva 
uma grande fortuna... Mas e por isso mesmo, que eu não posso consentir. 

Depois, tomando a filha nos braços, e cingindo-a ao peito com immenso affecto, continuou 
desusadamente energico: 

— Havia-de a minha filha ir lá para essas senhoras da cidade, para que me zombassem d'ella... 
haviam de têl-a por muito feliz e muito estimada, emquanto ella se chorasse... desgraçada... isso não... 
Sabe o que havia de succeder, se eu tal coisa consentisse... Haviam de murmurar aqui todos os da 
terra, e Deus sabe o que diriam... Havia de enfadar-se no fim de alguns mezes... havia de lembrar-se 
do muito fidalgo, que é, para o comparar com a humildade d'esta pobre... havia de envergonhar-se da 
nossa terra, da nossa casa, de nós e dos nossos modos... havia de arrepender-se a todas as horas... e 
quem sabe então a vida, que ella levaria... Despresada, abandonada, escarnecida, separada de seu pae e 
de sua mãe, que lhe querem tanto... Isso não, filha, isso não... Eu bem sei, que nem eu, nem esta sancta 
podèmos durar sempre... Mas descança, filha, descança... havemos de achar-te um marido, que seja 
corno tu de gente humilde e honrada, que te queira muito, e que te traga sempre tão estimada, como te 
nós desejamos Não sacrifico minha filha nem a vaidadcs minhas, nem ás de ninguém. 

Antonio era um homem de juizo. 
O official, assim cruelmente desenganado, não insitiu. Antonio tinha acertado no alvo. Era 

mais orgulho do que amor, o que alli o levára. Retirou-se despeitoso, e saíu soberbamente, sem dizer 
um adeus a ninguem. Maria deitou-se a soluçar nos braços de seu pae, e de sua mãe. — Aquelle 
desapêgo e [sequidão],tinham-lhe corrido meio véu á verdade. 

Manuel orava, e chorava: nunca lagrimas assim rebentaram do coração de um homem — 
nunca tão sincera oração voou da terra para o céu! 

 
(Continuar-se-ha.) 

Mendes Leal Junior. 
 

Tomo II, n.º 44, 20/07/1843, pp. 547-548. 
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IX [X] 

As senhoras visinhas. 
 
Oito dias depois da scena, que tentámos delinear não se fallava em todo o logar se não da 

loucura de Antonio e de sua filha. Nos conciliabulos, que ao descair da tarde faziam ás portas de suas 
casas as mais sabidas e tagarellas, a pobre Maria era o assumpto constante de todas as murmurações. 

Ha muito quem tenha gabado o socego profundo e a ausencia de todo o arruido mundano nas 
nossas aldêas: será bem socego aquelle, mas não o invejamos nós. A falta de novidades e a vida 
uniforme, que se passa, são causa da muito extrema curiosidade e da infatigavel mordacidade que 
serve de entreter a energia das línguas feminis. As modas, os prazeres e até... até a politica — a 
politica, sim — que serve de entreter os habitantes das cidades, nas aldêas reduzem-se a procurar 
erguer algum canto do véu que encobre a vida privada, a espreitar por elle e a pôr aos olhos do mundo 
o visto e o não visto. É vicio tambem de grandes povoações, mas é sobre tudo o vicio dos logarejos. 

Outro facto tambem, não menos notavel para o observador, é que de todas as pessoas expostas 
á maledicencia, as que ella mais voluntaria e mais affincadamente escolhe para seu pábulo, são as que 
lhe parece gozarem de maior paz do céu, e sobre tudo, as que a esta íntima felicidade junctam a de 
serem tidas cm boa conta e geralmente respeitadas. É contra estas, que os dardos agudos da 
malevolencia se apontam com preferencia. 

A familia de Antonio era das que estavam n'este caso. Ainda não havia sido possivel ás 
senhoras visinhas saber de nenhuma perturbação intima entre aquellas três creaturas tão unidas, e tão 
amantes. Não tinham podido achar preza: estavam desesperadas... Pois não era que lhe ellas não 
tivessem feito bem a diligencia! 

Ora, para sermos historiadores exactos, devemos confessar que de todas as más linguas de um 
par de leguas em redondo, as senhoras visinbas da Fuzêta tinham a honra de ser as linguas peiores e as 
mais damninhas. 

Uma tarde ao pôr do sol — era um domingo —estava um crescido numero d'aquellas 
respeitaveis matronas, acompanhadas da sua prole femea — que fazia rancho e murmuração á parte — 
estava, diziamos, um crescido numero sentado debaixo do pequeno alpendre de uma d'ellas. Era uma 
scena pictoresca; um julgamento como o dos antigos monarchas do Oriente: a destribuicão da justiça á 
porta das choupanas; mas que justiça, Deus do céu! Primeiro fallavam todas ao mesmo tempo como se 
levassem em gosto particular ensurdecerem-se mutuamente. Pouco a pouco foi serenando a 
tempestade, e o instincto da maldade conseguiu restabelecer a ordem n'aquelle petulante parlamento de 
bruchas velhas. O projecto de que havia tres dias se tractava era a vida da nossa heroina. Tres dias 
havia que durava a discussão, e estava ainda um grande numero de oradoras inscripto. — Era mais 
complicado do que um capitulo do orçamento.—O grande dedideratum das Megéras do logar estava 
alcançado. Tinham conseguido abrir fenda por onde podessem espreitar para o intimo d'aquella vida, e 
postoque similhante fenda nada lhes revelasse, era todavia quanto bastava para fabricarem uma 
novellasinha interessante e apetitosa, tanto mais recheada de escandalos quanto era mais atrasado e 
mais vivo o desejo, que tinham aquellas boas almas de entrarem em assumpto para ellas tão feiticeiro. 

— Ora vejam, vejam lá — dizia uma das circumstantes sorvendo uma estrondosa pitada de 
simonte, que era o acompanhamento obrigado da sua facundia — vejam aquella sonsinha da 
Mariquitas, que parecia que não quebrava um prato... 

— E deita a cantareira abaixo — interrompeu d'alli outra, que era muito sabida em rifões, e 
que estava arrebentando por metter a sua colherada, como ella mesma dizia. 

N’este ponto a ordem esteve para ser interrompida muito a sério, porque a illustre preopinante 
que encetára o discurso não se conformava facilmente comas interrupções. Todavia o exemplo estava 
dado, e os meus leitores, e tambem as minhas leitoras bem sabem o que é um máu exemplo. 

— Bem dizia a comadre Thareza quando era viva — acudiu outra, que viu aberta a paléstra e 
que não quiz perder occasião — bem dizia ella, (Deus lhe falle n'alma, que havia de ser uma sancta 
creatura se não fosse pregar algumas peças ao marido) bem o dizia ella. Não se fiem no cão que 
dorme. 

— Ora, louvado seja Deus! o que é o mundo? 
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— tornou outra. — Eu sempre disse que aquella sonsice encobria alguma. O que a mim me 
admira é o pae. Metter um homem ( ábrenúntio!) metter um homem de portas a dentro tanto tempo, e 
depois de haver o que houve não lhe querer dar a filha... 

— Sempre é preciso — acudiu a padeira do logar — especie deAmyota, côr de lagosta, casada 
com o nais exiguo vulto de homem, que, talvez pela enormidade do seu volume, gozava os creditos de 
um oraculo não só com o marido, para quem o tal oraculo se traduzia em alentadissimos bofetões, se 
não tambem com as comadres e visinhas, que todas tinham recebido provas mais ou menos 
concludentes da sua infallibilidade. — Sempre é preciso ter bem pouca vergonha e bem pouca 
attenção com a decencia e a honestidade!... 

A boa da padeira tinha suas vaidades de bem fallante, e Deus sabe aonde ella iria dar comsigo 
se o rancho das senhoras visinhas, prevendo a tormenta não lhe tivesse mão com uma especie de 
estrepitoso e manhoso applauso, que lisongeando-a, por um difficil sistema de equilibrio ou 
compensação, teve o feliz resultado de previnir os possiveis effeitos que a indocilidade do auditório 
talvez produzisse. 

O mais pictoresco da scena, era que a virago que assim hoslilisava os abusos contra a decencia 
e a honestidade havia sómente oito dias, que deixava de prestar assumpto ás senhoras visinhas, por 
causa da sua intimidade com um lanceiro que fôra ao logar ver os parentes, cujas consequencias não 
estavam ainda satisfatoriamente averiguadas... para o bom do marido! 

Para que porém melhor se intenda a conversação das senhoras visinhas, bom será declarar uma 
circumstancia. Quando o mancebo official esteve no logar, as raparigas que o achavam muito do seu 
agrado não podiam vêr, que elle só tivesse attencões para Maria. Se muito odio lhe tinham por sua 
formosura, muito mais lhe ficaram tendo por esta preferencia, que a ellas as prejudicava, de modo que 
tanlo fizeram, tanto lidaram que lograram saber, que elle fôra pedir Maria, e que Maria lhe fôra 
negada. Imagine-se que festa seria para ellas aquella circumstancia. Não faltavam chascos dos mais 
amargos dirigidos ao official, de modo que elle despeitoso pelo desapontamento que soffrêra, e talvez 
desejando vingar-se, acabou por dizer a quem o quiz ouvir, que se fôra pedir Maria era para satisfazer 
a sua honra — que muito estimava que o pae lh'a tivesse negado — e que visto não lhe acceitarem a 
reparação que tinha offerecido, elle pela sua parte estava já de todo desobrigado. 

Foi o que aquellas boas almas quizeram ouvir. Os dictos do official junctos com uns certos 
zuns-zuns que principiavam a correr ácerca da briga nocturna, por que a final tudo se sabe, pozeram 
logo em geral levante as linguas de prata do logar. Pronunciaram-se, e podemos affirmar-vos que se 
pronunciaram sem embaraço, nem engasgue. 

Primeiro foram confidencias ao ouvido, depois foram murmurações ao canto de alguma logita, 
a final acabou por ser objecto de pleno consistorio. 

Na tarde que dizemos, Maria e sua mãe tinham ído assistir á pratica de um missionario que alli 
linha chegado. Quando voltaram para sua casa passaram por diante do alpendre, que abrigava o 
tremendo parlamento. A violencia das oradoras redobrou á vista do objecto das suas raivas. Maria ía 
n'essa tarde tão linda da sua lindeza, tão encantadora de modestia e innocencia, que velhas e raparigas 
começaram a levantar injuriosas antiphonas na escalla mais subida a que podia cada uma chegar. No 
fundo d'alma, nenhuma accreditava uma palavra de tudo o que dizia; mas todas fingiam a mais 
completa credulidade. — Nos seus conceitos Maria era uma rapariga perdida. Rosa uma depravada, e 
Antonio (que ellas sabiam muito bem não se achar em terra) um doido, ou um velhaco. 

Maria e Rosa ouviram tudo. Não responderam. Apressaram o passo com as faces incendidas, e 
os olhos arrasados de lagrimas, e foram encerrar-se em casa. 

Rosa apenas entrou atirou-se aos braços da filha, cingindo-a ao peito com tão immenso affecto 
que parecia querer suffocal-a, e por entre o delirio de mil soluços pbreneticos pôde apenas exclamar: 

— A esta... não, a esta não resisto eu! 
D'ahi a tres dias estava de cama com uma febre aguda. 
 

(Continuar-se-ha.) 
Mendes Leal-Junior 

 
Tomo II, n.º 45, 27/07/1843, pp. 559-560. 
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FLÔR DO MAR 
(Historia de um barqueiro.) 

 
X [XI] 

O que podem as más linguas! 
 
Eram passados quinze dias depois d'aquella tarde fatal de murmuração, que anteriormente 

mencionámos. A doença de Rosa tinha crescido todos os dias. Antonio tinha voltado da sua ultima 
viagem. A gravidade do mal nem já consentiria esperanças, se para matar esperanças não fôra 
necessario o desengano da morte. 

Era noite. O mesmo leito em que o official curtíra as dôres da sua ferida e começára os delirios 
de uma paixão desatinada, o mesmo em que Manuel entre a vida e a morte tão longamente luctára com 
seu coração e o seu mal, o mesmo leito, diziamos, servia agora aos padecimentos de Rosa, crueis 
padecimentos moraes, que a pedaços lhe iam levando aquella vida. 

A luz tremula e frôxa de uma lamparina allumiava tristemente o apertado quarto. Aos pés do 
leito sobresaía um vulto de homem assentado e estranhamente meditativo. Tinha este vulto os 
cotovellos cravados nos joelhos e o rosto pendido encostado ás mãos callosas. Estava immovel, e se 
não fôra algum soluço comprimido e profundo, que de vez em quando lhe saía lá do íntimo, aquella 
immobilidade bem poderia parecer mortal. Á cabeceira uns olhos formosissimos attentamente fixos 
sobre a doente, pareciam espreitar n'aquellas faces encovadas e macilentas os progressos 
desesperadores do mal. D'aquelles olhos angustiados saíam dois rios de lagrimas, como nunca tão 
magoadas e dolorosas assim foram vertidas. 

Eram Maria e seu pae. A dôr profunda do rude maritimo era inexplicavel. Via proximo o 
termo em que para sempre se ia separar da sancta companheira que Deus lhe déra. Com ella havia 
atravessado todas as variedades da vida. Com ella havia padecido. Com ella se havia alegrado. Por ella 
e com ella havia constantemente partilhado todas as alegrias e todas as afflicções, todas as delicias e 
todas as angustias domesticas. A magua silenciosa de Antonio compunha-se pois de todas as saudosas 
recordações do passado, de todas as pungentes incertezas do presente e de toda a horrenda soledade do 
futuro. Era uma dôr de matar, incalculavel e immensa — dôr, composta de mil dôres, que todo inteiro 
arruinam um coração, e que d'elle fazem um como vaso estallado e roto que para o diante por mais que 
o busquem encher de affectos, todos os deixa verter e extravasar em lagrimas, que já nunca mais 
podem seccar. Ao vêr os olhos quebrados, e o rosto já annuveado d'aquella a quem legitimamente 
podia chamar sua metade, que era ella verdadeira metade da sua alma, Antonio teria talvez 
desesperado, teria tentado acompanhal-a para a outra vida se dois poderosos laços lhe não prendessem 
ainda os desejos. A dôr incomportavel convidava-o a tudo ír esquecer na sepultura, mas acenavam-1he 
para a vida Deus e sua filha. — Prendia-o a religião e o dever. 

A propria rudeza e energia d'aquelle character eram outras tantas razões para augmentarem a 
intensidade da sua aflicção. O arbustinho tenro todo se verga e se dobra para deixar passar o tufão 
raivoso, que o faz gemer mas quebrar não: o carvalho robusto oppondo a força á força estalla e salta 
em pedaços pelos ares. — A balla que arruina muralhas de marmore, amortece e cae contra um 
parapeito de lã. 

Assim pois a dôr de Maria sem ser menos violenta era todavia de um genero diverso. 
Desenganada do lado da terra, perdidas todas as illusões, desfeitas todas as esperanças do mais 
formoso sentimento de uma vida de quinze annos, Flôr-do-Mar voltava os olhos e o coração para o 
céu. Sentia quasi por instincto que sua mãe ía deixal-a: era grande a sua dor, mas temperava-a uma 
suave consolação — a de lhe ír em breve fazer companhia. O termo fatal do apartamento aproximava-
se-lhe pois no meio de um sentimento indefinivel, como rodeado de uma especie de hesitação entre o 
receio e a esperança. 

N'esta disposição de espirito, que alguem achará estranha, mas que só poderá avaliar como 
verdadeira quem alguma vez na vida tiver sentido subitamente desfeitas e perdidas as suas mais suaves 
e innocentes phantasias — os seus mais encantados sonhos do coração— n'esta disposição, diziamos, 
Maria, contemplava a agonia de sua mãe com certa especie de afflicta avidez, que é mais para sentir-se 
do que para contar-se. O cirurgião do logar visinho tinha saído dando o ultimo desengano. Rosa, tendo 
já recebido todos os sacramentos, achava-se prompta para a tremenda viagem. Maria pallida e alva 
como os lençoes a que se encostava tinha uma das mãos de sua mãe segura e apertada contra o seio, a 
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arfar-lhe agitado. Ora pendia o rosto angelical para encarar e observar com indisivel expressão o 
estado da doente; ora o erguia para saudar n'um ténue raio de lua, que furtivamente entrava no funebre 
aposento, pelas fendas da janella mal fechada, os misterios e as esperanças da outra vida. — Linda 
estava, estava sublime de pura magua filial e de altas inspirações celestiaes. 

O cura do logar, venerável ancião cheio de annos e de virtudes, sentado pouco distante 
sussurrava á tímida luz da lamparina as ultimas orações. Contemplando aquelle leito, aquella morte, 
aquella donzella e aquelle pae, muita e muita vez desviou elle os olhos cançados do livro da agonia 
para deixar correr livremente algumas lagrimas piedosas. Tinha assistido a muitos trances d'aquelles 
— contava depois o singello e bom pastor — mas nunca víra tamanha dôr e ao mesmo passo tamanha 
resignação. 

Quadros tacs não podem nunca ser completamenle desenhados. A imaginação póde concebêl-
os, mas não ha palavras no mundo que valham para retratar cabalmente a idéa. 

Rosa tinha sido toda a sua vida a mais exemplar das mulheres. Virtude tão austera e rigorosa 
paracomsigo nunca talvez a tinha havido. Nunca tambem a nodoa mais imperceptivel tinha maculado 
a candidez da sua placida existencia. A filha que Deus lhe havia concedido era-lhe luz, era-lhe alma e 
era-lhe vida. Aquella horrenda murmuração devia pois matal-a. Rosa conhecia tudo, sabia bem o que 
sua filha era e o que a innocente passára; mas sabia tambem o que era o espirito do mundo e previa o 
resultado do que tão tristemente escutára. Rosa não disse nada. Desde a tarde em que a vimos voltar da 
missão nunca mais fallou a sua filha do que ouvíra; sabiam-n'o ambas e ambas se calavam. Mas desde 
aquella tarde Rosa não foi mais a que de antes fôra. Chorava de manhã até á noite, apertava longa e 
anciosamente a filha ao coração, banhava-a de lagrimas, abençoava-a, encommendava-a a Deus e ía-se 
de dia em dia defilhando cada vez mais. A final chegou ao estado que vos dissemos. 

As más linguas matavam-n'a! 
A hora do apartamento tinha evidentemente chegado. Ninguem o dizia, mas sentiam-n'o todos 

por mais que estivessem empenhados em a si proprios se illudirem. Rosa totalmente sepultada n'uma 
especie de modorra ou prostração parocia já em tudo anniquillada. Não via, não ouvia, não fallava. 
Aquelles olhos de antes — até á ultima — tão affectuosos estavam parados e insensiveis. Tinham 
perdido o derradeiro brilho — embaciava-os a respiração da morte como o bafo empanna o mais 
limpido espelho. Aquellas mãos, que tão frequentemente se erguiam para abençoar, estavam 
descarnadas, contraidas e immoveis. Aquelles labios, que nunca se abriam se não para bemdizer ou 
consolar, entre abertos, brancos e crestados pela febre pareciam descerrar-se a custo para deixar passar 
o suspiro derradeiro. 

De repente porém aquelle anniquillamento, aquella prostração desapparecem para se operar a 
mais inesperada metamorphose. A doente como que despertou de um lomgo somno. Refulgiram-lhe os 
olhos como no meio das suas mais amorosas expansões. Coraram-se-lhe levemente os labios e as 
faces, e Maria sentiu aquella mão quasi fria, que julgára immovel talvez para sempre, agitar-se com 
brandura, e apertar-lhe levemente as suas. Um gemido profundo lhe fugiu então do seu peito como se 
lá dentro lhe estivéra ha muito apertado. 

Antonio ergueu-a vivamente, como se o anjo da esperança a ponto de bater as azas para o céu, 
lhe houvesse dicto algum segredo de consolação, e foi do outro lado curvar-se-lhe tambem á 
cabeceira. 

Rosa tinha recobrado os sentidos, volveu os olhos para seu marido e sua filha, e sorriu-lhes 
como naturalmente hão-de sorrir os justos na gloria. Aquelle sorriso era quasi um ante-goso da 
eternidade — era uma saudação á sepultura dos martyres — despedaçava o coração a quem o via. 

O bom curn chegou-se tambem. Rosa acenou-lhe, tomou alternativamente as mãos de seu 
marido e de sua filha ajoelhados de cada lado do leito, e tentando apertar-lh'as tentou tambem 
pronunciar os seus nomes. Encarou depois fixamente o desvellado pastor, beijou devotamente o 
crucifixo que lhe elle apresentou, e tendo chegado aos labios com incrivel esforço a mão veneranda do 
ancião conseguiu balbuciar: 

— Peço... peço-lhe, Sr. Padre, que rogue a Deus... por elles... e por... 
O mais que ella disse ouviu-Ih'o o mesmo Deus lá no céu. A chamma quasi extincta tinha dado 

o seu ultimo clarão. 
Faremos n'este logar como aquelle antigo pintor: cobriremos com um véu a immensa dôr dos 

dois infelizes que ficaram suspensos entre o céu e a terra. Deixemol-os... ah! sim deixemol-os alli, 
curvados sobre aquelle leito mortal, ajoelhados, oppressos, immoveis, calados, com todos os suspiros 
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fechados no peito com todas as lagrimas presas no coração, meio mortos pela saudade do que ía, meio 
vivos pelo amor do que ficava, deixemol-os... e imagine o que elles sentiram quem como elles podér 
sentir. 

O sancto cura, que ficára de pé absorto na contemplação d'aquella scena, tambem já não podia 
chorar de commovido. Tomou o sagrado crucifixo, abraçou-o com fervor e resignação, ajoelhou 
depois juncto de Maria, e osculando devotamente as humildes roupas do leito funebre, exclamou com 
entranhada compunção: 

— Seja feita pois para sempre a vontade de Deus! 
Voltando-se em seguida para os dois desgraçados, continuou, impondo-lhes successivamente 

as mãos nas cabeças pendidas: 
— Deus os abençoe, filhos... Quem tem uma sancta como aquella a orar por si lá no céu, não 

precisa de outras orações cá na terra... Assim ella interceda por mim, pobre peccador! 
N'aquella mesma occasião os envenenados gumes das linguas maledicentes cortavam ao vivo 

pela honrada fama da defuncta, do viuvo, e da orphã! 
 

(Concluir-se-ha.) 
Mendes Leal-Junior. 

 
Tomo II, n.º 46, 03/08/1843, pp. 572-573. 

 
 

FLOR-DO-MAR 
 
Por gravemente incommodado de molestia ha muitos dias, não tem podido o nosso amigo o 

Sr. Mendes Leal concluir o seu romance Flor-do-Mar. 
 

Tomo III, n.º 2, 31/08/1843, p. 19. 
 
 



596 

FLÔR DO MAR 
(Historia de um barqueiro.) 

 
Capitulo XI [XII]. E Ultimo. 
Flôr-do-Mar — Flôr-do-Céu. 

 
Eram onze horas. O vento fresco da noite enfunava airosamento as vellas brancas da barca de 

Antonio Domingues. Decrescia, atenuava-se, fugia ao longe o ultimo ponticulo da terra. Luziam as 
estrellas no firmamento escuro, como lampadas perdidas no ambito immenso d'esse templo grande de 
Deus, chamado Universo — como ávidos olhos do céu espreitando curiosos a barca veloz, que tão 
galhardamente se levava sobre as aguas do mar. 

Ai! triste! Aquella terra que fugia era a terra do nascimento, a terra dos primeiros annos, a 
terra das saudosas reliquias de antepassados — a mais formosa terra d'este mundo! Ai! triste, aquelle 
estrellado céu era o céu esperançoso dos ultimos momentos para uma alma gentilissima! 

Ao pé do leito mortal da boa mãe vimos nós já, de que genero era a dor da formosa Maria. Ao 
cabo de tres dias o maritimo robusto tinha envelhecido dez annos: eram uns pesares aquelles, que 
atormentando o espirito, devoravam surdamente o seu involtorio corporal. Maria, essa não. 
Conservon-se a mesma que era; tinha a mesma angelical amenidade, a mesma viçosa formosura. Uma 
differença unica se lhe poderia notar. Aquella risonha flor, que fôra d'antes uma rosa de abril, delicada 
e brilhantemente colorida pelo sol da ventura; alegre, animada, rescendente — era agora uma branca 
rosa do outono, muito branca e innocente, muito candida e virginal; suavemente perfumada, 
timidamente formosa. Absorvida toda com avidez pela sequiosa ancia d'aquella alma desenganada, a 
immensidade da sua dôr não podia chegar-lhe aos dotes feiticeiros d'aquella externa gentileza. Em 
Antonio a mágua foi principalmente physica: em Maria foi essencialmente moral, foi intima, 
recondita; foi mortal. Afóra aquella marmórea palidez, que a fazia assimilhar-se a uma d’essas 
admiraveis estatuas milagrosas, primores do antigo genio da sculptura, Maria não revelava o mal, que 
lá por dentro a consumia, por nenhum signal exterior. Ninguem lh'o poderia lêr com os olhos: só lh'o 
saberia adivinhar o instincto d'um espirito como o seu. Os desvélos de um pae são penetrantes e 
sagazes; e o proprio pae andava cruelmente enganado com aquelle socego apparente. 

A dôr da innocente Maria characterisada por uma indefinivel melancholia, intima, religiosa, 
meditativa, guardada cautellosamente no sanctuario do coração, aquella dôr, que amorosamente 
affagava, de que incessantemente se nutria, tinha-a ella escrupulosamente conservado a par de uma 
esperança: o habito tinha confundido a esperança com a dôr — tinha-as quasi identificado, porque 
ambas tinham o mesmo fim. Pouco a pouco a religião d'aquelles dois grandes sentimentos tinha-lhe 
feito variar as impressões dos objectos mundanos, tinha-lhe alterado a alma, tinha-a purificado, 
disposto, preparado para a eternidade; tinha-a despegado de todas as coisas terrestres, tinha-a como 
assentado ás portas do céu, esperando placidamente que lhe fossem abertas para entrar por ellas na sua 
patria e tomar alli o logar, que já de ante-mão conhecia. Aquelle mesmo seu amor sem esperança, 
cujas illusões lhe haviam desapparecido para sempre, sem de todo se extinguirem não se assimilhava 
já senão a um sonho confuso e indistincto, a uma d'essas vagas impressões dos sentidos adormecidos, 
que o somno traz e leva, perdidas no crepusculo de umas lembranças indolentes, quasi recordações, 
quasi desejos, e nem desejos nem recordações. O que era paixão, n'aquelle amor de virgem, quebrou-
se, espedaçou-se deixando espedaçado o coração ao subito clarão de revelações estranhas, 
incompreensiveis na sua negra hedeondez, para a candura de tamanha innocencia, suspeitadas apenas 
por um resto de instincto mundano; mas bastantes para romper os inexplicaveis laços que tinham 
prendido aquella alma virginal, primitiva e não tocada da brilhante corrupção social, aquella outra 
alma maculada, inficcionada, enlodada. O que porém era affecto ficou, desenganado, indefinido, 
indistincto, inapplicado, mas profundo e constante. N’uma vida, como aquella de Maria, podia o 
coração sorrir muita vez atravez dos labios para as seducções do mundo; amar de véras, uma só e não 
mais. 

A ancia, a saudade, a dôr, a esperança de Maria exhalavam-se solitarias e escondidas em 
longos suspiros para o céu: abria-se-lhe a alma em devaneios sem fim: percorria com o pensamento as 
celestes instancias, em que já moravam seus desejos, e quando voltava d’estas interminaveis viagens 
da phantasia para pôr momentaneamente os olhos na terra, não via n'ella mais de que um homem — 
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seu pae; não via mais do que um monumento — a sepultura de sua mãe, a rude cruz coroada de 
perpetuas, que servia de a dar a conhecer a quem não fosse filha para adivinhal-a. 

Se a constante energia d'esta dôr, assim transformada em anciosos desejos, cm caladas porém 
mortiferas saudades, podiam poupar e respeitar a externa formosura da virgem, não podia ao cabo 
deixar de estancar os mananciaes de tal vida. Aquella pura e limpida veia, em que já se espelhava o 
céu, devia emfim correr para lá. 

Tinha-se passado um mez depois da morte de Rosa. Os rumores da maledicencia, que a matou, 
chegaram finalmente aos ouvidos do consternado viuvo. Antonio era um homem sensato; sabia o que 
era a gente com quem vivia; não accreditou uma só palavra do que lhe foram charidosamente revelar. 
Se fosse d'antes, os mexericos teriam provavelmente custado em extremo caros a alguem. No estado 
em que estava, calou-se, pediu a Deus que o vingasse d'aquellas linguas assassinas, e entrou a desejar 
ardentemente sair d'aquella terra, em que tão grande golpe lhe haviam dado. Não se atrevia porém: 
tinha receios da perfeita condescendencia de sua filha. Sabia que a mais leve indicação sua, era para 
ella um preceito, e sabia com que amor, a sua gentil Maria, ermando innocente no meio de tanta 
maldade, amava aquella terra em que descançava a defuncta querida. 

Todavia uma noite, em que ambos praticavam como sempre, ácerca do que a sua saude 
continuamente lhe estava lembrando, Antonio deixou impensadamente cair algumas palavras, que 
revelaram aquelle desejo, que nunca o largava. 

Flôr-do-Mar sentia, com certo contentamento indifinivel aproximar o instante porque anciava; 
distinguia já o termo da sua curta viagem; via progressivamente diminuir o espaço, que a separava de 
sua mãe — d'aquella tão amada companheira a quem para sempre queria unir-se. Desejava lá no 
coração que os seus despojos mortaes fossem recolhidos na mesma tumba e depositados na mesma 
terra. Mas tendo todas as suas esperanças no céu, sabendo que ía brevemente separar-se de seu pae 
para sempre, havia assentado comsigo, que emquanto estava na terra o seu dever principal era em tudo 
obedecer ao minimo indicio da sua vontade. Assim, apenas ouviu aquellas palavras que a solicitude 
filial lhe fez compreender facilmente, resolveu logo sacrificar o seu ultimo desejo n'este mundo 
áquelle primeiro desejo do pae que tanto lhe queria. 

No dia, que se seguiu á noite que mencionamos, Maria sem dar a intender o motivo, que lhe 
tinha influido tal resolução, pediu a seu pae que a levasse d'aquella terra para fóra. Maravilhou-se o 
bom do maritimo, mas sem acertar com a verdadeira razão de similhante pedido, interpretou-a pelo 
que em si sentia, e alegrou-se lá comsigo porque assim combinava a concessão, que se lhe pedia, com 
o que elle proprio mais desejava. Antonio assentou que a sair da terra, não devia levar sua filha senão 
para Lisboa. Tinha lá uma parente casada, e muito bem estimada. Esperava distraír aquella tenaz 
melancholia da sua Maria adorada, e talvez contava um tanto com o aspecto do mar, e com a 
actividade do trabalho, da viagem, e dos seus conhecidos de Lisboa para disfarçar se fosse possivel, a 
intensidade da mágua que o ralava. Quanto a Maria, não sendo ao pé da sepultura que encerrava sua 
mãe, pouco lhe importava o ponto da terra em que havia de ir caír. Decidiu-se pois que d'ahi a dois 
dias partissem para Lisboa. 

Depois da morte de Rosa, Antonio Domingues nunca mais tractára do seu barco. N’aquelles 
dois dias porém não fez outra coisa: era já um principio de distracção. 

Os teres modestos do maritimo não exigiam grandes preparativos. Ao cabo de dois dias tudo 
estava prompto. Achando-se no seu elemento, com a sua companha, com os seus rapazes, como elle 
dizia, e proximo a partir com sua filha pela primeira vez passageira no barco estimado, que lhe déra o 
seu nome, Antonio Domingues sentiu o primeiro momento de satisfação depois da morte de sua 
mulher. Ê verdade que tinha as faces humidas de lagrimas ao largar d’aquella praya tão sua conhecida, 
e que por tantos annos se habituára a saudar com alvoroço; é verdade que lhe comprimia o coração o 
sentimento de saudade, que deixa um longo habito ainda que se abandone um casebre, para ir tomar 
um palacio; é verdade que se lhe íam os olhos em coisas, que pouco antes nem sequer lhe lembrava 
que existiam. Mas deixava uma gente invejosa e malevola, e levava sua filha que era o seu thesoiro: 
parecia-lhe que despia os trajos luctuosos da sua dôr — ía respirar novo ar e vida nova — como que 
lhe sorria uma aurora de inesperadas venturas. 

Ai! pobre pae! 
Ao descair da tarde ergueu-se favoravel o vento da terra. Antonio Domingues ufano por 

commandar a pequena manobra diante da sua linda Maria, que, sentada á popa, lhe sorria d'um modo 
inexplicavel, mandou pomposamente largar todas as vellas. O barco inclinou graciosamente a prôa, 
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obedeceu ao subito impulso osculando as ondas estremecidas, e bolinando airoso, foi-se pelas aguas 
fóra, fugindo como um cisne perseguido. 

Manuel tambem lá ía n'aquelle garrido baixelzinho que em si continha todo um universo de 
tremendas paixões e profundos affectos. 

Na occasião em que Rosa morreu, Manuel estava sentado á porta da caza de Antonio 
Domingues no proprio logar, aonde tempos antes corrêra o seu sangue. Quando o digno sacerdote saíu 
com a oração nos labios e as lagrimas nos olhos, Manuel ergeu-se respeitosamente para o deixar 
passar, e perguntou-lbe pelo estado da doente, em voz submissa, como se não se atrevesse a fallar-lhe, 
ou tivesse receio da resposta. Ao ouvir o desengano da nova fatal que elle certamente suspeitava, mas 
em que não queria ainda crer, o honrado moço ficou um momento suspenso; depois sem dizer palavra 
deu a andar authomaticamente para o lado da praya, e sumiu-se lá ao longe jintre os fraguedos, pálido 
como um defuncto. 

Desde aquelle dia, nunca mais tornou ao mar. 
Quando porém Antonio Domingues avisou a companha para abalar da terra, Manuel não 

faltou. Foi o primeiro que se achou a bórdo, diligente no trabalho, fervoroso nos preparos da partida. 
Viu sem abalo fugir aquella praya em que nascêra; ou antes tal não viu, que desde que Maria entrou ne 
barco nunca mais tirou d'ella os olhos. Manuel estava inteiramente mudado no parecer — estava 
abatido e quebrantado — não era já o mesmo forte e resoluto homem. O sofrimento, que passou 
apparentemente imperceptivel pela flôr humilde, foi vergar o tronco robusto. 

Era um homem singular aquelle bom Manuel. Orpham, creado desde pequeno no barco de 
Antonio Domingues, começou a amar a gentil Maria desde, que principiou a ter uso de razão. Quiz-lhe 
primeiro por instincto, quiz-lhe depois como irmão, quiz-lhe a final como paixão de amante. A sua 
mocidade como a sua infancia desinvolven-se na sobriedade e no trabalho. Não seguiu nunca os seus 
companheiros, que o sollicitavam, a uma só venda; nunca se recusou ás fadigas quaesquer que ellas 
fossem; nunca recuou perante o perigo, onde quer que elle se achasse. Amava, adorava, idolatrava 
Maria. Vèl-a, era para elle uma festa; fallar-lhe era um encanto; Fallar-lhe! Podiam contar-se as vezes 
que elle o tinha feito. Aquelle homem tão destemido, tão senhor de si nomeio do temporal, e na hora 
do perigo, hesitava, balbuciava, tremia quando tinha que dirigir alguma saudação vulgar, algum dicto 
inconsequente á graciosa donzella. Manuel, apesar da formosura da sua alma, como que tinha receio 
de escandalizar com a rudeza das suas palavras, com as despolidas exterioridades que lhe déra a sua 
creação, os melindres instinctivos d’aquella delicada e timida lindeza. O seu amor era uma 
contemplação incessante, uma admiração infinita, um respeito e um pudor de todo incompreensiveis 
para as naturezas brutalmente positivas. E ainda ha amores d'estes, realisam-se ainda no mundo estes, 
que parecem sonhos da phantasia, digam lá o que disserem os escarnecedores por officio, os políticos 
conscienciosos, os amadores facetos de estafadas allusões e de epigrammas imperceptiveis. 

Manuel, nutrindo assim no coração aquelle amor meditativo e solitario, que não carecia 
demais do que do seu proprio fogo para se alimentar, nunca tinha dicto nada a ninguem — a ninguem 
absolutamente. Nem por uma palavra nem por um gesto o procurou revellar á propria que assim lh'o 
accendêra lá dentro d'alma. Nunca talvez pensou sequer em tal. Se pensou, foi segredo só com elle e 
com Deus: ficou entre ambos. 

Quando conheceu que Flôr-do-Mar cedia á sua sympathia para com o official, Manuel bem 
que amasse sem fim, sem determinação, sem esperança, cuidou morrer do pesar. Muita vez as suas 
lagrimas correram solitarias e ardentes sobre as areias da praya. E com tudo nem um momento deixou 
de amar a donzella, como até alli a tinha amado. Quando á força de paciente observação chegou a 
penetrar nos intentos do corrupto mancebo, o seu emprêgo incessante foi vigial-o e vellar por ella. Se 
aquelles intentos fossem os que deviam ser, Manuel conter-se-hia, calcaria e affogaria no peito as 
viboras crueis dos seus immensos zêlos, e veria quêdo e calado a fortuna do homem que lhe preferiam. 
Sendo porém os que foram, Manuel assentou logo em dar a sua vida pelo descanso d'aquella familia, e 
em Manuel, como já se viu, a execução era consequencia inffalivel da resolução. Finalmente quando 
Rosa morreu o sensivel algarve, a par da grande dôr d’aquella perda, sentiu logo tomar-lhe a alma 
outra dôr porventura aimla mais pungente, uma dôr prophetica, uma como occulta e mysteriosa 
advertencia. Era aquella dôr indizivel a que assim o trasia transtornado e abatido. 

O que o pae não tinha adivinhado, adivinhou-o o amante. 
Na occasião, em que Antonio Domingues regeitou a proposta do official, Manuel teve por 

certo uma grande alegria, mas não se atreveu a imaginar uma esperança. Esperanças! De que? Matava-
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lh'as todas o sentimento generoso da sua inferioridade moral; matava-lh'as o nobre desejo de a vêr 
feliz entre todas. 

Manuel era rude e era pobre. Não possuia se não a acanhada soldada que lhe dava seu patrão. 
Não tinha por si senão os dotes d'aquella sua grande alma; e esses, ella não sabia traduzir no exterior. 

É natural que os nossos philosophos alti-pensantes não approvem a solução d'este problema 
estranho do homem externo que suffoca e abafa e comprime o homem interno: da natureza dos habitos 
contraídos que prende, limita e subjuga a naturesa das intimas inspirações; e com tudo se bem 
procurarem crèmos que hão-de encontral-a, e talvez mais frequentemente do que póde parecer nas 
realidades d'esse mundo. 

Tudo isto, porem, que nós temos querido com tanto esforço explicar, explicava-o 
simplesmente, eloquentemente aquelle porfioso olhar de Manuel que era e unico exterior signal dos 
seus sentimentos. O affecto, o respeito, a dedicação exclusiva, a admiração, a contemplação sollicita, 
religiosa, e immaculada liam-se n'aquelles olhos do mancebo fitos na formosa donzella, emquanlo a 
barca vogava silenciosa cortando as aguas. Manuel era para Maria, o que Maria era para o Céu. 
Manuel, namorado de Maria, abnegava a sua existencia, para só existir por ella: Maria enlevada no céu 
abnegava a propria vida para ir viver na eterna mansão. 

E a barca ía vogando, vogando. Ai! quem terá animo para vos contar o que se passou n'aquella 
triste barca! 

A terra do Algarve tinha desapparecido. A barca ía levada por vento de servir. Só o mistico 
rumor das aguas interrompia a mudez saneta d'aquella noite estrellada. Maria com os olhos cravados 
no firmamento e sorrindo-lhe como para um porto, alegremente avistado, parecia calcular a distancia 
que a separava d’aquella sua morada celeste. Antonio Domingues ía sentado a seu lado revendo-se 
amorosamente na sua linda Maria; e, agradecendo a Deus lá comsigo, o têl-a feita tão formosa, 
julgava-se já menos desgraçado calculava todas as suas futuras felicidades. Manuel ía ao leme, 
enlevado n'aquelle quadro, mas extraordinariamente triste. 

A voz de Maria que de vez em quando interrompia as suas virginaes meditações, para 
responder aos férvidos colloquios do bom de seu pae ía progressivamente enfraquecendo. Julgou ao 
principio Antonio Domingues ser aquillo effeito da somnolencia natural a taes horas, mas vendo-a 
com os olhos brilhantes, postos com estranha expressão na serenidade do céu começou a assustar-se. 

“Que tens tu, Maria? — perguntou elle sollicito e fervoroso em conchegal-a e resguardal-a 
contra o ar frio da norte. — Que tens? Estranhas estes baloiços do mar? Tens medo? Tens frio? Queres 
que te leve acolá, além para debaixo da tolda? Queres?” 

Maria respondeu a esta ultima proposta com um vivo gesto de repugnancia: 
“Não... não me tire d'aqui. Não me leve para onde não possa ver o céu.” 
“Pois deixa-te estar, filha, deixa-te estar — acudiu o bom Algarve que se esforçava por 

affeiçoar os seus rudes modos aos mimos, que a sua filha desejava fazer. — Aqui ficarás, Maria, 
minha Maria querida; ficarás aqui, ao pé de teu pae. E tens razão' Maria, que é bonita esta vista... mas 
não é tão bonita como tu. Luzem muito aquellas estrellas, mas não luzem tanto como os teus olhos. 
Fêcha-los?... Fechas esses olhos a quem eu quero tanto? Porque os fechas tu, Maria?... Maria não 
respondes a teu pae?... Dar-se-ha caso?... Ai! Deus do céu, que me morre minha filha!” 

Impossível é descrever, em que brado angustioso e desesperado foram dictas estas ultimas 
palavras. Foi um grito de immensa dôr, arrancado das entranhas — foi ao mesmo tempo a expressão 
do desengano e a phrase da desesperação. Antonio ainda se não tinha lembrado da verdade tremenda 
que assim, de subito se revelava a seus olhos assombrados, como do aspecto de um raio. 

Ai! era effectivamente um raio aquelle que de meio a meio lhe tinha partido a vida. 
Com tudo a impassibilidade de Maria não era ainda mais do que resultado de um deliquio, 

produsido pelo progressivo abatimento. Era um precursor de morte, Antonio não se havia enganado. 
Ouvindo a dolorosa exclamação de seu pae, Maria, tornou a si, e percebeu a razão d'aquelle 

extremo dessocego. Estimou-a lá comsigo. Estava descoberto o seu verdadeiro estado, e era o que ella 
mais temia de revelar áquelle bom pae... Vendo que já lhe não seria necessario disfarçar como que 
ficou aliviado de algum grande pêso. 

Ou fosse porque já de todo estivessem estancadas as fontes d'aquella vida, ou porque as 
saudades de deixar a terra, em que lhe ficava sua mãe, tivessem leito alluir os seus derradeiros esteios, 
ou fosse finalmente consequencia do abalo physico causado pelo mar, o certo é que, a hora inevitavel 
estava proxima. Maria havia muito que a tinha adivinhado. Senti-a avisinhar-se n'uma especie de 
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prostração, n'um como adormecimento involuntario que lhe ía pouco a ' pouco obscurecendo os olhos 
e enleiando os sentidos. 

— A alegria d'aquella tão desejada partida só era aguarentada pelo instincto magoado das 
saudades, que deixava. 

Não tentaremos descrever aquella morte. Imagina-mol-a, concebemol-a, sentimol-a; mas não 
temos phantasia bastante, falta-nos sufficiente vigor de phrases. 

— Temos a idéa, fallece-nos a palavra. 
Era uma scena inexplicavel. Por baixo d'aquelle céu a sorrir suavemente no sereno fulgor dos 

astros da noite, sobre aquellas aguas murmurando melancholicas o cantico melodioso de eternos 
affectos, que só sabem entoar as vozes grandes da natureza, n’aquelle barco voluptuosamente 
impellido pela aragem favoravel, e amorosamente embalado pelas ondas mansas, entre o amor 
immenso de um pae, e a immensa paixão de um amante, rodeada de tantas sympathias, de tamanha 
paz, de tão poeticas amenidades, aquella virgem linda, pela sua natural lindesa . lindissima pela 
angelical formosura da alma, que no semblante se lhe reflectia, finava-se quasi insensivelmente, como 
se todas as branduras que a cercavam se tivessem espontaneamente reunido para lhe vigiarem, e lhe 
enfeitarem, porque assim digamos, os ultimos momentos. 

As tristezas da morte ter-se-hiam casado bem com os horrores da procella, com as vagas 
revôltas com o estampido dos raios. Mas se por um lado tormentosos pezares dos que ficavam, pediam 
furores á natureza, o socego, a placidez, a paz sauctissima da que se afastava, exigia-lhe as suas mais 
candidas e amenas solemnidades. 

Nunca de certo se viu uma tal morte. A barca vogava á tôa, como as idéas, como os 
sentimentos do pobre pae, que já não podia duvidar da evidencia. Manuel, o coração valente, soluçava 
ajoelhado aos pés da moribunda. D'um lado Antonio amparava a cabeça de Flôr-do-Mar deitada sobre 
um leito improvisado com as japonas dos maritimos. Do outro, Manuel perguntava ao calor de suas 
mãos pelos progressos horrendos da morte. E no meio d'elles ambos, emvez de receber consolações, 
era Maria quem os consolava. — Não se descrevem momentos d'estes. 

“Vou ter a final com minha mãe, dizia a virgem. — Não se lamente assim, pae de minha alma, 
não se chore, não me chore. Seremos duas a pedir a Deus muitas fortunas; muitos annos socegados 
para o meu pae querido. Que estava eu cá fazendo no mundo sem minha mãe?... penando. Que 
esperava d'esta terra?... amarguras... Cuidado e desgosto era só o que eu podia dar hoje a meu pae. 
Fique descançado, lá no céu está aquella sancta mãe, está Deus que bem me conhece, que me ha-de 
perdoar as minhas cegueiras e os meus erros. Deus, sim: tenho fé... tenho bem fé, que os anjos me hão 
de fazer sua companheira. Fizeram-me tanto mal, tanto mal cá no mundo, que de certo hão de 
consentir-me comsigo. Não chore, custa-me vêl-o chorar d'esse modo[.] Para quê? ninguem mais me 
chorará...” 

Aqui um soluço comprimido interrompeu a exaltação da moribunda, cuja alma similhante á 
chama que, a ponto de apagar-se, refulge com o extremo clarão, fazia scintillar os ultimos raios da sua 
luz. 

Não sabemos se o longo segredo de Manuel se revelou finalmente n'este suspiro do coração. 
Fosse o que fosse, Maria comprehendeu-o. Parou um momento, e suspirando tambem, apertou 
fracamente nas suas melindrosas mãos a mão calosa do maritimo. Manuel perdeu o tino de tristeza e 
de alegria. 

Pouco depois Maria pediu a Antonio Domingues que a ajudasse a ajoelhar. Ajoelhou 
effectivamente, amparada por elle, e tirando do seio a cruz de oiro que seu pae, tão contente lhe déra, 
poz-se a rezar longo tempo, longo tempo osculando a cruz brilhante com grande fervor, apertando-a 
aos labios, conchegando-a ao coração e susurrando uma infinidade de amorosas palavras, que só os 
anjos de Deus lhe ouviram e recolheram. Passou-se bom espaço assim. Depois de orar, de se 
recommendar ardentemente á sua Virgem dolorosa Maria considerou um instante a linda cruz, que 
d'antes a fazia tão vaidosa, e que ora mal podia já entrever; e desprendendo-a da formosa fita preta 
entregou a cruz a seu pae, e a fita a Manuel, dizendo-lhes affectuosamente. 

“Não tenho mais que dar!!” 
Eram as derradeiras lembranças da terra. 
“E agora meu pae — continuou — dê-me a sua mão, Lance-me a sua bençam... Se causei 

penas a alguem, arrependo-me d'ellas... se fiz algum mal, peço que me perdoem. Aos que a mim m’o 
fizeram... a esses perdôo de todo o meu coração... e peço a Deus que lhes perdoe!” 



601 

“Perdoe-me tambem este amor que aqui tenho” — exclamou Manuel fóra de si e caindo 
prostrado a seus pés, apertando com as mãos o coração. Maria ouviu aiuda esta confissão de amor, que 
á hora da morte rebentava d'alma. Sorriu como os anjos hão-de sorrir, mas não respondeu. 

Tinham sido aquellas as suas ultimas fallas. 
Pendeu-lhe levemente a cabeça, e de joelhos, como estava, sem dôr sem agonia, os olhos 

lindos fitos no firmamento, com aquellas palavras de perdão, ainda nos labios a sorrir, reclinou-se nos 
braços de seu pae... e deixou partir a alma virginal para aquelle céu de estrellas que a estava 
namorando. 

Viu-a a Deus partir e abriu os braços para recebel-a. 
Todos aquelles agrestes homens da companha, postos de parte a contemplarem o doloroso 

quadro, tinham os sevéros e tostados semblantes aljofrados de lagrimas sinceras. 
Antonio Domingues e depois d'elle Manuel eram os mais práticos maritimos de toda a costa. 

Ninguem conhecia tão bem os escolhos e difficuldades da barra de Lisboa: tinham-n'a vencido muita 
vez pelo meio do temporal. O mar estava sereno, o céu límpido, e o vento favorecia; e com tudo no dia 
em que chegaram á barra, a barca deu n'uma ponta de rocha, e afundou-se. 

Tiveram a mesma sepultura o barco e a donzella. Foram eguaes no nome e na fortuna. 
Se não fôra o zêlo e amizade dos da companha, ambos os valentes maritimos teriam acabado 

nas ondas, sem procurarem salvar-se. 
 

CONCLUSÃO. 
 
Quando o barqueiro velho acabou de me contar a tragica historia d'aquella barca saudosa que 

fôra verdadeira flor dos mares, e d'aquella formosa alma, que se tornára rescendente flor do céu, notei 
eu que as lagrimas lhe saltavam a quatro e quatro dos olhos incendidos. Arquejava como se tivesse 
passado todo um dia a forçar os remos, e por baixo da camiza, que o vento enfunou instantaneamente, 
reluzia-lhe sobre o peito o que quer que fosse de metal brilhante. 

Quando acabou de me contar aquella historia, havia já descido a noite. O céu tinha limpado. 
Era uma noite mui placida e amena. Vi que desviava o rosto, limpando os olhos com as costas da mão, 
e murmurava: 

“Foi n'uma noite como esta.” 
Conheci então quem o velho era, e não me admirei mais d'aquella grande mágua, nem das 

estranhezas d'aquelle character. 
Apertei-lhe a mão commovido e retirei-me sem dizer palavra para o não interromper em tão 

solemne saudade. 
Quando passava juncto das pedras, confusamente espalhadas, ao pé do torreão novo, não pude 

deixar de reparar para um vulto sentado n'uma d'ellas. Tinha os cotovellos fincados sobre os joelhos, e 
contemplava com desusada attenção alguma coisa que tinha nas mãos. 

Attentando melhor, pareceu-me divisar-lhe entre os dedos, as pontas de uma fita de veludo 
preto. 

 
Mendes Leal— Junior 

 
 

Tomo III, n.º 7, 05/10/1843, pp. 76-81. 
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3.12.2 Nem Anjo, Nem Demónio – António da Cunha Souto Maior 
 

 
Próximos á conclusão do romance a Flôr-do-Mar, encetamos a publicação de estoutra novella 

de costumes tambem contemporaneos, mas cujos personagens pertencera a uma classe mais elevada. 
Frevolos na apparencia, não deixam os escriptos d'este genero de conter, além de outras, uma grande 
utilidade litteraria: — vão-nos creando a linguagem nacional, de que havemos de mistér tanto para o 
romance como para o theatro, até que cheguem a oppôr um dique á torrente caudal das francezías 
escusadas. 

Nada mais podemos dizer do — Nem Anjo, nem Demonio: — do qual por ora não conhecemos 
senão este capitulo; todavia o provado ingenho do seu joven auctor permitte-nos conceber desde já 
altas esperanças a seu respeito. 

 
-- 

 
NEM ANJO, NEM DEMONIO 

 
I 

 
—Minha Carolina, como sou feliz juncto de ti: deixa-me beijar esta tua linda mão — que linda 

mão! — lança o teu braço ao redor do meu pescoço; chega-te bem para mim: falla-me do teu amor. 
— Se bem soubesses, Carolina, o quanto eu te amo, o quanto te adoro, que só sou feliz quando 

te vejo; se tu o soubesses, Carolina! Deixa-me beijar esta tua linda mão, este teu collo nevado como o 
de um cisne. Oh! Carolina, tu és um anjo! 

— Louco! ainda hontem aqui mesmo, n'esta mesma marqueza, estavas tu, Carlos, sentado 
como agora, e eu a teu lado, tão perto, que a minha respiração se confundia com a tua, e tu dissestes, 
Carolina, tu és um demonio! 

— Pois bem: nem anjo, nem demonio, és ama mulher, a mais perfeita e formosa, entre todas 
as mulheres. Escuta-me. Amo-te, Carolina, como nenhum homem ainda amou, como nenhuma ainda 
foi amada. Quizéra ter a palheta de Raphael para te pintar mais bella que a sua virgem; se eu tivéra o 
buril de Canóva, o marmore se animaria quando eu n'elle rasgasse esta una esbelta figura: quizéra ser 
Poeta para te recitar, Carolina, as endeixas mais sentidas; se eu fôra trovador, dar-te-hia cantares de 
arrebatar a alma; a minha lyra suspiraria sons de te enlouquecer de ventura: mas tudo isto só para mim, 
que ninguem o ouvisse, que ninguem o soubesse, nem o sonhasse — para mim só; para eu só — só eu 
te guardar, como o aváro guarda o seu thesoiro, com mais resguardo que o eunucho vigia a Sultana. 

— Ouve-me Carolina. Vès esta cabeça? chega bem a ella a tua mão: não te escalda, não te 
queima essa exhalação ardente e férvida? dá-me a tua mão, assenta-a sobre este coração, que é teu, que 
já me não pertence! não sentes esse cruelissimo arfar que me desconjuncta o peito — este pular 
turbulento —este bater despenhado? Olha: vês as veias d'esta mão! repara, é o sangue lá dentro em 
tempestade! 

— Para tudo isto, para um amor tão profundo, só uma alma inteira, forte, robusta e virgem de 
outro sentimento. È um desconcêrto, um tumulto; mas para o haver é necessaria uma alma de fogo, um 
vulcão, um coração nobre. Se tamanho amor não fôra correspondido!... e se tamanho amor, um amor 
tão cheio de extremos e affectos, não fôra compreendido e devidamente avaliado — se a mulher que 
encontrasse um homem, que a amasse, como eu te amo, minha Carolina, não idolatrasse esse homem, 
para elle o mundo seria um inferno, e a sua curta existencia uma eternidade — a mulher que assim 
desconhecesse esse homem, que maltractasse o seu amor, que mereceria, Carolina, que mereceria?! 

— Vês tu, meu anjo, esta testa enrugada antes de tempo, este sumido e desbotado de faces, 
este prematuro alvejar de cabellos — não são ainda annos, tu bem o sabes: é a febre delirante do mais 
arrebatado amor, que mina e corroe a vida — é a desconfiança que secca e rala a alma e o corpo — são 
os mil cuidados que tu me dás. 

— Carlos! tem dó e compaixão de mim, considera que sou uma pobre mulher, que me 
espedaças a alma, que me assustas e atormentas quando assim fallas! 

Ambos se callaram... 
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Uma lagrima rebentou dos olhos de Carolina, correu e caiu sobre a mão de Carlos: um beijo 
sorveu essa lagrima; outro beijo emudeceu impia protestação, que Carolina no seu delirio quasi 
proferira. 

— Perdôa-me, Carolina — dizia Carlos entrelaçando os seus dedos nas formosissimas tranças 
de Carolina, que desprendidas ondeavam sobre o peito, arquejando: as palavras, que soltára Carlos, o 
tom expressivo com que as proferíra, a duvida que ellas involviam, magoavam-n'a, a ella que tão de 
véras, tão do coração tão feminilmente o amava. 

Ha uma grande defferença, e bem grande, entro o amor de uma mulher e o de um homem: o 
primeiro é só vaidade, as mais das vezes, é sempre um calculo, nunca um sentimento — nasce da 
cabeça e não vem do coração: o amor de um homem, quando de véras esse homem ama, é um 
sentimento que rebenta do fundo da alma, do mais intimo do seu corarão, é a sua vida, é a sua morte, é 
um sentimento que exclue qualquer outro, é uma idéa que nunca o desacompanha, que o não larga um 
só momento. 

— Sabes que mais, meu Carlos — dizia Carolina — não quero que me tornes a fallar assim, 
não quero que duvides de que sou só tua, que a tua imagem é o meu primeiro pensamento quando 
acordo, é o meu ultimo quando adormeço, que a dormir mesmo nunca te deixo; mil vezes em cada 
noite acordo, se é que durmo, sobresaltada em tua procura: falta-me o ar, um enorme pezo me 
opprime, não posso respirar, fico tremula e convulsa: passo horas assim, até que rendido e prostrado o 
corpo, mas não o espirito, fico como n'um êxtasi pensando em ti. Juro-te, Carlos, que o teu amor é hoje 
tão indispensavel para a minha vida, que, se chegar tempo de tu me dizeres — já não te amo, Carolina 
— se eu tiver valor e ânimo para te ouvir, a tua ultima palavra será a primeira agonia da minha morte... 

— Este quarto, este ar... afflige-me: vem comigo... desçamos ao jardim, quero um ar mais 
livre, mais puro. 

 
A. da C. S.-M. 

(Continuar-se-ha.) 
 
Tomo II, n.º 46, 03/08/1843, pp. 573-574. 
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NEM ANJO, NEM DEMONIO 
 

II 
 
— Não te quero contar um conto; Deus me livre! demais sou já velha, e muito velha: e n'esta 

edade esquece tudo, filha; tudo, menos desgraças que apertam o coração se nos lembram, e lembram 
sempre: nunca tu saibas o que isso custa!... 

— Então, avó; d 'esta vez conta-me a historia dos tres retratos, não conta?... sei... não sei... 
adivinho que ha-de ter coisas raras... 

— Raras que ellas foram, neta, bem raras; e de chorar tambem: eras ainda muito creança 
então, de berço; e n'essas edades não se sente nada — o menino e a ave ri e chora ao mesmo tempo: é 
o mez de Abril com os chuveiros e a restea de sol logo depois; mas os outros!... 

— Avó? em que terra foi isso? 
— Em que terra havia de ser, minha neta! n'esta em que estamos; em Lisboa: duas passadas 

d'aqui!... É uma dôr que me atravessa o peito, que me espedaça a alma, quando entro a parafusar 
n'isto! Cumpra-se a vontade de Deus, que se lhe ha-de fazer, se não tem remedio! 

E a velha limpou com as costas da mão uma lagrima que lhe tremia na palpebra: puxou para si 
a roca e o fuzo volteou-lhe com rapidez entre os dedos por um movimento convulso. 

Sentada na poltrona de coiro preto cravejada de pregaria amarella, com as tranças alvas como 
o linho da sua estriga, levemente acurvada para diante, a côr macilenta das faces, a testa alta e nobre 
sulcada de rugas profundas, os olhos espertos sim, mas embaciados, o portamento donnoso, certos 
modos, certo mover de labios, o arquear do sobrolho: incidentes quasi imperceptiveis para quem passa 
pelo mundo sem analyse, sem estudo do grande livro da vida, de que é cada homem uma folha solta; 
mas que tem uma escripta, um segredo, como o mytho architectonico da meia edade para quem sabe 
lêr n'um relance os characteres, que o volcão das paixões estampou no rosto de mais serena apparencia 
— para quem debaixo da calma fingida das feições, attenta no pégo revolto d'essas ondas do 
pensamento, que abrem um leito cavado e se espraiam pela fronte — para quem póde e ousa descer só 
ao seio íntimo e contar as pulsações do coração, que arfa a pulos, e da arteria, que bate rapida 
emquanto o rugir da procella da alma, para o que não vê nada, foge, pela face immovel, como o véu 
nevoento ao levantar do sol corre sacudido pelos tezos e se acama nas gargantas dos valles — no peito 
um mar de fogo a queimar tudo, e o aspecto frio de gelo, como sepulchro que é d’aquelle espirito 
ulcerado!... 

Ha d'estas agonias assim: e ninguem as doe, porque não saltam aos olhos, não se assopram á 
vista: estão selladas no peito, nem as sabe a bocca: para quê? Um suspiro, quando o martyrio corta até 
ao vivo; uma lagrima, quando o coração estalla, e um riso pallido que dilacera, são os indicios, que 
revelam esse agonisar perenne. 

Um dia, aquella alma farta já de tribulações quebra o vaso, e entorna-se no seio de Deus; 
morreu, lá foi a enterrar: era um sancto, um anjo, dizem os outros por ahi: deitam-lhe dois punhados 
de terra por cima, dão-lhe um lençol de esmola, por vergonha de dizer que não, e acabou-se tudo! 
Esquece logo, não lembra mais: tambem! faziam mal! de que serviam ao triste prantos e suspiros? As 
estações podem passar, o temporal revolver a terra, e os homens sorrir, que os não sentirá mais o 
adormecido no seu catre de pedra; aquelle porto não tem tormentas: descançou. 

E o rocordar da dôr foi a idéa, que n'aquelle momento espremiu dos olhos seccos da velha — 
mortos já para a luz e para a vida — uma lagrima ardente tão sentida! Misterios do coração, espinhos 
que pungem silenciosos, que matam sem um bradar alto da victima! Só ella o sabia, mas callava o 
padecer: não tinha talvez palavras que o pintassem; e n'aquelles annos é tão estranho o chorar! arrancar 
lagrimas de um cadaver que o é quasi a decrepidez! 

Juncto d'ella, com o cotovello encostado ao mainel da janella — isto passava pela volta do 
crepusculo da tarde — uma formosa, uma gentil donzella, de olhos prelos, tão meigos, tão serenos, 
que n'este reflexo da alma, bem mostrava que o vicejar da vida, nunca um affecto abrazado lh'o 
crestára, nunca um pensamento doloroso ou o pungir dos remorsos no seu delirio febril lhe escaldaram 
o peito pela solidão de noite mal dormida: toda vestida em roupas alvas de neve, sem os enfeites e 
bordados da moda, com um raio de sol a doirar-lhe um lado da face desbotada, e a vista anciosa 
voltada para o topo da rua, cortada ao longe pelo ligeiro perpassar dos ginetes, e de espaço em espaço 
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um olhar inefavel, que volvia sobre a velha, davam-lhe uma apparencia celeste de anjo ou de creação 
mais que humana. 

O ar innocente, o rosto tão bello, e moldurado nas madeixas soltas em anneis, a bocca tão viva 
nas rozas como o botão de purpura que apertava entre os dentes brancos de jaspe, aquelle pescoço 
mollemente arqueado, com a curva graciosa da Venus de Phidias: aeria, fragil nas fórmas que se 
accusavam indecizas debaixo das pregarias, que se perdiam vaporosamente no seu ondear, como os 
anjos de Raphael nos esplendores das aureolas, um toque de infancia nas linhas do parecer, um fogo 
de amor no olhar de virgem, um véu de pureza nas palpebras meio cerradas; o mavioso das feições 
com o vago e doce sorrir da melancholia, similhavam o typo celeste, que deu o pincel de Corregio á 
sua madona. 

Mas de tempos em tempos corria a mão pela testa, e suffocava nos labios um suspiro, quando 
ao tropear longinquo de um cavallo á redea larga, que prestes se aproximava, o coração batia aos 
pulos, e o sentia sem sentir: a cabeça pendeu brandamente para o seio, e por entre os dedos lhe fugiu 
uma lagrima em fio. 

Ora estas duas lagrimas que se misturavam: esse chorar extremo do decrepito, que mede por 
annos os minutos da existencia, ao pé da mocidade para quem os annos voam como dias; o cadaver 
mirrado arrastando-se para o sepulchro, o botão em flôr mal descerrada açoitada por aragem travessa, 
dando as mãos; uma ardendo no sentir de fogo de alma virgem, a outra fria e secca como a esperança 
que pousa no melancholico cipreste que mal acoberta a loisa do finado; e n'este silencioso tocar duas 
lagrimas caídas no regaço da morte, nas côres alegres da primavera escondiam um mysterio, que 
prendia lambem n'um cadaver, e por entre festões e grinaldas enredava nos grilhões d'Armida essa 
flôr, que se desatára só e esquecida em um recanto do mundo. 

Por um espaço a bocca da velha esteve cerrada, e a da donzella nem uma palavra soltou. Foi a 
velha a primeira quem rompeu esta pausa e atou a conversação, aonde a truncára. 

— Aquelle retrato que alli está no meio, entre os dois de homem, era de tua mãe... bem o 
sabes: quando te trazia nos braços, quando te acalentava no meu regaço, mostrei-t’o muitas vezes... e 
tu gostavas tanto de o ver! 

— Gostava! e ainda hoje! mas está tão triste alli! tão desmaiada! aquelles olhos tão pisados! e 
o amargo sorrir, que arquêa a bocca! parece que está sustento as lagrimas... 

— Pois era tão bella; talvez mais do que tu: não me fica mal dizel-o, se lhe tinha amor de mãe, 
e a ti, filha creei-te conchegada ao coração, o teu riso de creança era o seu, seu o teu olhar, até na côr 
dos cabellos te pareces com ella... filha: Deus te livre de soffrer o que soffreu aquelle anjo cá na terra, 
o purgario, que a purificou... e a mim tambem: de chorar apagou-se-me a vista: e hoje se tu não fôras... 
filha, filha esta historia é uma licção! 

— Bem n’o presentia eu... se aquella melancholia do retrato o está dizendo! 
— E não diz tudo: ha louquinhas que se enlevam n’uns olhos garços, n’uns ares galantes, 

n’um sorrir que é escarneo... não sabes o que vae pelo mundo! não o sabes ainda; estás muito 
innocente, nos teus quinze annos, tão séria, tão recolhida! has-de ser sempre a mesma, senão matavas a 
pobre velha, que ía já por ahi louca varrida, morrer por essa terra de Christo... não o farias; sei que 
não... 

— Eu, avó! olhe, segredos não os sei ter, mais val dizer tudo, do que... 
— Do que arrepender-se tarde... pois sim, sim: o coração que tu tens invejo eu; a formosura, 

essa não[,] de que me servia? na minha edade! 
— Mas, avó, se... 
— Se, qual se! falla lisamente! bem n’a intendo, olhe que vae lá por dentro! se houvesse uma 

louquinha e uma historia: e ella cheia de pressa que se não salva se a não ouve: e por ahi a um canto 
uma velha, uma avó, para lhe metter na cabeça essas loucuras dos seus tempos; e a parar no princio!... 
Ora diga lá[:] não é isto? fui moça e bella tambem; sei o que são edades... estás a arder... ora ahi vae a 
historia; chegue-se para mim, minha dona apressada, chegue-se que estou pouco para fallar alto: isto, 
filha, vae de galope para a cova! 

— Jesus! sempre esse fallar na morte! ha-de ser o que Deus quizer; forte mania! olhe que é 
uma tristeza! 

— Filha, é o porto aonde temos todos de ir bater, e eu que já sou peccadora antiga, que 
perigrinei a vida por este valle de lagrimas adiante, vou primeiro, tu depois, é sorte. Deus queira que 
não me vás antes de tempo! andas tão triste, tão quebrada ha dias!... 
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— Não é nada, avó: não se lembra que a tia freira, que falleceu o anno d’além, dizia muito a 
miudo: esta é do céu, vae pelo caminho da mãe, não chega a ser mulher: eu sinto cá dentro uma coisa, 
que me avisa de que cedo me comerá a terra!... é triste acabar tão moça; choro por isso. Não tenho 
razão, avó? 

— São creancices e pieguices da freira; boa sancta era ella, mas toda de agoiros: afflige-te por 
coisas que o valham, não te faltará de quê!... 

— Ó avó e a historia? 
— Sim a historia! é para calar as rabugens da velha — ora não torne a ter essas imaginações 

loucas; e vamos á historia. 
E a velha espiou a roca, carregou-a, e depois de a encostar, esteve com a face entre os punhos 

um bom pedaço: depois levantou a cabeça e ía já para começar, quando se ouviu a distancia o galope 
de um cavallo: a donzella descorou mais e cozeu-se com a janella que dava para a rua. Um engraçado 
e guapo mancebo parou alli um instante e soltou duas palavras a meia voz, e a donzella sorriu e atirou-
lhe o botão de rosa; o cavalleiro debruçou-se, roçou os labios pelos dedos que lh’a offereciam: e poz a 
mão no peito e affastou-se a passo, olhando para traz, lento e melancholico. 

— Que é isso? — perguntou a cega — porque parou esse cavallo á nossa janella, Carolina? 
— Nada, avó, nada; um estribo que caíu!... uma coisa!... já passou... lá vae elle! 
— Por uma tarde, como esta, um cavallo deteve-se n’uma rua; uma donzella, como tu, olhou o 

gentil cavalleiro; amaram-se depois... e eu aqui como agora... ella morreu de penosa[;] e elle?... não se 
sabe onde pára! filha, toma sentido! ha quedas que dão a morte. Vamos á historia. 

Carolina soluçava com o rosto entre as mãos. É que a historia era uma prophecia. 
 

A. da C. S.-M. 
(Continuar-se-ha.) 

 
Tomo II, n.º 47, 10/08/1843, pp. 582-584. 
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III 
 
Já me não lembra onde trunquei o meu romance, em verdade vos digo, amigo leitor; — não 

entra aqui extravagancia, acreditae-me. 
A heroina de quem me propuz contar-vos, poderia ter por emblema uma borboleta, e um 

aspide, e tão ligeira, tão recamada em seus matizes, como o é a borboleta; tão traçoeira, e desleal 
como o aspide escondido a transsudar lento e manso venenos mortiferos por entre flores e rosas. 

A minha borboleta é anjo e demonio, e esta persuasão em que estou é um mysterio 
revolucionario, por isso mesmo me pronuncio desde já pela minha borboleta. Estou pronunciado. 
Vamos ao romance. 

Mas antes de continuar, deixem-me dar ordem ao meu criado — corretor entre mim e a tal 
borboleta — que estou invisivel, inviolavel hoje... para certos vadíos, que me veem desorientar esta 
cabeça, que, segundo é fama, não val muito. Eu não quero enganar ninguem, portanto vou dar o meu 
programma, para satisfazer escrupulos de legalidades, que por vezes me assomam no meio da minha 
insurreição amorosa, porque a final de contas tenho certo instincto de disciplina e governança; e para 
que se não admirem e não vejam contradicção onde a não ha, oiçam-me, e desculparão a minha 
mobilidade: estou certo d'isso. 

Os meus amores não são ordeiros, por Deus não! pasteleiros tão pouco! são turbulentos e 
anarchicos; parecem-se com o povo, ora desentoado, ora humilde, isto seja dicto de passagem; nutre-
se na sua loucura de interrupções e desegualdades: corre vivo e esperto, arrasta-se frouxo e 
preguiçoso; mas ha n’elle um desenho e colorído especial, toques novos, characteristicos como nos 
quadros do Poussin; se eu os explicára, déra ao leitor a razão critica, porque gósto d'este marulhar do 
coração. 

Basta de explicações, visto que terão intendido que o romance ha-de ser turbulento e 
anarchico: se não gostarem, não sei melhor! Dou o que tenho, digo o que sinto. Este defeito é a minha 
virtude. 

N'um dos pendores de Lisboa, se assenta caprichosa — como a escorregar — uma linda caza, 
verdadeira habitação de uma fada, pelo menos a mim me fadou ella! cazinha encantada, tecida do 
sedas e auréolas, a espelhar-se desdenhosamente nas aguas da bahia, que lhe banham os pés; isolada, 
sósinha, retirada do bulicio do mundo, a olhar livre, a respirar fresca, para a cidade, que lhe fica em 
baixo, como avassallada; quando me vou a passear ás horas amenas da tarde pelas ribeiras majestosas 
do Tejo e de longe ólho para essa cazinha e vejo no píncaro de rocha inaccessivel o casulo da minha 
borboleta, como prestes a resvalar e a desprender-se lá do escarpado da ladeira, giram-me pelo corpo 
calafrios e ataques nervosos, porque me parece, que tudo aquillo vem a rolar do cume pela montanha 
— que é uma das septe sobre que se pouza a cidade — esfrio de susto e me fico a carpir a morte da 
fada, que me enfeitiça e me dá tractos. 

Resguardam o folhelho da volatil, robles desterrados da floresta, cedros fugitivos do Libano, 
alterosas palmeiras da Arabia, emblematicas acacias, inconstantes alamos, e magoados chorões; os 
raios do sol antes de alumiar as faces brancas e rozadas da minha borboleta, quebram seu ardor 
embatendo-se no opaco arvoredo para lh'as não crestarem; visita-a já manso e socegado a curvar-se 
humilde e de joelhos para o seu occaso, porque em memorja de gente viva não ha exemplo, que as 
fadas principiem suas travessuras senão pela volta do crespusculo — horas de saudades e melancholías 
a desatar amores magoados de esperanças, amores que se pendem sobre precipicios sósinhos e a 
suspirar encolhidos, — horas do crepusculo, que me florís a vida, que me coaes pelo animo, repouzo e 
socego das luctas da terra, para me emmaranhardes no vago e ideal de sentimentos bellos, que me 
entram pelo coração — eu vos saúdo, sem ainda suspeitar porquê! 

Ora, como ía dizendo, vou-me a passeio muitas vezes pelas bordas do rio, que só tem outro 
com quem dispute primazías: mas não creio eu que em todo o mundo haja rio mais bello e soberbo que 
o Tejo; tão manso, socegado, e fiel, em sua paz, como turbido, colérico, e irado em suas furias. 
Quando o encontro sereno e brando fujo d'elle a bom correr, parque essa bonança reflecte meus 
prazeres fugitivos; mas quando o encontro inquieto e tormentoso recolhome todo nas suas borrascas, 
identifico-me n'este emblema de minha vida, a olhar sempre — e sempre — para o casulo da minha 
borboleta, que quasi se avista de toda a parte. 
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É máu gosto, diriam muitos; que me importa esse diser? 
Outras vezes me vou a visitar a morada dos mortos, que já me não fasem mal: ha todavia um 

tumulo e não longe d'este, outro, cujo silencio me fere e punge: quizéra-lhe espedaçar a louza, pôr-me 
em frente d'esses dois cadaveres, a estas horas já sem fórmas distinctas, quizéra vel-os uma só vez, 
lhes dizer bem ao ouvido poucas palavras... 

O.culto dos Arabes pelos tumulos é uma religião cheia de vida, de sentimentos e crenças: é 
digno de respeito vêr essas caravanas, abraçadas com a lembrança do que já passou, atravessar rápidas 
e silenciosas as cordilheiras dos Marabouts, parar poucos momentos para se inclinarem diante dos 
sepulchros, e depois recolhidas em magoas sentidas, e o peito a estalar de dôres subirem o Atlas para 
se irem caminho de suas habitações. 

O rugir da procella e o silencio dos tumulos são coisas que bem se combinam com a 
esperança, que se desfolha e mirra; não pareça pois um dessaresoamento a digressão, que levo. 

Mas é tempo emfim de fallarmos na borboleta, que anda a doudejar, a brincar, e a correr pelas 
horas escuras da noite, por entre serranías agrestes e altos oiteiros, sem se lhe dar do cantico singelo, 
mas bem sentido, que vibra na solidão a tiorba de meigo trovador. 

A doudinha é tão gentil e formosa; que só de a vêr eu fico com alma e brios para escrever 
d'ella em mil e uma noites mil e um romances; ha n'este meu amor mais enthusiasmo e ardor do que no 
pronunciamento de um Catalão, mais teima e cegueira do que no patriotismo de Abdel-Kader. 

O seu corpo é a coisa mais gentil que nunca ví; as curvas graciosas de Phidias, os contornos 
acabados de Praxiteles estam longe de similhar-se ás fórmas da minha borboleta; tão delicadinha, tão 
aeria, tão ligeira, que fôra impossivel a buril algum imitar delicadezas tão mimosas: o seu pésinho 
mais ligeiro que o da Camilla de Virgilio, a sua cinturinha, tão fragil que me arreceio sempre de lhe 
tocar, assusto-me de com o mais pequeno movimento quebrar pelo meio esse corpinho de fada. Nem 
lhe bulo, nem toco senão com muito cuidado e sentido. 

 
Antonio da Cunha Souto Maior 

 
Tomo III, n.º 10, 26/10/1843, pp. 116-117. 
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3.12.3 – O Governo nas Mãos do Vilão (Memória do Século Passado) – António Pereira da Cunha 
 

O GOVERNO NAS MÃOS DO VILLÃO 
Memoria do Seculo Passado 

 
I 

 
Don Alõs. – Què hasen?... 

Juana. – ... assentadas 
à las labores están, 

que... 
à estas horas las divierten. 

Calderon de la Barca – qual és major perfeccion – Jorn. II 
 

A SALA DO SERÃO. 
 
– Valha-nos Deus, Helena! isto é tão tarde, e Rodrigues sem chegar!... 
– É verdade: é tão tarde!... que horas serião? nove?... 
– Nove!? onde vão ellas! upa, upa! vai lá muito para perto das dez: – resmungou bocejando, e 

esfregando os avermelhados olhos, uma nédia e roliça criada, que despertára n’aquelle momento, 
porque, embriagada pelo suave oscillar do somno, fôra d’encontro com a luzidia testa aos alfinetes de 
sua almofada de renda, desmantelando-se-lhe n’aquelle secco embate a empastada e apolvilhada pôpa, 
que por sobre a cabeça campeava. 

– Já perto das dez!... oh! minha mãe, que não lhe acontecesse por ahi alguma desgraça! 
– Cruzes, filha! não digas tal. Uma desgraça!... ai! o senhor dos afflictos m’o defenda, e mais 

o padre Sancto Antonio, padroeiro da nossa capella: apega-te com elle, anda, Helena: responsa-o, em 
quanto eu vou ver se mando saber alguma nova. 

E ergueu-se, fechou o Retiro Espiritual, cuja leitura muito a confortava, e saíu com tal 
despêjo, que até lhe esqueceram em cima da meza os seus óculos de prata, e o seu regalo de pélles de 
martha. 

– Quasi dez horas! Jesus! e logo hoje... proseguiu D. Helena com uma voz algum tanto 
embaraçada; e afastando o bastidor, em que estava bordando a fitilhos de seda, desleixou 
distraídamente a mão pela meza, pouzou-a em cima do livro, abriu-o, e começou a dobrar-lhe e a 
esfarrapar-lhe as folhas: — um responso... vou reza-lo:... “Se buscas milagres, morte, culpa, erros... 
e...” — e foi-se abismando pouco a pouco n'um pensamento profundo, sem dar pelo que fazia, nem 
pelo que rezava. Despertou depois estremecida, volveu os olhos para a criada, e vendo que dormia, 
porque resonava — era um dueto de fagote e clarinete — foi-se pé ante pé, muito mansinho até á 
janella, descerrou-a, espreitou e voltou a assentar-se, mas com o rosto tão pálido, e com o seio tão 
arfado, como se aquellas aragens da noite lhe houvessem bafejado algum ruim e desastroso agoiro. 

E quem sabe lá o que seria? o coração de uma donzella encerra, ás vezes, misterios, que... que 
nem todos pódem, ou sabem decifrar. 

O de D. Helena tambem os encerrava, — e bem reconditos que elles eram — mas esses... 
parece-me que lh'os avalio eu; — oh! se avalio! — e tanto, que sou capaz de jurar que no âmago 
d'aquelle casto e tão nevado peito ardia suffocado... 

A seu tempo se conhecerá se fallei, ou não com acerto. 
A Sra. D. Helena da Cunha e Castro era a donzella mais extremada em virtudes e bellesa, mais 

dotada de prendas, e donaires, que havia na provincia de entre Doiro e Minho, — ou para melhor dizer 
— nos reinos todos de Portugal e Algarves. 

Linda, como o lirio mais mimoso do prado, moça, que ainda apenas contava desoito 
primaveras, e de um coração!... oh! isso! que coração ella tinha! 

Era um anjo, era um anjo baixado lá do céu. 
Sua illustre mãe, D. Anna de Amorim Bacellar Falcão Peçanha, era dona de prudencia e bons 

costumes; mui chã e dada a todos, e caridosa, como as que o são. Era alta, bem posta, e orçava pelos 
seus cincoenta e quatro annos. 
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Depois da morte de seu marido, Bartholomeu da Cunha e Castro, fidalgo de prol, e honrado, 
como lhe cumpria, — que Deus, havia pouco, lhe arrebatára dos braços, viera prantear n'aquella sua 
quinta, solar da Lobaria, a sua viuvez, tão nua e desamparada; deixára os folguêdos da cidade de 
Evora, onde tanto primára e realçára, para v[e]r acabar esse resto de existencia, que tão erma de gôzos 
lhe corria, na assocegada paz d'aquella casa, nas variadas margens do Minho, e ao lado de D. Helena, 
sua filha unica, e sua consolação, esperança e delicias. 

Era uma sancta e virtuosa dona aquella viuva, mas tinha duas baldas — e quem é n'este mundo 
que as não tem! — eram duas baldas, que muita québra e desar lhe davam, na verdade. 

A primeira — e a peior, do certo, — era que se deixára por tal arte dominar por um escudeiro 
ou feitor que para ambos os misteres lhe servia — que não podia a boa da senhora alevantar na sua 
propria quinta voz activa nem passiva. 

Muito bem conhecia ella tudo isso; mas queria-lhe tanto, e de tal modo!... era uma amizade, 
um certo respeito... — porque o Sr. Lourenço Rodrigues, — e já o leitor ha-de ter adivinhado que é 
elle, — foi sempre companheiro de guerras e trabalhos de Bartholomeu da Cunha, — que Deus tenha 
na sua sancta gloria, — e avezou-se por isso a olhar para a familia como sua, a administrar o haver e 
fazenda como suas, e a dizer, e a mandar, e a governar... 

N'aquelles tempos havia muito d'isso, — e ainda hoje os ha. 
Ainda ha muitos d'esses próvidos escudeiros... mas Rodrigues.... —oh! esse lá! — sobrelevava 

ao mais experto; e tanto, que de um simples creadinho, que era, foi crescendo e medrando em 
cabedaes por tal fórma, que se apresentava pela paschoa, e pelo orago da freguezia, que nem ura 
morgado de linhage e grande polpa! boa cazaca de bombazina com botões de aço polido, bom colete 
matizado, cabelleira de laço preto e castanhóla, faca de matto, fivelas de topazios, e bons quartinhos 
de ouro — n’uma sacca de anta — n'algibeira, a que davam repetidas sangrias uns cinco ou seis 
tafues, que costumavam de ajuntar-se, ás noites, em caza do reverendo padre Torres, grande caçador 
de perdizes e coelhos, e bem procedido, como o clerigo de Gil Vicente, para alli disputarem á 
esquincta os cruzados e vintens que haviam — sabe Deus, muitas vezes, com que bullas. 

Estes serões duravam até tarde, e D. Anna bem sabia tudo; mas calava-se, coitada! 
A outra mania que ella tinha, era a nebreza de seus antepassados, que em se fallando em 

pergaminhos... adeus! lá se ía tudo com a bréca por esses ares! 
Verdade seja que na sua sala d'espera havia meia duzia de paineis, — oh! que paineis para se 

verem! — nada menos de dois desembargadores, um bispo, e tres cavalleiros de armadura de ponto em 
branco, com cada espada, e cada capacete, e cada — não se que mais, porque o pó e as teias de aranha 
tinham formado por diante d'elles um cortinado espesso e meio petrificado. 

E tambem alli havia uns archibancos com o brazão d'armas, que eram seis arroélas, e nove... 
Eu d'estas coisas intendo pouco, ou quasi nada. Hei de estudar a nobiliarchia de Antonio de 

Villas-Boas e Sampaio... ou não, não: hei-de antes perguntal-o a certa pessoa, que eu conheço, que é 
mui lida e treslida em cartapacios d'esle genero; e depois... que venham para cá, que lhes darei licções 
de cadeira, como um lente machucho de Salamanca. 

Mas, sancto Deus! aonde eu vou dar comigo! e o tempo a escacear-me, e o bom de Garcia de 
Rezende já a clamar, n'aquelle seu tranquillo e bemavenlurado seculo, que 

“... quem deixa perder tempo 
Nunca o mais póde cobrar” 

e ainda por declarar o segredo da formosa D. Helena! 
Oh! que se alguem a visse, como eu a imagino, juncto d'aquella meza, tão anciosa, tão 

scismadora, tão dominada pelo seu pensamento, havia de adivinhar, mas que lh'o não dissessem, — 
que aquelle coração virgem, e ainda não desabrochado quando viera do Alem-Tejo, estava encadeado, 
varado e rendido, — n'aquellas solitarias margens do Minho — aos olhos negros e scintillantes de um 
mancebo de vinte e quatro annos, bem talhado — como uma estatua de Miguel Angelo — e vigoroso 
de vida e de verdura,  — como o mais elevado cedro do Libano; de um mancebo, que a captivara de 
cinco vezes que das grades de seu jardim a avistara, que ousara offertar-lhe um amor, — tão 
duradouro como puro — n'umas cartas, que lhe escrevêra, em que lhe dizia tantas cousas... tantas, e 
tão seductoras... em que lhe pedia lhe fallasse uma noite, ao que ella não quizera, não soubera, não 
podera resistir, porque... 

— O amor é um fadario, que está escripto no estrellado livro do céu! 
Mas quem era esse mancebo? Seria nobre?... 
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Quem sabe! 
— Helena, e a fidalguia de tua mãe?... assim te affoitarás a calcal-a aos pés?! assim farás corar 

as desbotadas faces dos retratos de teus avós... e mancharás com tão feia nodoa o brazão de tuas armas 
tão antigas?!... que dirá, que se carpirá tua mãe, se chegar a saber tal?! — tua mãe!! — oh! que fazes? 

A triste de D. Helena da Cunha tinha de cumprir a sua sina. 
Era n'essa mesma noite que Fernando, o seu amante, havia de subir, á meia noite, por aquella 

janella, que ella entreabrira, e para onde, por instincto, — ou não sei porque fatalidade, — descambava 
a miude seus olhos, ora languidos e abatidos, ora animados de espanto e receio, ora arrazados de uma 
lagrima, que involuntariamente lhe deslisava pelas escaldadas faces, como o aljofarado orvalho da 
aurora pelo seio perfumado da bonina. 

Sua mãe tardava, e ainda mais tardava Rodrigues. Ainda tinham de cear, de rezar, e de 
acomodar-se; e depois... á meia noite... — esta idéa fêl-a estremecer; parecia-lhe que já sentia os 
remorsos a sacudirem-na pelas tranças com suas mãos frias e descarnadas: quasi que teve medo; quiz 
chamar pela criada: 

— Margarida? — 
— Am?... que é lá?... que é?... — disse a dorminhoca inalteravel, e caindo, de repente, em si, 

alevantou-se estremunhada, e emendou: 
— Ai, é vossa senhoria, minha senhora? 
— Accorda, olha, accorda. 
— E Rodrigues?... já veio? 
— Ainda não. 
— Hou, elle!... crédo! 
— Mas em quanto não vem, não durmas. 
— Eu?... eu não, menina: e abriu uma bôcca muito grande, muito grande, para espantar a 

preguiça. — Quer vossa senhoria que eu lhe cante aquella vida de Sancta Helena — da sanctinha do 
seu nome, — que é linda, muito linda vida? — quer? 

— Pois canta, canta—respondeu D. Helena, como quem tem outra idéa na mente. 
Margarida foi pôr a sua almofada sobre uma poltrona de coiro mui lavrado, que alli estava; 

assentou-se encrusada no estrado, e alisou com as mãos ambas o topéte, escarrou septe vezes para 
afinar aquella voz de sovella, destemperada pele somno e pelo tabaco, e deu largas a um 
melodiosissimo romance, cuja musica e toada déra com a agua pelas barbas ao Auber do Fra-Diavolo, 
e fizera arripiar Beethoven no seu laureado jazigo. 

A lettra dizia assim: 
Stando Sancta Helena 
Á porta assentada, 
Cosendo mui leda 
Na sua almofada, 
Sua agulha d'ouro, 
Seu dedal de prata, 
Veio um cavalleiro 
Pediu-lhe pousada. 
— Se meu pai lh'a der, 
Stá muito bem dada. — 
  Entrou para dentro 
Logo se assentou; 
Fizeram-lhe a ceia, 
Elle não ceou; 
Fizeram-lhe a cama, 
Então se deitou. 
  Lá por meia noute 
Se alevanlou, 
De trez irmãs, que éram, 
Só nella pegou. 
  Levou-a pro monte 
E lhe perguntou 



612 

Como lhe chamavam 
E come a tractavam: 
— Em caz de meu pai 
Helena fidalga, 
Agora na tua 
Serei desgraçada. — 
  Puchou pelo alfange 
E logo a matou, 
Coberta de ramos 
Alí a deixou. 
  Findos septe annos 
Por alí tornou: 
— Pastorinhos novos, 
Que guardais o gado, 
Que ermida é aquella, 
Que esta n'aquelle adro? — 
— É de Sancta Helena; 
Morreu degollada! 

E parou aqui a chronista da bemaventurada Martyr, para rezar uma explicação a este ponto 
obscuro e intricado da lenda: — e vae então aquelle desalmado Herodes do cavalleiro ficou 
arrependido de ter feito semelhante maldade, e atirou comsigo ao chão, dizendo com grande pranto e 
alarido: 

Minha Sancta Helena, 
Meu amor primeiro, 
Perdôa-me a morte, 
Serei teu romeiro. — 
— Como te hei... 

— Que ponham já a ceia na mesa. — bradou da parte de fóra uma voz aspera, rija e imperiosa, 
e ao mesmo passo sentiu-se um rumorejar confuso na sala visinha. 

A nossa cantatriz orgulhosa, que principiava a pavonear-se da torrente de suas harmonias, e 
que já talvez se julgava digna de gargantear, como prima dona na opera que para el-rei D. José 1.º 
mandara vir o marquez de Pombal da terra do santo padre; ou, pelo menos, para cantar um minuête 
alambicado no theatro do bairro alto, vendo-se tão prosaicamente interrompida, ficou... — imagine o 
leitor como ella ficaria! 

D. Anna entrou então para buscar o seu regalo; vinha-lhe a serenidade debuxada no gesto, 
porque os seus temores haviam desapparecido, como a columna de fumo açoutada pelo vento. 

Chegou-se á sua querida filha para lhe agradecer o bemdito responso que tão prestes havia 
operado, e aparelhava-se já para fazer a apologia da poderosa influencia do milagroso fradinho de 
Padua, quando um criado, que assomou á porta, annunciou em tom carregado e rudo, que estava a ceia 
na mesa. 

Era Rodrigues. 
 

(Continuar-se-ha.) 
A. Pereira da Cunha 

 
Tomo III, n.º 27, 22/02/1844, pp. 327-330. 
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O GOVERNO NAS MÃOS DO VILLÃO 
Memoria do Seculo Passado 

 
II 

 
Nom bastão quantas vides Baccho planta,  

Nem quanto a loura Ceres pão seméa:  
Nom quanto gado Pan pasce cad' hora,  

Nem quanta caça a grã Diana cría,  
Nein quanta fructa геgа a bella Flora.  

P. de Andrade Caminha — Epigrama XCIV. 
 

CÊA QUE FARTE. 
 
O NOBRE, e muito antigo solar da Lobaria, edificado, n'aquellas sanctas e folgadas eras, em 

que os nossos porluguezes 
Eram homens de barbas té á cinta, 
De retorcidos, asperos bigodes, 
Não barbicas de agora, amoladinhos, 
 Tres-calando pivêtes, 

por um senhor muito illustre e valoroso, de cujo nome não resa o empoeirado manuscripto, de 
que vou colhendo esta interessante e veracissima memoria, apresentava ainda por meado secuto 
desoito, em que principiou manso e manso a derrocar-se, como acontece a todos os edificios d’esta 
terra miseravel e acabadiça, apresentava, — como ía disendo — um aspecto de guerreira arrogancia, 
com seus laivos de feudalismo; porque assim era mister que fossem as honras e solares poderosos, por 
causa das continuas alterações, que por esses tempos havia. 

Era bonito, — muito bonito a valer, — e, já se sabe, por consequencia romantico. 
Oh! que se esta discripção coubesse por sorte a Alfredo de Vigny ou a Walter Scott, então... 

então veriam como elles a faziam; mas se a mesquinha da casa era Portugueza, que remedio ha, para 
que se saiba que existiu, senão que um Portuguez se deite aos mares para fallar della! Ora se fosse um 
Portuguez poeta, ou — pele menos — fazedor de versinhos d'agua doce... va! mas eu?... eu, que... 

Malfadado solar da Lobaria, em que mãos te vês mettido! 
Eu bem sei que se fosse poéta havia de dizer que aquellas varzeas e prados, aquelles pomares e 

hortas tão louçãs e tão donosas, que ao sopé se lhe estendiam pela parte do occidente, se assimilhavam 
a aveludadas alcatifas de verdura, recamadas de flores suavissimas e variegadas, e de fructeiras, cujas 
cimas desapertadas em viço e gala, ondeavam á mercê das brisas, carregadas de mil cantores alados e 
plumosos. 

Bem sei que havia tambem de dizer que pela parte do levante se assentava sobre um rochedo 
macisso, alpestre e alcantilado, por cujas ôcas sinuosidades геdemoinhava em crespos frócos de 
nevada espuma nm profundo riacho, que ía levar seu tributo ruidoso ao magnifico leito do Minho, que 
tambem corría a levar ao Oceano a nata mais pura de suas ondas, como a cidade de Burgos levava ao 
Califa de Córdova as suas donzellas mais formosas. 

E bem sei tambem que podía dizer, que quem olhava da parte de Galliza para aquella casa 
acastellada e respeitavel, dominada pela torre verde-negra, que do seio lhe avultava campeando, 
pensava lá comsigo, — porque então ainda não havia a exquisita manía de publicar pela imprensa os 
mais occultos pensamentos, — que bem se poderia comparar com um gigante de granito, cuja fronte 
erguida parecia reger as nuvens, que a involviam, com sua corôa de aguçadas amêas, e olhar para, os 
plainos e para о riо, que se lhe achatava lá por baixo, com seus olhos sombrios e malditos, com seus 
olhos... — que eram duas sétteiras. 

Mas tudo isto era se fosse poéta; porém como о nao sou... — e Deus me livre da damnada idéa 
de esperar colocar-me, um dia, n'essa conta; direi na minha linguagem rasteira e comesinha que о 
interior da casa da Lobaria näo correspondía ao exterior. 

Salas... e mais salas... mas que desordem, que mau amanho, sancto nome de Deus! 
Ora n'uma dellas, que se chamava por excellencia a sala do comer, —nome que lhe pegou, 

porque, de certo, lhe veio de Galliza, e tanto basta, — é que eu vou agora contar aos meus 
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pacientissimos leitores, que se estava comendo uma cêa, oh! que cêa! e não se admirem: n'essas éras 
de atrazo, e de rudesa não tinha ainda apparecido Broussais, nem Gall: não era ainda o cear um 
anachronismo. 

Em volta de uma longa e estreita mesa de carvalho, sobre a qual fumara uma tremenda pósta 
de vacca com o seu competente presunto e salpicão n'uma enorme e floreada bacia da India, que 
emparelhava com um profundo alguidar do fabrica nacional, transbordando de arrôz de fôrno, entre 
cuja superfície açafroada se aninhava um gordo e bem cevado pato ganço, comia e bebia a familia de 
D. Anna de Amorim, isto é: ella, que estava assentada á cabeceira, e o seu reverendo capellão padre 
Bernardo, que lhe ficava fronteiro, e que era um verdadeiro Bernardo no avaliar o sabor de uma bôa 
pinga de Malaga, ou de S. João de Longos valles. 

Comiam e bebiam estes dois sómente, porque D. Helena, que estava á direita de sua mãe, 
pálida, e com uma especie de susto a ressumbrar-lhe no rosto, queria, mas não podia; e para se não 
tornar suspeita, ou talvez para espairecer o pensamento, que parecia arder-lhe em labaredas, lançava 
uns pedacinhos de pão ao seu bichano maltez, que alli lhe estava careando a compaixão com seus 
cortejos, e que mal colhia a prêa ás unhas, ía sorrateiramente devoral-a para sobre um montão de 
milho, que estava para um canto da sala. 

D'isto se espantam?... pois que presumiam?... parece-lhes que não diz a falla com os trajos, 
como perguntava a comedia de Sá de Miranda, ou esperavam d'elles alguns triques troques? 

Espantam-se? pois olhem que não digo tudo; porque se eu fallasse das molduras carunchosas 
do tecto, e dos azulêjos mutilados das paredes; se eu fallasse dos moveis e aderêços, em que a nobresa 
corria parelhas com o desalinho, se eu dissesse a verdade núa e crúa... e devia fazel-o em consciencia, 
que não sou homem para 

D’un nain faire un Atlas, 
não sou homem para.... 
Adiante, adiante. 
— Ha que tempos não comemos nós aqui uma truta marisca, ou salmonête, disse, emfim, D. 

Anna, volvendo os olhos, ora para o capellão, ora para o escudeiro. 
— É verdade. — respondeu, cora a bocca cheia, Padre Bernardo proseguindo na sua affanosa 

e pia missão de fazer pela vida. 
— Se ao menos... — 
— Que ha-de ser, — replicou com vóz alevantada Rodrigues, que alli estava em pé, com 

ademães de Inspector geral, e com uma salva de prata na mão, cortando de um golpe a phrase de D. 
Anna, que emmudeceu subitamente, — que ha-de ser, se nem já valem isempções, nem privilegios?... 
— 

— Privilegios, sim; — continuou ella — já se não faz caso d'isso, como se fez algum dia: se 
fosse no tempo de minha avó, que foi açafata da rainha D. Maria Francisca Izabel de Saboia, ou de 
minha visavó, que foi... — 

O cortêz e delicado Rodrigues, para escapar talvez ao costumado autem genuit, de que se via 
ameaçado, teve por discrição interromper de novo a sua ama:... 

— Acabou-se o respeito e o acatamento aos fidalgos! deu tudo por ahi em pescar com anzol, e 
com redes de varrer... e o mais é que se fossem só os da terra... transito, mas uns... — 

— Quem?—perguntou D. Anna. 
— Quem? uns poucos de farroupilhas e aventureiros, que se não sabe de que casta são, e que 

querem dar sótta e áz n'esta nossa briosa freguezia!... ah! cães, cães!... — 
— Mas quem são?... de quem falla você, Rodrigues?... —ousou de dizer D. Helena com um 

certo embaraço, em que bem transverberava o que havia de procelloso em sua alma. 
— Falto de um tal... — eu nem sei quem elle é, — de um tal... Fernando... ou que quer que 

seja... de um... vadio! — e os olhos do atrevido criado se cravaram na filha de Bartholomeu da Cunha, 
— inflamados e prescrutadores, como os do anthropóphago Han d'Islandia, e fizeram-n'a estremecer, 
como se o gêlo do passamento lhe houvesse calado nas vêas. 

— Fernando?... — repetiu D. Anna — e d'onde veio elle? — 
— Eu sei, — lhe tornou Rodrigues— veio... do inferno, Deus me perdôe. — 
— Ai, Rodrigues, não diga tal! —atalhou a escrupulosa viuva, socorrendo-se mentalmente a 

um fervoroso crédo para apagar o damno do escandalo, que recebêra. 
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D. Helena aproveitou este lanço para pedir a sua mãe, que se alevantassem, porque éram dez 
horas já dadas, e porque os olhos, d'aquelle excomungado feitor a perseguiam porfiósos, como dois 
lobos famintos na cola de um cordeirinho. 

As duas senhoras ergueram-se; e o padre, — que já estava como quem éra — entoou 
resmungando o gratias agimus, e terminou com o requiescant in pace por alma dos finados da 
Lobaria, e, benzendo-se e saudaudo-se, se foram todos três aos seus aposentos. 

Rodrigues ficou só: vacillou por um instante, como ruminando certo plano de alta monta, e 
depois foi açodadamente na pista do capellão, bateu-lhe no hombro, travou-lhe do braço, e arrastou-o, 
já meio atordoado pela cêa e pelo somno, para a sala mais remota das casas. 

— Então, que me quer, Rodrigues?—disse o reverendo presbytero, maravilhado de tão 
extraordinario proceder, e tão abalado, que nem sabia se lhe havia de offerecer primeiro uma pitada do 
seu immenso e encebado caixão de simonte. 

O importante Lourenço Rodrigues com meneios de um deputado, que se enfeita para 
improvisar um discurso de arromba, tomou a mão para fallar, como diz o nosso melodioso Manuel 
Bernardes: 

— Padre! a honra d'esta casa tão nobre... a honra d'esta casa... sabe que mais? está perdida! — 
— Que diz homem? — replicou recuando o capellão, e deixando caír da mão a bocêta do 

tabaco,— que diz!! — 
— É isto, senhor Padre Bernardo, está perdida! — 
— Appello eu! — 
— Ora tenha a bondade de me ouvir: jogámos hoje a nossa esquineta era casa do seu amigo 

Torres.,. — 
— Sim. — balbuciou o padre; e foi com este frio e estupido monosylabo, que lhe respondeu 

sempre á sua ardente e enthusiasmada narrativa. 
— E o démo da sorte, que parece que me andava a perseguir, tantas e tantas dadas me deu, que 

perdi tres moedas de deseseis tostões em oiro, — não fallando n'uns miudos — só n’um mal-
entrouxado conde de cópas! — 

— Sim. — 
— Ora bem vê que n'isto entrava traficancia por força, porque perder dôse vezes a fio... — 
— Sim. — 
— E vae, como eu suspeitasse que toda a manobra era d'aquelle pêrro Judeu de Braz das 

Moitas, canteilhe duas palavrinhas, que lhe fizeram chegar a mostarda ao nariz. E começámos — dize 
tu, direi eu — fômo-n'os travando de razões, fômo-nos picando um com o outro... — 

— Sim. — 
— Até que lhe calmei com a minha bengala pelas ventas. — Os outros levantaram-se, e 

apartaram-n'os; mas o diabo do homem, que tem uma lingua de vibora, vociferou, resmoninhou e 
tornou a resmoninhar... e entre mil arrojos e offensas, que se affoitou a dirigir-me... apodou-me com a 
honra da Lobaria, apodou-me com chamar-me... —eu nem lh'o quero dizer, padre. — 

— Mas que foi? — 
— Foi que me pregou nas bochechas, — aqui, n'estas bochechas honradas... — e n'isto batía 

com as mãos nas amarellas e encorreçadas faces. 
— O que? — 
— Que a nossa menina D. Helena, proseguiu Rodrigues n'um tom mais baixo —, anda 

desencaminhada por namoração com esse... esse... Fernando aventureiro. — 
— Jesus, nome de Jesus! — 
— E jurou que sabia que elle lhe vinha faltar esta noite. — 
— Isso é impossivel, — asseverou padre Bernardo, benzendo-se e persignando-se, —é... — 
— É uma verdade pura. Se elle lhe topou com umas cartas da fidalga, que lhe caíram ao pé 

dos choupos, que estão á beira do rio!... é uma verdade pura! — 
— Mas que não seja isso emburilhada de Satanáz para... — 
— Qual historia! — se eu conheci-lh'o a ella nos olhos, quando fallei no tal pescador gamênho 

de má morte!... vilão, vilão!... — mas hei-de despicar a honra da familia; isso lh'o protesto eu; 
protesto-lh'o pela alma de meu amo, que Deus tem. — 

— Mas que intenta você fazer? — observou o padre, todo assombro, e cambaleando em cima 
das escanifradas pernas, como se fosse atacado de terçãs. 
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— Vou ajunctar os moços e criados da lavoira... — 
— E depois? ... que ha-de fazer?... — 
— Logo o verá. — 
 

A. Pereira da Cunha 
(Continuar-se-ha.) 

 
Tomo III, n.º 28, 29/02/1844, pp. 338-340. 
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III 

 
Langue per vezzo; e ‘l suo inflammato viso 
Fan, biancheggiando, i hei sudor piá vivo. 

Qual raggio in onda, le scintilla un riso 
Negli umidi occhi, tremulo e lascivo. 

Sovra lui pende: ed ei nel grembo molle 
Le posa il capo, e ‘l volto al volto atolle. 

   T. Tasso. — La Gerusaleme Liberata. Canto XVI. Estanc. XVIII. 
 

Á UMA, RAPAZES! 
 
A NOITE corria mansa e formosa; nem mali [sic] ligeira névoasinha empanava o brilho das 

estrellas –obuçosas [sic], que á imitação de milhares de lampadas pendiam da abobada arqueada e 
limpa do céu asul-escuro. Apenas uma viração fugitiva e meiga animava as florinhas innocentes do 
campo, que se abriam, como cófres de myrrha para embalsamar a athmosphéra com seus arômas 
recendentes. E nem um leve signal da vida prosaica se alevantava a quebrar a poetica paz da naturesa, 
que dormia reclinada mollemente no regaço da risonha primavera, que dormia acalentada co'o deslizar 
fagueiro dos arroios e com o murmurio saudoso das aguas do Minho. 

Oh! e havia alli tanto de maravilhoso!... 
Eu tenho para mim, e por muito firme e assentado, que não ha coração de homem tão de 

bronze, que não sinta entrarem-lhe umas harmonias solemnes ao erguer os olhos, na mudez de uma 
noite de primavera, e ao vêr um céu tão lindo e tão recamado de luzes, ao aspirar uns perfumes tão 
suaves, e ao escutar uns murmurios tão acariciadores. Quem deixará de compreender então o que ha de 
nobre e alevantado n'esse mundo de mysterios, que o rodêa, e de conhecer que vive, só n'aquelle 
instante, mais vida do que toda a que vivêra entre as tumultuosas e falsas pompas da realidade 
mesquinha... 

Quem deixará de saudal-a commovido! Oh! e então quem deixaria de saudar a noite de 2 de 
abril, em que passava a historia que vos conto! 

Muito havia que tudo parecêra assocegar-se no solar da Lobaria: o relogio da capella batera 
pausadamente a meia-noile. 

De certo que tudo já dormia a somno sôlto, pois que nem um só passo se escutava por aquellas 
êrmas e desnudadas sallas, a não ser n'uma d'ellas... — naquella mesma, em que D. Helena, — como 
os meus leitores estarão lembrados — tanto empenho mostrava em espreitar o céu, pela esguia e 
recortada janella, — porque era n'essa mesma salla, e juncto d'essa mesma janella, que Helena, a 
timida e tão recatada Helena, velava em sobresalto, o attenta ao minimo ruirdo, emquanto sua mãe, 
que assim lhe queria, se engolfava talvez n'um somno bem ameno e sonhava um porvir de rosas para 
sua nobre filha, para a illustre herdeira de seus brasões e pergaminhos, sonhava e era feliz. 

D. Helena estava assentada ao pé da mesa, sobre a qual apoiava os braços despidos, e brancos, 
como o transparente alabastro, e occultava entre as mãos o rosto desbotado e languido, como se as 
forças lhe fallecessem para se animar a beber o ar macio e refrigerante da noite, que passava 
subtilmente pela janella, que lhe ficava fronteira; ah! e quanto precisava ella de bebel-o para apagar o 
fogo que lhe tisnava os seios d’alma! 

Eis que de subito sentiu para o lado um rumorejar... um não sei quê... 
— Será já...? — proferiu ella assustada, e ousou levantar a cabeça: olhou... escutou... 

prendeuse-lhe a respiração; arfou-lhe o seio de neve com as oscillações do coração, que parecia não 
lhe caber dentro no peito... Mas havia-se enganado. 

Oh! como ella era então bella e sublime! Um rubor pudibundo tingiu-lhe as faces, e tanto e 
tanto lh'as accendeu, que lhe foi mister affastar com as mãos, para desaffrontar-se, as finas e anneladas 
madeixas de seu cabello, que desatado lhe ondeava. 
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Oh! que pensamentos ferviam n'aquelle cérebro afogueado! — o passado, e até o futuro, tudo 
se confundia no presente. Amava, e com todo o enthusiasmo de uma alma virgem; amava, e ía ver 
logo... alli... a seus pés... o homem, que cifrava quanto para ella havia de arrebatador sobre a terra. 

A affeição, que tinha a sua mãe carinhosa, a saudosa recordação de seu pae, que tantas vezes 
lhe fizera verter lagrimas, tudo se desvanecia n’aquelle momento, porque o amor lhe abarcava as 
faculdades todas. Scismava, esperava.... quando uma cabeça, uns hombros, e um vulto, como vaporoso 
e phantastico, começou a assomar mui de mansinho pela parte de fóra da janella; era... era elle... 

D. Helena, apesar de todos os seus desvaneios de ventura, arrastada como por um instincto 
involuntario, ergueu-se e quiz fugir ao reconhecel-o, mas ficou, e não pôde resistir a aproximar-se 
d'elle, e até a estender-lhe a mão convulsa e receosa, para o ajudar a subir o derradeiro degrau da 
escada de corda, porque o seu nome passára suffocado por aquelles labios tão queridos, invôlto de 
sentimento, de temor e de esperança; deu-lhe a mão; e Fernando, que de um salto galgára 
cautelosamente o balcão, veio prostrar-se-lhe ajoelhado, proferindo com uma voz lá do intimo, em que 
ressumbrava respeitosa timidez e arrojada energia: —  

— Helena... minha Helena... — e a falla se lhe perdeu n'um beijo de fogo, qne se affoutou a 
cravar n'essa mão tão linda e tão idolatrada; beijo electrico e de magía, pois que a donzella, como 
embaída por um feitiço, estremeceu, suspirou, e pendeu desfallecida sobre uma cadeira. 

Qual é, qual póde ser a felicidade perfeita n'este mundo? 
Eis aqui o difficilimo problema, que tantas fadigas tem custado. 
Não será, porventura, o primeiro encontro, a sós, de dois amantes? Esse primeiro encontro, 

todo enlêvos e delicias, em que duas almas sedentas se communicam, se confundem, e se encadèam 
n'aquelles olhares turvos e radiosos, que se trocam, n'aquelles dizeres delirados, que se não ouvem, 
mas que se compreendem, n'aquelle arquejar dos peitos, que se apertam, e naquelles ardentes labios, 
que... 

Oh! que é esta, em verdade, a maior, a unica ventura possivel! 
É' esta, repito, a unica ventura n'este mundo; porque é sómente, segundo creio, no coração da 

mulher, que se encerram como diamantes n'um thesouro, as sementes mais puras da virtude, e da 
felicidade. 

Hei-de crer na mulher; hei-de proclamar que é um anjo, ainda que todos os sabios reunidos 
proclamem gritando que ella é um demonio. 

Hei-de crer na mulher, porque é do seu amor que nos vem tudo. E que seria do homem n'este 
deserto çáfaro da existencia, sem um ente em que se reflectissem suas mágoas e alegrias? que lhe 
enxugasse o pranto e lhe esmaltasse os sorrisos? — que seria o poeta, sem a mulher, que lhe inspirasse 
e lhe intendesse os canticos? harpa abafada com cordas de chumbo! — que seria o conquistador, o 
guerreiro, sem a mulher, que lhe apontasse para o futuro e para a gloria? estatua de ferro, salpicada de 
sangue, com uma corôa de loiro na cabeça! — que seria o mais opulento e orgulhoso monarcha do 
universo, sem a mulher, que o admirasse e o deleitasse? ídolo profano de Baal, erguido na sua ara, 
rodeado das turbas, mas sem vida nem gozos, porque era de oiro macisso! 

D. Helena volvêra em si, revocada d'esse cahos deleitoso pelas extremosas fallas do seu 
Fernando. — Que juras que elles faziam, que protestos! 

...Julgue-o quem não póde experimental-o. 
Vasava-se-lhe o sentimento do fundo do coração, onde lhe refervia como a lava debaixo das 

cinzas calcinadas do vulcão. 
O presente gosavam-n'o junctos; o futuro promettiam-se que seria um só para ambos; e o 

passado... oh! Helena soube alfim tudo, Fernando, o sincero e leal Fernando, confiou-lhe o segredo 
mais occulto e interessante de sua existencia. 

Mal visto pelo grande, mas despotico e duro marquez de Pombal, a quem seu pae caíra em 
desagrado, por ser particular amigo dos padres da companhia, crime que o arrastou ás enxovias da 
Cova da Moura, onde expirou de mingoa e de opprobrio, deixou Lisboa — a linda e opulenta Lisboa 
— para vir arrastar uma juventude desdoirada no retiro e na humildade de uma aldêa, que tanto 
desdizia de sua creação primorosa. 

Penára, penára muito, ao ver-se assim tão fóra do seu elemento, e como arremessado pelo 
vento do destino das margens do seu Tejo tão fecundo, para as do Minho, tão pobre e tão inhospito. 
Mas a religião, que o embalára na infancia, era o lenitivo de seus padecêres mais pungentes: soffria o 
que Deus lhe ordenava que soffresse; e triste, porém sempre resignado, occultava seus honrosos 
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appellidos com o simples o acanhado nome de Fernando; despíra os veludos e as cabaias, para trajar o 
gibão de ganga e de riço, que não dava menos garbo e realce ás suas fórmas gentis e regulares: trocára 
os serões da côrte de D. José I pelos folguêdos da pesca e da caça. 

Soffria, mas esperava, — como esperam sempre os desgraçados n'este mundo, —esperava 
ainda uma hora de bonança, e essa hora chegou, porque víra a D. Helena, e seu coração sentia o que 
nunca havia experimentado: viu-a, amou-a, idolatrou-a; porque aquella donzella viera tornar-lhe mais 
bello o seu retiro socegado, do que todas as cidades da Europa, com seus luxos e recreios. Aquella 
donzella fôra para elle o oasis de verdura no árido descampado da Arabia, a estrella da salvação entre 
o negrume da tempestade. 

Amara-a, chegára a fallar-lhe, a ouvir d'ella que era amado... oh! e então porque havia de 
occultar-lhe o seu segredo, esconder-lhe um nome, que o engrandecia! 

Fernando contava-lhe tudo, tudo; e com aquella eloquencia não estudada, eloquencia innata, 
que reveste a linguagem do homem n'esses fugitivos instantes de enthusiasmo. 

Ella... ouvia-o; e de seus olhos deslizavam duas lagrimas, destiladas do âmago do peito, ao 
passo que um sorriso embriagado lhe deixava interver os dentes como prrolas; —ouvia-o, como a 
Daídha de Lamartine, quando Cedar lhe diz a prostrado: — 

 
Toi m'aimer... 
Toi me parler d'amour la nuit et moi t’entendre! 
Moi boire encore ces pleurs que tu viens de répandre! 
Moi reposer encore ma tete sur tes bras! 
Pendant qu'ainsi toujours tu me regarderas! 
 
D. Helena como que tresvariava; julgava que não se podia ser tão aventurada. Mas era-o: e era 

mister sêllo sempre. 
— Fernando, — lhe disse ella — tu és nobre, és tão illustre, como meu pae, como minha mãe: 

Fernando Peixoto da Silva: meu Fernando... oh! jura... que has-de cazar comigo... — 
Cazar comtigo? Helena, minha Helena adorada... — lhe respondeu o mancebo, como tomado 

de loucura e ufania — Cazar comtigo?... — 
— Cazas? — ] 
— Oh! juro-te: serei... — 
— Meu esposo? — 
— Sim. — 
D. Helena respondeu-lhe com um involuntario grito de alegria, e as bôccas dos dois amantes 

se encontraram n'um só beijo, emquanto seus cabellos se entrelaçavam desordenados... 
— Jesus! — exclamaram ambos repentinamente, arrancando-se áquelle abraço encantado, 

como se uma scentelha de raio houvesse caido entre elles. 
— Á uma, rapazes! — Bradou com a voz pavorosa do trovão o furioso Rodrigues, entrando na 

sala seguido de septe criados, armados de páus de carvalho com choupas na ponta, que foram investir 
de chófre com o esforçado mancebo; este, levando da sua faca de mato, cuidou em seu valor 
desesperado que poderia assim resguardar-se dos golpes, que apinhados lhe atiravam. 

Recuou e ía defender-se... mas D. Helena a sua esposa, a triste e desamparada Helena, ouvíra 
ao longe os dolorosos alaridos de sna mãe, e se baqueára, quasi sem vida, no pavimento. Ia a defender-
se, mas correu primeiro a accudir-lhe, e a espada do covarde Rodrigues o varou rapidamente pelas 
costas. 

— He... le... na!... — balbuciou elle, e caíu banhado em seu sangue fumegante. 
O escudeiro arcou-lhe do corpo pelo meio, e ajudado por dois lacaios o arrastou para o eirado 

contiguo, e o arrojou com força ao ribeiro, — que por baixo corria para o Minho, — para o Minho, 
que se abalava para o mar! 

D. Anna entrou desgrenhada pela sala. — Minha filha?... — perguntou ella soluçando — 
aonde está minha filha? — 

— Alli, — lhe tornou Rodrigues, espumando de enfurecido, e apontando para a formosa D. 
Helena, que jazia sem alento — alli, e ámanhã ha-de estar no convento de Val de Pereiras. 

D. Anna calou-se, e soluçou mais alto. 
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E era força que assim se cumprisse, porque assim o determinava Rodrigues; Rodrigues, que 
víra escaparem-se-lhe para um abysmo sem fundo as suas mais vicejantes esperanças, porque chegára 
a conceber o plano de esposar, um dia, — e talvez breve... 

Acredital-o-heis vós, leitores? 
A herdeira da Lobaria! 
 

A. Pereira da Cunha 
(Continuar-se-ha.) 

 
Tomo III, n.º 29, 07/03/1844, pp. 349-351. 
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IV 

 
Posto que al te assi parece 
D'este sonho e mostra vãa, 

Por de fóra resplandece, 
Dentro não ha cuita sãa. 

  F. de Saa Miranda. Cantiga ao modo Italiano. 
 

О SALMÃO DO INFANTADO. 
 
Resvalae, resvalae, enrugadas aguas do Minho; resvalae, que minguem aventará esses 

mysterios, que occultaes em vosso seio boliçoso. 
Resvalae, que podeis ufanar-vos com vossas margens tão bordadas de rochêdos escarpados, 

entremeadas de planicies de esmeralda e acairelladas de ondeantes choupos e salgueiros. 
Resvalae, resonando socegadas, que ahi estão de atalaia pelas orlas dos dois reinos bastidas 

praças, e acastelladas villas: ahi estão Valença, a porlugueza, e Tuy, a antiga, a celebrada na Galliza, 
que parecem guardar as arêas de prata que vos involvem, collocadas em frente uma da outra, 
apercebidas e enroscadas, como dois leões de pedra a velarem o seu thesoiro. 

Que lindas são essas ribeiras do Minho, tão magnificas, como as do Téjo, tão amenas, como as 
do Mondego, e tão romanticas, como as do Lima! Que linda é Seixas, que lhe alveja pela esquerda; 
que se .debruça desleixada pela encosta, como espumante catadupa, ouriçada de casinhas tão caiadas! 

Nas abas d’esta pequenina povoação, havia, se o manuscripto de certo padre curioso não 
mente, um pequeno, mas mui alegre casebre, — porque era todo o dia mui soalheiro, — em que 
morava Pedro Affonses, moço de vinte e dois annos, alto, bem fornido de membros; alvo e córado; 
cabello e barba negra, crespa, e tão lusente, como fios de azeviche; e de uns animos... de uns animos 
de cavalleiro da edade media, leal, honrado e brioso, e conhecido por todos aquelles contórnos pelo 
distincto nome de tobarão das mugens, que era, na verdade, uma vassoira nos póços e reconcavos do 
rio; onde abicava a proa aguçada do seu barquinho velleiro... ai, dos tristes peixinhos, coitados, que lá 
lhe íam logo caír na rede ou nassa. 

O nome de tobarão das mugens era bem merecido, era; e todos por tal o conheciam e lh'o 
chamavam; até seu pae, que era um pobre e derreado velho, de cabello e barbas, como uma estriga de 
linho, que lhe queria como á luz de seus olhos, e que vivia com elle em sancta paz e harmonia, e com 
uma filhinha de dez annos, em que sua companheira, que havia nove se finára, lhe deixára uma 
recordação viva para saudades e suspiros, e lhe legára o transumpto de sua lindesa e carinhosa virtude. 

Era um anjinho do céu a boa da pequena; folgasona e despejada no amânho da casa, de que tão 
creança ainda se encarregára e mui devota de se encommendar á senhora da Consolação, sua 
advogada e madrinha de baptismo, ainda que o reverendo reitor, para satisfazer as phantasias da Sr.ª 
Brites do Menino Deus, sua ama e dispenseira, ateimára em lhe pôr o nome de Marinha. 

O velho revia-se n’ella... pois o filho?... oh! esse então não fallemos. 
Era alta noite; Silvestre Affonses que assim se dizia o pae do tobarão das mugens, dormia 

tranquillamente sobre um montão de palhas miudas de centeio, e coberto com uma desbotada manta 
da Catalunha; dormia, e de espaço a espaço um sorriso ligeiro lhe esvoaçava pelos beiços amarellos e 
resequidos pelos annos; sorria-se, porque um sonho innocente e ditoso lhe poisava no pensamento. 

— Ma... ri... fi... lha... — e estendeu carinhosamente a mão grosseira e engelhada, como 
procurando alguma coisa para affagal-a. 

Marinha, que para alli estava a um cantinho, aninhada sobre umas poucas de redes 
esfarrapadas, com cujas boyas de cortiça brincava para se interter e espalhar o medo de estar 
accordada, sósinha e áquellas horas... medo, que lhe representava na sua imaginação escaldada e 
poetica mil papões e lobis-homens a debuxarem-se pelas defumadas paredes, ao clarão trémulo da luz 
da candêa, que vacillava ondeante, como querendo extinguir-se dentro em breve; Marinha, que estava 
toda transidinha de susto, e pedindo á Senhora da Consolação, que lhe valesse em similhante apèrto, 
correu como uma corça, para juncto de seu pae, logo que lhe ouviu pronunciar, sorrindo, o seu nome; 



622 

pegou-lhe na mão e apertou-lh'a brandamente. Depois, não sei se por lhe parecer que sentiu coisa, que 
lhe redobrasse o medo, ou se enlevada na contemplação de seu pae... — porque o aspecto de um pae 
que se ama, — e quem haverá que não ame o seu! — derrama no coração tantas delicias!...; e infunde 
n'alma tanto respeito arrobado de deleite e de doçura!... — não pôde ter-se, e deu-lhe um beijo. 

O velho estremeceu; descerrou pouco a pouco os amortecidos olhos, que n'aquelle instante 
reviviam animados como as lampadas parabolicas do Evangelho, quando as cinco virgens prudentes 
lhes renovavam o oleo quasi esgotado, e ergueu-se sobre a sua miseravel cama, estreitando 
amorosamente a filha contra o peito. 

— Marinha, disse elle, tens medo, Marinha? — 
— Tinha. — Lhe respondeu a pequena n'um tom baixinho, e escondendo, como 

envergonhada, o afogueado rosto entre as barbas macias e veneraveis de seu pae. 
Silvestre ergueu-se e beijou-a: — Tinhas medo, tontinha?... não vês que já lá vae a hora 

maldicta da dança das bruxas, e da ruim procissão dos defunctos?... que isto... ha-de ser mais de meia 
noite! — 

— Isso ha-de. — Acudiu Marinha procurando arreigar no coração tão animadora esperança, e 
ainda tremula e espavorida com as lembranças que seu pae lhe suscitára. 

— É, é; que eu já dormi dois somnos regalados. E tu, e tu, minha rica trutinha real das 
cambôas da Guarda?... — 

— Eu... tambem dormi, pae. — 
— Ai, que me mentes, Marinhitas do peccado. — E tornou a devoral-a com affagos. — Oh! 

que não tardará por ahi teu irmão. Toparia elle fortuna, o filho d'este meu peito, a alegria da minha 
vida, o meu tobarão das mugens? — e quatro lagrimas de affeição e de orgulho se lhe deslaçaram dos 
olhos arrasados, e rodaram rutilantes por aquelle rosto enrugado áspero, como gottas de orvalho 
d'arraiada derramadas por penhasco carcomido. —Oh! Deus lhe dê boa fortuna. — 

— Amen. Deus lh'a depare! — volveu a pequena. 
— Faz vento? — 
Ambos se pozeram a escutar era silencio. 
— Não, não; — proseguiu o velho — a noite parece que está de rosas; e... mas espora... 

hontem foi... ah! ainda bem que é hoje segunda feira, — segunda feira das alminhas do fogo do 
purgatorio; é dia de boa estrêa! ora, se Pedro me pescasse um salmão... — 

— Como aquelle... — 
— Sim, sim; como aquelle que se foi d'aqui para a casa do infantado... — lembras-te filha, 

como era gordo?... e com umas escamas tão bonitas.... a lusirem como um vidro... e de côres... a 
lusirem tanto e tanto, que cegavam a gente!... — 

— E o limão, que levava na bocca, lembra-se, pae? — 
— Pois não me hei-de lembrar, louquinha! e por signal, foi o mais temporão, que appareceu 

est’outro anno, que lá vae; e pescou-o o meu tobarão... — 
— É verdade: foi Pedro. — 
— E este anno estão bem serôdios: inda se não apanhou nem meio!... e ainda está por pagar o 

do Infantado: por pagar o fôro do costume! Parece que estamos no fim do mundo, filha, ou que nos 
deram algum negro olhado esses gallegos peçonhentos! — figas, figas vos dou eu, malditos bruxos e 
aos vossos quebrantos e praguejos!... — oh! que se o meu Pedro... tambem, a não ser elle... — 

— Abra lá, pae, abre lá depressa, Marinha, que venho carregado! — bradou uma vóz 
comprimida da parte de fóra, que foi acompanhada por tres ou quatro rijas contoadas, que fizeram 
estremecer as paredes da casa. 

— É elle! — disseram simultaneamente o pae e a filha, que immediatamente correu a abrir-lhe 
a porta. 

— Louvado seja Nosso Senhor Jesus Christo! — disse Pedro entrando carregado, quasi a 
ponto de vergar, e depositando com cuidado o pesado fardo, que trazia. 

— Para sempre, e sua Mãe Maria Sanctissima! — lhe respondeu Silvestre Affonses, em cujo 
olhar resplandecia a esperança e a curiosidade. 

— E então, filho, pescaste o salmão do Infantado?... — 
Bom salmão, Deus me perdôe. — Marinha, vae-me n’um pulo á botica... — 
— Á botica!... cruzes! — exclamou ella assombrada. 
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— Anda, vae... não me respondas, que te asango! vae, bate á porta, e chama cá depressa o 
patricante: anda, vae n’um pé e vem no outro; córta... 

A pequena enfiou, como varada. Tinha medo; mas o respeito que consagrava a seu irmão 
vencia tudo. Tinha frio, que estava tiritando, mas a japona de burél, que Pedro lhe arremeçou para que 
se cobrisse, a resguardaria do fresco da madrugada, — que já lá vinha a estrella d’alva a relusir, como 
um diamante, no horisonte sem nuvens. Era preciso obedecer; cobriu-se, conchegou-se; e foi. 

O velho acercou-se, meio pasmado, da rede, que embrulhava o suspirado salmão do 
Infantado*, mas qual foi o seu assombro, quando pelo meio dos limos e rabaças, empastadas de um 
sangue negro e coalhado, pôde alfim descobrir á lua incerta da candêa... Emvez de um peixe fresco e 
bem posto, com o corpo desfallecido e apunhalado de um homem! 

Era D. Fernando Peixoto!! 
 
 

A. Pereira da Cunha 
(Continuar-se-ha.) 

 
Tomo III, n.º 30, 14/03/1844, pp. 363-365; 

                                                 
* N’esta breve memoria, — que faz a primeira parte de uma chronica, que, se Deus me dér vida e descanço, 
conto escrever de todas as tradicções da minha provincia, uma das mais abundantes de superstições e abusos, e a 
mais ricca, por cenrto, de poesia, que tem Portugal, — puz todos os meus esforços para conservar em toda a sua 
pureza e verdade o historico, em que a minha composição se enlaçava. Empenhei-me proficuamente em 
averiguar qual fosse a origem do foro, ou costumeira, que havia na ribeira do Minho de mandar para a casa do 
infantado o salmão, com que os pescadores annualmente se estreavam. Ao cabo de revolver e folhear bastantes 
manuscriptos, em que — infelizmente — não topei esclarecimento algum, que me servisse, pude, emfim, 
alcançar por via de um meu amigo — moço de muito ingenho, e muito estudo, — a tão cobiçada copia de uma 
carta, datado de 24 de abril de 1666 e dirigida pelo senhor infante á camara de Caminha, em cujo archivo se 
conserva, registrada no livro dos registros, lettra D. e L. 110, v.º — para que a dicta camara llhe mandasse um 
salmão pescado no seu districto. 
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O GOVERNO NAS MÃOS DO VILLÃO 
Memoria do Seculo Passado 

 
V 
 

ROLAND, se levant avec horreur 
Où suis-je? juste ciel! où suis-je? malheureux! 

................................................................. 
Angélique est partie!... 

................................................................. 
  THERSANDRE. 

Ne l’abandonnons pas dans un chagrin si noir. 
 Quinault. Roland, acte iv. 

 
A LITEIRA E O SEU CORTEJO. 

 
N’uma rude e mal unida tarimba, recamada de junco secco e de algumas roupas de borél 

esfarrapado, em que tobarão das mugens usava de repousar dos seus porfiosos affans do dia, era que 
elle adormecia, — mais ditoso, do que muitos ricaços da côrte em seus leitos plumosos e regalados, 
tantas vezes rodeados do cuidado e dos remorsos, — jasia estirado o desgraçado amante de D. Helena, 
que principiava a dar, a pouco e pouco, umas ligeiras mostras de vida, pois que a ferida profunda, que 
recebêra, lhe arrancava, de espaço a espaço, uma dor pungida e vehemente, desabrochada n'uma côr 
roxa e sombria, que lhe revia pelo rosto desbotado, ou n'um arfar mais agitado do peito, ou n'um 
morder mais convulso dos labios, que estavam azulados, como os de um cadaver, já semi-corrupto. 

Silvestre, o bondoso e charitativo Silvestre, assentado juncto á cabeceira do misero enfermo, 
estava todo repassado d'aquella angustia, que o opprimia; e ora lhe punha a mão sobre o coração, 
como pertendendo acalmar-lhe as ancias, que lh'o partiam; ora se curvava tanto sobre elle, que se 
podia diser, que procurava transmittir-lhe n'um sopro a debil e extenuada saude, que disfructava; e 
aproximava-se-lhe tanto da fronte, que lhe enxugava com as suas cãs prateadas o frio e aljofarado 
suor, que por ella lhe gotejava. 

Marinha, toda susto e admiração. resava ajoelhada sobre a pedra da lareira, emquanto com as 
mãosinhas atiçava as brazas da fogueira, para que se apromptasse prestes o caldo d'unto, que sérviria 
de confôrto para o doente, e de sadio almôço para todos, e olhava, de vez em quando, para Pedro, que, 
em pé, de braços cruzados, os olhos cravados na tarimba, e quasi petrificado de mágoa, parecia desejar 
compreender a causa de tudo aquillo, d'aquelle acontecimento, que ainda se lhe figurava impossivel. 
— Pobre mocinho! — disse alfim, depois de um bom intervallo, em que todos se conservaram mudos, 
— que coisas más de feitiçarias ou de bruxas dariam comtigo esta noite, que assim te deixaram por 
morto, e tão chupado de sangue!—e benzeu-se com a mão toda. 

— E aonde foi que o topaste, ftlho? — 
— Ó Marinha, — fallou quasi ao mesmo tempo tobarão das mugens, como se não tivesse 

ouvido o que seu pae lhe perguntára — que disse elle... o patricante... que vinha? — 
— Que vinha; assim Deus me salve; — Respondeu a pequena. 
— Má raios partam diabo... e tantas tardanças! má peste lhe dê na botica, e nas planganas, e 

nos emprastos... — 
— Cal-te, filho, cal-te. — Atalhou Silvestre com uma voz solemne. 
— Mas se isto é tarde, como a verredoura! e esse desgraçado ahi ás moscas... — e apontava 

para Fernando — Vê... ora vê como elle está?... e com o lanho — salvo seja — por curar, que só lh’o 
banhámos com agua fresca! e o patricante sem vir!... pois já faz dia, ha duas ou tres horas bem 
puxadas!... — 

E era assim; que o sol penetrava de esguelha pela estreita e defumada fenda do telhado, e 
vinha doirar com o seu clarão fulgurante as negras e deseguaes paredes da cabana, e a quilha nova de 
um barquinho de pésca, que devia ser outro carro dos triumphos de Pedro, que rangia espreguiçando-
se com a verdura da madeira, e recendendo suavemente ao alcatrão e resina de pinheiro, e que brilhava 
aos raios do dia, como um fio de victorinas preciosas. 

O velho, que ainda não havia atinado com a solução d’aquelle enigma, tornou a interrogar o 
filho, que embebido em seus cuidares, não dera por suas perguntas: 
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— Mas dise-me cá, Pedro, dise-m’o claro e de uma vez, homem: aonde é que tu foste dar com 
este mal-empregado moço, que ahi está penando as suas culpas? — 

— Aonde, pae?... você vai ficar, de certo, varado. — Aonde?... eu não lh’o devia dizer, não; 
que é... mas emfim... — 

— Então onde foi? — 
— No regato da Lobaria. — 
— No regato da Lob... — 
— Tal e qual; é como lh’o conto, pae! — 
— E mesmo... sim, mesmo perto da casa? — 
— Umas vinte braças d’agua para baixo, para esta parte. Oh! meu pae, que se visse como eu 

fiquei estatelado, quando senti vir aquillo tão pesado bater-me na rede... bumba! ora — disse eu cá 
com os meus botões, — hoje sim, que dei co’o pescado em cheio, com pescado de me tirar o pé do 
atoleiro! e vae senão quando, começo a arrastar... tira que tira a bom arrastar... e vou a desembrulhar, e 
vejo... — mas pae, — proseguiu elle n’um tom mais grave, como se lhe houvesse assomado um 
pensamento repentino — este homemzinho, que ali appareceu, é por que... — 

— Que dises, rapaz? — replicou o velho. 
— Digo... digo que cá me intendo. E é preciso guardar um segredo n’isto, como se foram 

negocios de confèsso. — Bôcca tapada. — Segredo! — E ouves tu lá, Marinha, se me dises, se caes 
em me diser uma só palavra, que seja... corto-te essa lingoa em bocados... E você, pae, olhe lá, que... 
— 

— Ai! — gritou de subito a pequena, e veio acoitar-se entre os joelhos do velho, que 
amarelleceu, e abanando levemente a cabeça, proferiu com todos os necessarios ademanes de um 
oráculo esta sinistra sentença: 

— Mau agoiro para o... é signal de mortuorio! — 
Era um cão, que uivava ao longe. 
Tobarão das mugens tambem n’aquelle instante foi assaltado por uma convulsão, como nunca 

sentira: mas arrancando-se immediatamente áquelle adormecimento de animosa, que podia ser fatal 
para o ferido, pegou n’um çapato dos que costumava calçar, quando para requestar as moças nas 
romarias e nos domingos de agosto se ataviava com os seus fátos mais vistosos, voltou-o, de repente, 
com a sóla para o ar, e proseguiu com uma voz incerta, para assocegar seu pae e Marinha, e dissipar-
lhes um receio, que mau grado seu, lhe consumia e estortegava a alma: 

— É o podengo... o cachorro do nosso visinho... — 
— É, é, uvía, porque lhe chega o fáro... — e Silvestre não teve valor para cabar. 
Pedro fez um novo esfôrço para sacudir a idèa agoirenta, que lhe entrára na cabeça: 
— Que uvía, porque... má esgana o tolha... nóz-gomita o consumma! uvía... porque estará com 

a rabia na pelle. — E cuspiu fóra tres vezes, para expurgar a bôcca do rasto venenoso, que tal frase 
podia alli deixar-lhe. 

E era, por certo muito para acceitar aquelle aviso. — O ressonar sibillante da coruja, e o piar 
agudo do mocho sempre foram signaes terriveis para um moribundo; mas o uivar de um cão... isso 
então; sobretudo. 

A pobre da famlia ficou toda abysmada na sua supersticiosa crença; calaram-se, e apenas se 
escutava o intermitente e enfraquecido refolegar de Fernando. Calaram-se, e mais desgraças lhes 
representaria a sua imaginação rude e maravilhosa, se uma nova personagem, que pelo seu garrido e 
extraordinario trajar merecia as honras de ser apresentada n’uma exposição no Louvre, não viesse 
cortar o fio a cogitações tão profundas e tão lôbregas, não viesse — para fallar uma lingoagem a la 
moda — lançar um traço de alegria n’aquelle painel de tristeza: 

— Ora, bons dias, tio Silvestre, e mais companhia da obrigação. — 
— Muito alegres, sô mestre patricante Antonio Chôco — lhe retribuíu tobarão das mugens, 

como acordado de um pesadêllo enorme — assente-se, e vá estar a seu gôsto. — 
O praticante cobriu-se e assentou-se. 
E espero que os meus benevolos leitores me hão-de relevar, sem se enfadarem, que eu lhes 

faça aqui um esboço do affamado mata-sanos d’aquella freguezia. 
Antonio Chôco era natural da aldêa de Seixas, e filho de um lavrador abastado e de espiritos 

tão altos, que mal o viu com annos de poder procurar officio ou beneficio, o mandou praticar a mui 
respeitavel arte da pharmacia com o accreditadissimo Agostinho de Caminha, o boticario de mais 
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fama, e maior nomeada, que por todas aquellas partes se conheceu, desde que o mundo é mundo. O 
rapaz preparou-se de enxoval e mais arranjos, tomou a benção do pae, que chorava pelas barbas 
abaixo, que mettia dó, n’aquella crua despedida e poz-se a caminho para casa do mestre Agostinho dos 
Reis. 

Passou-se um anno... passou-se anno e meio... e por fim ao cabo de doís annos, tres mezes, e 
cinco dias, volta o bom de Antonio Chôco um boticario por ahi alêm dando mais gostos a seu pae, — 
que se gloriava de lhe ter adivinhado a vocação — do que o Jan Fernandes do Palito metrico, e 
merecendo os gabos de todos os seus visinhos e patricios, que lhe chovíam em casa a darem-lhe os 
parabens do seu adiantamento, e a congratularem-se de verem na sua boa terra uma botica e um 
patricante, — que o não designavam elles de outro modo, o que não deixava de offender um pouco os 
orgulhos balofos do joven Fleurant, com seus fumos de Galeno. 

E digam !á que ninguem é prophéta na sua terra... — mentem pela goéla, que se rogalam: e a 
prova d’isto existe no boticario de Seixas, cuja figuea era... pois não quero agora diser como era, senão 
tinham muito que rir os meus leitores. 

Mas basta de folgar pelo emquanto, que temos de dar conta, — e muita exacta, — do que se 
passou na casa de tobarão das mugens. 

O praticante aproximou-se de Fernando Peixoto, encarou-o com certo desprêso, com que os 
grandes da arte e da sciencia costumam sempre de olhar para coisas de pequena monta; revestiu-se de 
urna estufada auctoridade hiросratica, tomou-lhe o pulso fazendo visagens e momices, e decidiu-se a 
examinar-lhe a facada, que levára, e a receitar-lhe um récipe, que sе havia de temperar na sua propria 
botica. 

— Isto não é nada — disse elle, endereçando-se para os attentos pescadores, e procurando dar 
á sua voz dissonante toda a gravidade, que lhe convinha, — sou até capaz de apostar a minha cabeça, 
— com todo o saber, que cá está dentro, — se em poucos dias o não planto na rua, são e escorreito, 
como um pèro. Podéra!... não que se assim não fosse, que levasse о diabo os cartapacios, em que tenho 
matado esta vista! Banha-lhe essa ferida com agua de violas, Pedro, e pelo sim e pelo não, dar-lhe-has, 
ao recolher, um xaropesito de ruibarbaro, que por essa rapariga mandarás lá buscar, á tarde, e verás 
meu tobarão dos mugios, verás, como eu t'o ponho rijo e fino para navegar por toda a terra. — 

Ora Antonio Chôco era n'aquelle momento sublime[.] Lusia-lhe a sapiencia no gesto, como o 
resplendor de S. Bento, venerado na sua capella de tres naves e duas sacristias, e a mais ricca e 
enfeitada das cinco que havia na freguezia. 

Era o doctor feito á pressa com o seu ruibarbo universal e omnipotente, como a agua morna de 
Gil-Braz de Santilhana, ou como os medicamentos do Argan de Moliere. 

Pedro estava trasbordando de contentamento; a certeza, com que o praticante fiára a salvação 
do enfermo lhe fizera esquecer os seus temores e presagios. Tirou de um armario de castanheiro doze 
vintens, em prata, unico producto do seu pescado da vespera, e foi offe[r]ecêl-os com a melhor 
vontade a Antonio Chôco, que desejando provar-lhe, que tinha alma grande, como os que a tem, 
recusou de acceitar-lh'os, em quanto o doente nao estivesse curado. 

— Ah! é verdade, — proseguiu elle, como apanhando uma lembrança, que lhe fugíra, — onde 
é que tu foste desencantar, Pedro, [e]ste pobre diabo-alma?... então?... que dizes? — 

Um rubor nacarado se espargiu pelas faces de Tobarão das mugens, que volveu os olhos para 
seu рае, — tão brioso e verdadeiro — para lhe pedir perdão da primeira mentira, que dizia em sua 
vida. 

— Foi... — e calou-se. 
— Falla, homem, desenbucha... que mandinga de historia é essa? — replicou o douctor 

pharmaceutico entre desconfiado e impaciente. 
Pedro caíu, de repente, em si; e recobrando todo o seu bom avizo e prudencia, lhe respoudou 

com voz fime: 
— Mal haja quem Ihe poz as costas n'aquelle cortar d'alma, que parece mesmo um Senhor 

açoitado á columna! —ah! sô patricante, que lastima!... esse moço, que ahi está... esse môcinho... é 
meu primo. — 

— Teu primo?! — atalhou Antonio Chôco. 
— E tão direito e carnal, como... É' meu primo que vinha de villar de Mouros a fazer-mе urna 

vizita e vae senão quando dá com elle urna redada de contrabandistas gallêgos, que se não sou eu... E 
parou aqui o sincero pescador, porque nao podia sustentar por mais tempo tão enredado embuste. 
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O boticario mostrou não ficar muito acreditado: 
— Com que então foram contrabandistas!... pois eu pensava... — 
— O que? — perguntou Pedro com muito interesse. 
— Pensava... pois vocês não sabem o que vae? eu sempre lh'o quero contar. É uma novidade 

dos meus peccados! uma novidade!... pschiu! ouvi lá: esta noite... houve grandes desordens na casa da 
Lobaria! 

— Na Lobaria?! — bradaram ao mesmo tempo o velho, Tobarão e Marinha, que se haviam 
apinhado em volta do praticante, para lhe ouvirem a sua historia tão notavel. 

— Sim, sim; da Lobaria. Então que querem vocês diser com seus guinchos? — 
—Nao duvideis, nao, que é verdade, — proseguiu Antonio Chôco, — o que vos digo é certo, 

como as coisas que o são. — Contou-me um mestre pedreiro da freguezia, que esteve agora a curar um 
dêdo na minha botica. Home lá o diabo esta noite; bulhas... arruidos... e por fim, creio que andava alli 
volta de namorico, porque a menina... —a fidalga nova, — diz que vae para um convento, para... 
Olé!..., ora repara-me, Tobarão, olha-me para o teu ferido, como vae mostrando que não tem pressa de 
morrer por agora! — 

E era bem singular a alteração e mudança que se operára em Fernando Peixoto, que 
principiava a estrebuchar com mais violencia, a respirar mais suffocado, a entreabrir os olhos 
empanados, e verter da bocca uma espuma côr de sangue. 

Oh! e quão perigoso era este ensêjo para que o ignorante e desconfiado doctor de Seixas 
rasgasse o mysterioso involtorio, com que os seus charidosos hospedes o occultavam! e quem sabe 
se... mas eis que se sente, ao longe, um chocalhar de guisos e campainbas. 

Antonio, Pedro e Marinha correram de um salto á porta, e viram... Oh! que viram elles! 
Urna liteira doirada e guarnecida de recortes e arabescos, como os de um retabolo do seculo 

dezeseis, [e] com as cortinas de damasco fechadas, e tirada por duas nédias e possantes mulas. 
Ao lado esquerdo, rebuçado n'um capote de Miranda cavalgava Lourenço Rodrigues n'um 

cavallo preto e magro, que fôra o rocinante das batalhas e aventuras de Bartholomeu da Cunha. 
Mais atraz, montado n'uma felpuda egua russa, com a sua poldrasinha, pulando-lhe ao lado, ía 

o reverendo e bojudo Padre Bernardo, com o seu chapéu triangular na cabeça, e com a sua caixa de 
tabaco na mão esquerda; e rematava o cortêjo um bando de criados de libré e de lavoira, bem armados 
e apercebidos, escoltando tres asémolas carregadas, e cobertas com reposteiros de encerado com as 
armas da Lobaria pintadas no meio. 

O pralicante, todo cheio de fatuidade, e similhante a um astrólogo, que vê. por fim, verificar-
se o que tantos e tantos calculos lhe custára, travou do braço de Tobaräo das mugens, e fallou-lhe: 

— E que te disse eu homem? olha lá, que eu me enganasse! lembras-te do que te disse, 
Pedro?... vês a liteira da Loboria?... vês alli do lado o feitor?... pois lá vai dentro D. Helena. — 

Um grito agudo e desesperado restrugiu rapidamente ás ultimas palavras do boticario; e 
Fernando, com os cabellos em desordem, cheio de lodo e de sangue já sêcco, delirante, e horrivel, 
como a alma no Hamlet do grande trágico, saltou do pobre leito, em que jazia, — como o leopardo 
nas ancias da morte, — formou duas passadas vacillantes, e balbuciando um nome ignoto e confuso, 
caiu de bracos e sem alento. 

O velho e seu filho correram a soccorrêl-o nos bracos, e Antonio Chôco observou-o, e proferiu 
este aphorismo de mestre: 

— Grandes males, grandes cursa! — 
 

A. Pereira da Cunha 
(Continuar-se-ha.) 

 
Tomo III, n.º 31, 21/03/1844, pp. 374-377. 
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VI 
 

Quem dirá que o brado, que sae da mesma tribulação e necessidade, não é 
mais alto, mais claro e verdadeiro, que o de qualquer voz humana? Esperar rogos 
n'estes casos, é desmentir e suppor fingida, ou a tribulação alheia, ou a a amizade 

propria. Que damos aos amigos, mais do que aos estranhos, se só rogados 
acudirem?... 

P. M. Bernardes — Nova Floresta, tom. IV, confirm. XXV. 
 

AMIGO PARA A OCCASIÃO. 
 
DESGRAÇADO Fernando Peixoto, que arribando da tormenta desfeita, que o colhêra de 

salto, revocado dos paroxismos da morte, não pelas vilãs medicinas do sabedor Antonio Chôco, mas 
pela robustez, que os seus vinte e quatro annos lhe bafejavam, acordára d'esse horrivel somno, que 
dormíra entre martyrios, para abrir os olhos á luz, que o cegava, para existir n'um mundo, que- agora 
se lhe mostrava asqueroso esqueleto, e cujas roupagens de lonçainha e gala eram rotas e apodrecidas; 
de um mundo, que o repellia e sacudia, como as ondas entumecidas, e em que, sem rumo e sem porto, 
talvez sómente lhe restasse o seu naufragio, — a morte... 

Desgraçado Fernando Peixoto, que estava n'aquelle pesado turpor e a batimento d'espirito, que 
succede sempre á violencia de um golpe inesperado da sorte, e que precede, pela maior parte, o pungir 
agudo, e depois mais benigno, da saudade. 

Haviam passado já doze dias, desde que aquelle cortejo, que acompanhava a D. Helena, lhe 
roçára pela phantasia, como uma visão do inferno, e o derrubára por terra. Fraco, sem vigor, e ainda 
mal convalecido, fôra aquelle o primeiro dia, еm que se arrojára a descer do seu leito de pobreza e 
andrajos, e a assentar-se juncto de uma porta, que dizia para uma especie de logar eu quintalejo 
defendido por uma sebe de ramada e silvados. 

Seus olhos amortecidos e quebrados ergueram-se рaга o céu; e aquelle sol, que ha treze dias 
lhe assomára tão risonho d'esperança e de promessas, como que o estava então insultando com seus 
raios luminosos e brillantes, como que escarnecia a sua desventura e desamparo. 

O mancebo estremeceu com este pensamento. A algria era uma contrariedade para o seu 
coração, e elle tinha precisão de uma harmonia; e pois que a natureza lh'a negava, foi procural-a na sua 
imaginação luctuosa. Embrenhou-se n'ella; e sua cabeça pendeu-lhe sobre o peito, como a papoila 
sobre a hastea amarellecida; e suas mãos pálidas e descarnadas ampararam aquella fronte, que se lhe 
partia com cogitações tão violentas; e ficaram involtas nos longos aneis de seus cabellos castanhos, 
que esvoaçavam desalinhados... 

Eis que uma leve pancada sobre o hombro, e uma voz de confôrto e de amizade o veio 
despertar do seu lethargo. 

— És tu, irmão?... és tu? — disse elle, e levantou o rosto para cima, emquanto algumas 
lagrimas, que lhe estavam baloiçando nas pálpebras, vieram correndo lentamente por suas faces 
brancas como a propria cal virgem. 

Tobarão, que era esse o que alli chegára, ficou tão doído e lastimado de o ver, que nem atinou 
com uma phrase comesinha para lhe dar os parabens das suas melhoras; ficou entalado, como se diz 
na minha provincia: e estendeu ao mancebo a sua rude e calejada mão, que elle lhe cerrou 
affectuosamente. 

— Bemvindo, Pedro — proseguiu Fernando reunindo as suas minguadas forças, e 
empenhando-se em dar visos d'espairecimento á sua phisionomia confrangida. — E então? que tal 
esteve a feira lá por Tuy? 

— Hum!... assim, assim: farta, isso esteve, esteve; e bom pescado... mas, louvado Deus, e o 
nosso Martle São Sebastião de Seixas, que te vejo çafo d'esse mal damnado, que tanta fleima me 
metteu n'este costado... e estás féro, e capaz de outra, homem!... estás mesmo são e escorreito de lei; 
bem o disse o mestre patricante: ora!. quem estudou, estudou, e o mais é historia! — oh! e o meu 
velhinho!... como vae, meu pae?... — Marinha, ó Marinha?— E entrou para dentro da porta, sem que 
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Fernando tivesse tempo de responder-lhe, e dando-lhe assim occasião para que elle se mergulhasse, de 
novo, nas suas sombrias meditações. 

Poucos instantes depois, o bom de Silvestre Affonses se veio saindo a tomar a réstea do meio-
dia, apoiado no hombro do seu Tobarão das mugens, e amparado, do outro lado, pela tenra e affavel 
Marinha. 

O encanecido ancião padecia, e muito. Aquelle arrastar de pés trôpego e mal seguro, aquelle 
vergar desleixado de corpo, davam claramente a intender, que o opprimia uma doença bem grave, que 
os seus annos adiantados, e sobre tudo os sustos, que o seu moribundo hóspede lhe causára, lhe 
haviam gerado no sangue; doença, que, talvez em breve, o arrastasse para as beiras da sepultura. 

Peixoto ergueu-se, como pôde, para recebêl-o. 
— Venha para aqui, tio Silvestre, — lhe disse com ademan carinhoso, — olhe, assente-se ao 

pé de mim, aqui á sombra da parreira, que este sol de abril é doentío, e póde... — 
— Obrigado, obrigado, meu filho. — E assentouse-lhe ao lado. — E então — continuou elle, 

depois de tomar o fôlego, — então que lhe parecem por cá estes ares?... ha-de-se sentir muito 
desfalecidinho... — 

— Bastante — lhe tornou Fernando. 
— Podéra! não que ás golfadas de sangue puro, que deitou por essa... — 
— Cále-se, cále-se, meu pae; não faça asneiras, qae bem está você para ellas. — Acudiu 

Pedro, querendo impedir-lhe que fosse por diante, com receio de que lhe causassem damno aquelle 
excesso, e que aggravasse com recordações tão recentes os perigos, que o seu amigo corrêera; — Cale-
se, que está fraco, como uma abobora e não póde fallar tanto. 

— E é assim, confirmou o avisado mancebo, — não abuze de tai modo da saude; poupe-a, e 
conserve-se para estas seus filhos, que... — 

— Pschíu! cale-se você tambem agora. Bem no prega Frei Thomaz, bem no préga e... Ora não 
veem isto? — atalhou Tobarão das mugens — E então poem-se-nos a fillar de tristesas!... ora! leve o 
diabo paixões! E hoje, para mais... n'este sancto dia, que vae sendo tão bem começado... Oh! e já que 
agora me lembra; vamos aqui a uma palavrinha, meu amigo encapotado, — e n'isto apertava com 
ternura a mão do illustre desterrado de Lisboa — é cá uma certa palavrinha, que eu andava, — de hoje 
para amanhã — para lhe dar: vamos lá, sô magano: quem é você? que tractadas, ou que arranjos foram 
aquelles? — Ande, diga-nol-o já para alli, que bem sabe que somos de segredo, e que, como o outro 
diz, não somos capases de... 

— Pois queres saber meus segredos, Pedro? — 
— Quero, irmão, quero; que para isso te tenha aqui tractado, e mais meu pae, com um amor... 

oh! mas para que hei-de eu estar com contos? o que lá vae, lá vae, e fiz o que devia, como bom 
christão, que assim o ensina o nosso reitor velho que é um anjo em corpo e alma... mas vamos: dize-
nos, aqui a mim e a meu pae... cálas-te? ah! bem te intendo! Vae para o borralho, Marinha... salta! — 

A pequena saíu, e Fernando, que parecia aguardar que ella se retirasse para principiar a relação 
de seus infortunios, não vacillou um só instante em confiar d'aquelles dois homens rudes e generosos, 
a quem devia a salvação e a vida, e porventura deveria a felicidade, se o porvir lhe sorrisse mais 
propicio, o terrivel mysterio de seu nome, e de seus amores malfadados. Procurou atar o fio de suas 
idéas baralhadas n’aquelle cérebro affogueado, e descreveu miudamente, uma por uma, todas as 
desditas, que affincadamente o perseguiram desde a prisão de seu pae na cova da moira até á noite 
fatal da Lobaria. Quando porém chegou a este ponto, foi tão forte o abálo, que se apossou de seus 
membros abatidos, que teria, por certo, caido redondamente no chão, senão recostasse a cabeça no 
peito do bondoso Silvestre, e não bebesse uma vez d'agua, que Marinha lhe trouxera correndo, 
chamada de subito por seu irmão. 

Alguns minutos depois, passando aquelle accésso de afllicção que o embargára, sentindo 
assocegar-se-lhe um pouco o espirito, endireitou-se manso e manso no seu recôsto grosseiro, olhou 
para o velho, que estava visivelmente commovido com aquellas coisas todas que lhe ouvíra, e 
procurando a Pedro, que d'alli se lhe sumíra n'um relance, observou que elle se estava ataviando, para 
um canto, com a sua camisola de castorina vermelha, com os seus calções domingueiros de riço, e 
com a sua carapuça de lã riscada da Corunha. 

Aquelle trajar por tal fórma n’um dia de semana e de trabalho, não deixou de causar-lhe 
maravilha. 
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Vestido que foi Tobarão, acercou-se de seu pae, que tambem parecia espantado, e pediu-lhe 
respeitosamente a bençam. 

— E aonde vaes tu? — lhe perguntaram todos, quasi ao mesmo tempo. 
— Á Lobaria. — 
— Á Lobaria!? — bradou Fernando estremecendo sobresaltado — á Lobaria?! a quê?... —  
— A pedir á fidalga, — respondeu elle com uma altivez, que o enobrevia, — a mão da 

morgada... —  
— Para quem? — interrompeu-o o mancebo, pondo-se de pé. 
— Para um homem tão fidalgo, e tão illustre commo sua filha. — 
— E quem é elle? — 
— É Fernando Peixoto da Silva. —  
 

A. Pereira da Cunha 
(Continuar-se-ha.) 

 
Tomo III, n.º 32, 28/03/1844, pp. 389-391. 
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O GOVERNO NAS MÃOS DO VILLÃO 
Memoria do Seculo Passado 

 
VII 

 
Bigor. — Póde haver maior pouca vergonha! Ajustando-se estão: ella 

prega-me certamente. Oh! zelos, que como cães damnados, me estaes atrassalhando 
o coração: eu estou feito um arenque de fumo; eu saio a embaraçar este damno, 

usando da minha jurisdicção. Quem está ahi? 
Teat. Com. Portuguez. — Os Encantos de Merlim. Acto 1.º, sen. 2.ª 

 
MÃO POR MÃO. 

 
N'AQUELLA infausta madrugada, em que passou a ensanguentada scena, de que fallei no 

terceiro capitulo, logo que o namorado Fernando foi arrojado á corrente do riacho, e que D. Anna e D. 
Helena foram condusidas pelo capellão aos seos aposentos, aquella, sossobrada de fráguas, esta, com 
os sentidos alienados, todos os criados e moços da caza, que haviam tomado parte n'aquelle drama 
fatal, foram convocados ao sótam do seu maioral Rodrigues, que depois de assentado n'uma cadeira de 
braços e de haver dado quatro murros alentados sobre a papeleira de рau preto, em que tinba, a bom 
recado, os titulos mais valiosos da Lobaria, limpou as gôttas de suor, que pela enrugada testa lhe 
escorriam, e olhando para os seus humildes subditos com a feroz catadura de uma loba da Bohemia, 
ergueu-se e pronunciou estas palavres n'um tom sacudido e imperioso. 

— O primeiro de vóbcês,... e vejam lá se tomam bem sentido no que digo, — acrescentou elle 
com um movimento de cabeça ameaçador — o primeiro de vóbcês todos, que me abriu bôcca ácerca 
do que se aqui passou esta noite... intendem-me? o que me boquejar em similhante coisa, abri-o de 
meio a meio, com aquella espada de meu defuncto amo, que Deus haja! ora pois, bico tapado! e andar! 

Os criados saírarn, fazendo-lhe uma cortezia, inclinados, como escravos, na presença de seu 
senlior; e Rodrigues aprestou-se, mandou montar a liteira, e sellar as cabalgaduras, e deu ordem a que 
se pozesse a caminho a cavalgada, que, atravessou n'esse mesmo dia pelo meio de Scia-us fora, com 
grande espanto de toda a gente d'aquellas ribeiras. 

Ora a familia da Lobaria guardou religiosamente o segredo. Ou fosse porque lhe doía a honra 
e reputação da nobre menina, que tanto agrado e tão boa cara mostrava sempre a todos, ou, — o que, 
de certo é mais para acreditar — com receio de que o Sr. Lourenço Rodrigues, que não era para 
graças, cumprisse á risca o juramento, que fizera. 

Ninguem fallou mais n'aquella aventura, a não serem lá os de caza uns com os outros, — e 
isso muito baixinho, — e tirante aqurlle pedreiro, que foi curar o dedo á botica de Seixas, que soubera 
tudo porque lh'o disse, em confidencia, a cosinheira, com quem andava de amoricos, e de quem se foi 
despedir antes da sua partida para a cidade do Porto, onde ía trabalhar, a jornal, n’umas obras, — que 
o contou ao praticante, o qual o não repetiu, senão a Silvestre e seus filhos, porque se esqueceu logo 
d’isso no meio de seus estudos e experiencias, ninguem fallou mais n’aquella aventura, e o antigo e 
formoso solar da Lobaria, como corrido da offensa que ao seu brasão se lhe fizera, cobriu-se de lucto 
e de nôjo, mais triste do que uma egreja do noso Portugal velho, quando estava de trintairo cerrado. 

Já doze dias tinham decorrido, e nem uma só nova chegára ainda de D. Helena, nem do seu 
acompanhamento. 

D. Anna, — coitadinha! — cortava o coração vêl-a; chorava desde pela manhã até á noite; e 
de noite não lograva sequer passar pelo somno. Passeava lastimando-se pelas nuas e abobadadas 
sallas, vazias de tudo o que ella mais estremecia, vazias da malograda filha, que assim quizera pisar 
aos pés o futuro glorioso, que se lhe preparava. 

Conhecia, — bem conhecia, é verdade, — que a acção, que ella praticára fôra negra e 
vergonhosa: fallar a um homem de noite!... Jesus! nem pensar em tão feio crime! mas amor de mãe, 
vinha-lhe adejar com as azas candidas por entre os seus mais lôbregos pensamentos, vinha roçar-lhe 
pelos ouvidos, vinha bater-lhe de leve ás portas do coração, fazendo-lhe retumbar lá no mais fundo do 
seu âmago uma palavra do céu, — o perdão. 
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E muito desejava ella perdoar-lhe; muito pedia aos sanctos da sua devoção, que lhe 
inspirassem um modo de poder sair-se de tal aperto; mas como? como havia de ser? e Rodrigues?... e 
seu feitor, que determinára o contrario?... Tudo estava perdido; tudo! 

Estranha lucta era a que se travára no peito da pobre mãe! 
Era ao cair das trévas; sósinha, desajudade, sem uma consolação, que a alimentasse, e vendo-

se como já sem recurso n’este mundo miseravel, intendeu a desventurada D. Anna, que só lhe restava 
um auxilio, — a oração. 

Recolhida no côro da sua capella, ás escuras, que apenas um escasso lampêjo do crepusculo se 
entranhava, a custo, pela esguia e baça vidraça da fresta, — prostrada, com o rosto por terra, soltava, a 
espaços, umas vozes entrecortadas de suspiros, e queixas mui sentidas, vozes tão nascidas d’alma, que 
não podia deixar de ouvil-as o Redemptor dos homens lá no seu throno de misericordia: 

— Meu Deus, — soluçava ella — meu senhor!... porque me roubaste a minha filha?... como 
consentiste em tal peccado?... meu senhor Jesus Christo... oh! restitui-m’a... só vos peço que m’a 
restituaes... perdoa-lhe, perdoae-lhe a sua culpa... oh! meu Deus do céu, pelo fél e vinagre, que vos 
deram... pela vossa cruz, e... quem é? quem vem ahi? — atalhou, ella de repente, attentando n’um 
vulto, que abríra devagarinho a porta do côro, e que se vinha approximando lentamente, — quem é? 
— 

— Sou eu. — 
— Ah! és tu, Margarida! — 
E era ella, era a velha Margarida, que vendo sua infeliz senhor n’aquelle estado, chegou-se a 

ela, e abraçou-a. Oh! e mui suave abraço foi esse, pois que suas almas se intederam n’aquella mudez 
solemne: compreenderam-se, e confundidas se prantearam. 

— Ora pois então, minha rica senhora, — disse a boa e virtuosa da criada — isso não é assim. 
Não se esteja a affligir por tal fórma... quer matar-se?... quer matar-se por suas proprias mãos? — 

A viuva de Bartholomeu da Cunha, perguntou-lhe passado um breve espaço: 
— E que é o que tu me querias? — 
— Vinha dar-lhe parte... — 
— De quê? — 
— De que está lá fóra um homem... — 
— E d'onde vem elle? — acudiu vivamente D. Anna, pondo-se a pé de um salto, como tocada 

da electricidade. 
— Eu não sei, minha senhora, mas diz elle que muito carece de lhe faltar, e que lhe ha-de 

fallar já e já, por força. — 
—Ah! Deus queira que me traga novas, que me deem algum alivio — reflectiu comsigo 

mesma a amargurada senhora, e endereçando-se para a sala dos damascos, ordenou á criada que o 
fizesse entrar para alli sem demora. 

Talvez que os meus leitores se persuadam que o pobre pescador tobarão das mugens, — 
porque estou certissimo que lhes não ha-de ficar, nem a mais ligeira duvida de que não era outro o 
desconhecido, que se affoitava a procurar a taes deshoras a senhora da Lobaria, —talvez pensem que 
elle se acanharia ao vêr-se assim introdusido n'uma casa, como nunca víra outra em sua vida, n'uma 
casa tão garrida e bem armada, como estava a egreja de S. Pedro de Seixas, no dia em que a visitou o 
seu commendador, o conde de S. Vicente... pois, meus senhores, declaro-lhes que se tal cuidaram, 
fizeram muito injusto conceito do brioso e leal tobarão das mugens, que entrou por alli dentro tão 
fresco e desassombrado, quanto estava tranquilla a sua consciencia. Dirigiu-se para a mãe de D. 
Helena, sem fazer cabedal do que o rodeava, e cortejou-a tosca, mas affavelmente. 

— Tenha vossa senhoria muito boas noites. — 
— As mesmas tenha, irmão. — Correspondeu D. Anna, que, como já dissémos algures, era 

charitativa a valer; e quando não vinha a pêllo a pureza da sua genealogia, accreditava piamente que 
todos nós somos filhos de Adão e Eva. 

— Então que o traz a procurar-me? 
— Eu... — resmungou elle, e calou-se, lançando uma vista de desconfiança para Margarida, 

que intromettida e curiosa, — claro está que o havia de ser, — tinha aproveitado a occasião de o 
acompanhar, para ver se podia aventar o singular motivo, que o alli conduzia. D. Anna, que 
compreendera e receio de Tobarão, fez signal á criada que se retirasse, — que saíu levada da trúpia e 
pêrra, como uma gata assanhada, — e interrogou de novo o mancebo: 
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— Já estamos sós: que tens a dizer-me? 
— O que eu tenho a dizer-lhe, Sr.ª Fidalga, — principiou finalmente o rapaz, estudando a 

maneira mais eloquente e cortezã de se expressar, — o que eu tenho a dizer-lhe... é uma coisa, que não 
é para... emfim, é uma coisa muito séria. 

—Avie-se, homem, avie-se. 
— Eu vou, minha Senhora. Ora tome V. S.ª sentido: de sorte que eu e meu páe... sim, somos 

uns probes de Christo, que vivemos n'uma cazita em Seixas, do que pescamos com as nossas 
redinhas... e vae, faça V. S.ª de conta, que uma noite... ha-de haver... espere, deixe-me cá scismar 
n'isto: ha-de haver... quatro e quatro oito, com mais... ah! sim: ha-de fazer, ao certo, treze noites, que... 

— Treze noites!! — contestou D. Anna, como fulminada de uma recordação dolorosa — treze 
noites!! e quem é você? 

— Sou quem já disse a V. S.ª: sou um pescador, que tracto da minha vida, e que pescando aqui 
perto do regato, que corre lá para o rio, n'uma noite... e por signal que fazia escuro, como um prégo, — 
fui a tirar a rede, e topei... topei... 

— Com o quê? 
— Com um homem. 
— Com um homem?! — accudiu ella, pálida como uma cidra. 
— Com um homem todo escorrendo sangue, e chagado como o martle S. Sebastião. E estes 

bellos feitios, Fidalga, fizeram-lhe os criados de V. S.ª, porque elle era... 
— Cale-se, cale-se, pelas almas da sua obrigação. 
Pedro, fingindo não ter ouvido, proseguiu com voz mais firme: 
— Porque elle era o amante da morgada d'esta caza. 
— Jesus! — exclamou ella, apertando as mãos na cabeça. 
Houve um instante de calada profunda, em que ambos estavam immoveis, em frente um do 

outro, como as estatuas de dois mausoleus de marmore. 
O pescador tentou então combater o ânimo da orgulhosa senhora pela parte que mais lhe 

pareceu ser pugnavel; e abrandando o seu tom de repreensão amarga, começou a pedir-lhe e a 
ponderar -lhe com muita brandura: 

— E V. S.ª ha-de assim querer dar cabo de sua filha, minha Senhora? de sua filha unica?... ah! 
pelo amor de Deus, pelas dores da Virgem Sanctissirna que não faça tal. E além do quê, aquelle 
mocinho é honrado e capaz como se quer; já agora não tem remedio... vamos... caze-a com elle. 

— Cazal-a com elle? —respondeu D. Anna, cujo orgulho aristocratico estava a tractos, ao 
mesmo tempo que em sua alma íam callando mansamente as razões do advogado de Fernando. — 
Cazal-a com elle?! 

— Sim, Senhora; e saiba V. S.ª que elle é fidalgo... 
— É fidalgo!! 
— Tão fidalgo como sua filha. 
Um sorriso de incredulidade volteou pelos labios da viuva da Lobaria, que depois de 

reflexionar alguns minutos, se resolveu emfim a ceder e a sacrificar tudo á dita da sua Helena. 
— E onde está esse homem?—perguntou ella a Tobarão. 
— Em nossa caza, Senhora, —lhe tornou este — e se V. S.ª quer... 
Um confuso tropear de cavallos e gritar de gente veio cortar esta prática tão interessante, e 

Lourenço Rodrigues, que acabava de chegar com o padre Bernardo, e com os criados, franziu o 
reposteiro da porta da sala, e sem cumprimentar a sua ama, volveu para o desconhecido um olhar de 
Lady Macbeth. 

D. Anna alevantou-se da sua cadeira estofada, e exclamou: 
— Rodrigues! — Porém como visse que elle seconservava mudo e quêdo, e intendesse 

cabalmente o motivo d'aquelle procedimento, volton-se pra o pescador, e pediu-lhe com a cortezia, de 
que sempre usava, que fizesse o favor de retirar-se, emquanto ella dava duas palavras ao seu 
escudeiro. 

Tobarão tambem lhe quiz mostrar que sabia haver-se com urbanidade. Saíu promptamente, 
mas recommendando-lhe que se não esquecesse da resposta. 

Rodrigues ficou só com ella; approximou-se mais alguns passos, e limitou-se a cortejal-a mui 
laconicamente. Quem sabe? talvez para lhe impôr respeito. E impunha-lh'o, caso admiravel! e tanto, 
que D. Anna encolhia-se na sua presença, como réo perante o juiz, que vae condemnal-o. 
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— Então, como ficou... minha filha? — ousou ella de lhe perguntar. 
— Bôa — volveu Rodrigues sêccamente. 
— E minha cunhada? — 
— Tambem. Mas vamos a saber, senhora; que diabo de estafêrmo é este, com que eu vim dar 

agora aqui? que negocios tem vossa senhoria com elle? dar-se-ha caso que tenhamos feitor novo? se 
assim é, então... — 

Esta forte e pouco parlamentar interpellação fez córar as faces da pusilanime e sopeada 
senhora, que desatou a tremer, como varas verdes. O habil e manhoso criado conseguiu 
completamente o seu intento por este meio, pois que as phrasesde Tobarão das mugens, e tudo, tudo 
lhe foi repetido tim tim, por tim tim, pela assustada D. Anna, que bem procurava descobrir-lhe nos 
olhos um vislumbre de benevolencia, para lhe confiar as suas frágoas, e pedir-lhe licença para as 
remediar a todo o custo, mas elle... elle... sim... não lhe dava resposta, nem mesmo parecia attendêl-a, 
por estar como todo embebido n'um projecto, que traçava e concertava. 

Ella esperou, tornou a esperar... mas nada: nem palavra. Lembrou-se então d'aquelle nosso 
discreto adagio de Bento Pereira, que quem cala, consente; offereceu a Deus no seu coração o 
tormentoso sacrificio, a que se votava, encheu-se de ânimo e de resolução e disse-lhe positivamente: 

— Rodrigues, eu estou decidida: minha filha está desacreditada: o rapaz, consta-me que é 
nobre... — 

— O rapaz?!... pois elle escapou?... — atalhou Rodrigues, arrancando-se á sua problematica 
meditação. 

— Escapou. — 
— Fernando?!... — 
— Sim; elle.— 
— E como sabe vossa senhoria?... — 
— Sei... que é vivo. — 
— E aonde pára? 
— Aonde?... em casa d'esse pescador, que alli está dentro. — 
— Tresentos milheiros de diabos! — praguejou o atrevido feitor, arrepellando as barbas, e 

estopentando a cabelleira. 
D. Anna muniu-se de todo o seu valor para conservar a sua dignidade, e foi por diante na sua 

idéa: 
— Elle... é nobre: tanto como D. Helena da Cunha... isso, mal peccado! mas assim como 

assim, por credito, e até mesmo em consciencia... O mal está feito, e está: é preciso pôr-lhe um côbro, 
e emfim... — 

— Emfim o quê? 
— Emfim... vou casal-os, Rodrigues. — 
— Agora essa!... 
Ficaram outra vez ambos mergulhados n’um prolongado silencio. O escudeiro olhava de 

quando em quando para o floreado tecto da sala, e calculava, e ordenava o seu plano, que com aquella 
inesperada declaração ía porventura tomar um aspecto totalmente diverso. 

D. Anna já cançada de aguardar, fallou-lhe com muito bom modo: 
— Então que diz você... que me diz? — 
Rodrigues fez dois meneios de cabeça; mordeu os beiços distraídamente, desceu, para infundir 

respeito, uma viseira de arrogancia pelo rosto, que era feito, como um bóde, e deu comêço á sua 
parlenda pelo theor seguinte: 

— V. S.ª sabe muito bem que a sorte d’este nobre solar... e a sua propria sorte, Fidalga, as 
tenho eu aqui fechadas n’esta mão. — 

— A minha sorte, Rodrigues!! — 
— É como lh’o digo; quizera eu! os titulos de suas demandas, as instituições de seus vinculos 

e capellas estão fechadas á chave por mim; e essa chave... tenho-a aqui na minha algibeira, e ninguem 
será capaz de m’a arrebatar. 

A malfadada senhora encolheu tristemente os hombros, suspirou. 
— Vossa senhoria bem sabe, — continuou elle — como seu marido — o fidalgo — me 

tractava: encarregou-me o governo d’esta casa á hora da sua morte, e por isso tudo o que agora se 
fizer, ha-de ser querendo eu, senão... E verêmos, verêmos... mas vamos a concluir com isto, senhora: 
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ninguem no ouve: estamos sós: e por conseguinte posso affiançar-lhe que o casamento, que me 
propoem, só se fará se... 

— Que é mistér que eu sacrifique para isso, Rodrigues? 
— Póde-se tudo arranjar com uma condição. 
— Qual? — 
— É uma condição, que eu cá sei. — 
D. Anna deslembrou-se então de que era neta de uma açafata, apenas se recordou que era 

mãe; e teve a baixêsa, teve a... — não sei que lhe ei-de chamar — de se lançar de rojo aos pés do 
escudeiro, pedindo-lhe, por quanto havia, que annuisse, que consentisse: 

— Diga, Rodrigues, diga o que pertende de mim: falle, acabe... 
— Pois n’uma palavra, senhora — lhe tornou elle alevantando-a — a condição, que de vossa 

senhoria exijo, é, que em paga do meu consentimento, eu seja desde hoje... O senhor verdadeiro da 
Lobaria. 

— E não o é você já? — 
— V. S.ª não me intende, ou finge que me não intende. D. Helena casará lá com o seu amado, 

se sua mãe D. Anna de Amorim casar comigo. 
— Casar comsigo?! — bradou ella recuando. 
— É mão por mão — lhe respondeu friamente o ambicioso feitor. 
— Jesus, Senhor! — considerou a illustre viuva horrorisada. 
— Мãо, por mão. — repeliu elle com toda a sua fleugma — se quer assim... 
— Pois quero, quero. 
O amor de mäe venceu e postergou tudo n'aquelle coração de pomba. 
— Minha filha será esposa de... 
— Мãо por mão, e estamos arranjados. 
— Sim — balbuciou D. Anna. 
Rodrigues, do bolso o seu tinteiro de tartaruga torneado, e apresentou-lhe um papel, e penna: 
— Eu não me contento só com palavriados; quero documentos: para o nosso contracto ser 

válido, ha-de V. S.ª assignar aqui. — e indicava-lhe o lugar, em que devia assellar com seu nome tão 
vilã e asquerosa mancha na sua arvore de geração. 

Logo que ella acabou de assignar, com tal desaccôrdo, que nem atinava com o que escrevia, 
cahio assombrada sobre a cadeira. 

O criado fêz-lhe urna vénia de reconhecimento, acompanhada de urna alegria triumphante e 
insultadôra, e acercando-se da porta, porque o pescador havia sahido, chamou-o, e introduziu-o, de 
novo, á presença da sua desposada. 

— E a resposta, minha senhora? — lhe peguntou Pedro, mal entrou na salla. 
— A resposta?... eu lh'a dou. — Disse D. Anna, e pedindo a Rodrigues papel e tinta, escreveu 

duas letras n'uma carta, que fechou, e entregou ao moço de Seixas, acrescentando com uma voz 
enfraquecida: 

— Tome; ahi tem; vae servindo: o seu amigo... ha-de ser, em breve, meu genro. 
Tobarão das mugens caíu de joelhos, agradecendo-lhe e beijando-lhe as mãos, todo banhado 

de prazer. Ella engulia os soluços, e arquejava de opprimida; e Rodrigues... immovil, e com os braços 
crusados, sorria-se horrivel e sardonicamente. 

Era um triangulo de contraposições; um grupo digno de um drama de Victor-Húgo. 
Pedro alevantou-se, pouco depois, e foi levar a Fernando a feliz nova. E o escudeiro, 

despedindo-se da sua noiva, baixou ao pateo, e cavalgou n'uma das mulas da parelha, que ainda estava 
suada, e cançada do caminho. 

Aonde iria elle, assim de noite, e com tal açodamento!... 
Aonde iria? 
Ninguem o soube. 
 

A. Pereira da Cunha 
(Continuar-se-ha.) 

 
Tomo III, n.º 34, 11/04/1844, pp. 407-410. 
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O GOVERNO NAS MÃOS DO VILLÃO 
Memoria do Seculo Passado 

 
VIII 

 
O golpe ha dado tão bem sobre ti! tua ferida é grande e mortal. Não imagines, que 

dois ou tres suspiros debes, te poderão dar uma inteira cura. Rompe-te em mil 
pedaços, entrega-te á dôr. 

S. Francisco de Sales. — Livro de oiro. — Viva Jez. — Terc. acto. 
 

FLOR DO MINHO QUE MURCHA NO LIMA. 
 
Defronte da muito esclarecida e monumental Villa de Ponte de Lima, e na quebrada de um 

oiteiro formosissimo, que se banha com suas abas de verdura nas mansas e fagueiras aguas do rio, a 
que os nossos rimados e venerandos vátes baptisaram de Lethes Lusitano, recostado, como sultana 
vaidosa, n'um voluptuario leito de relva, e cercado de quintas e logares, enfeitados de suas vinhas e 
arvorêdos, repousa graciosamente o mosteiro de Valle de Pereiras, tão largamente dotado pelo nosso 
grandioso rei D. João III, e de continuo refrescado pelas auras que vão, como tributárias, levar-lhe o 
seu fêudo de perfumes balsamicos, — ou pela claridade do dia, ou pela escura tranquillidade da noite. 

Nо tempo em que a nossa historia passava, ainda os seus telhados eram rubicundos, como o 
disco do sol que n'elles reflectia; ainda as suas paredes eram alvas e nevadas, como as almas das 
sanctas freirinhas franciscanas, que alli viviam paz e descanço, offerecendo suas preces ao Altissimo 
por aquelles, que, como nós, andavam peccando por este destêrro arido da vida. 

Então era elle muito bonito; mas... veio o progresso e fez-lhe as boas refórmas, que tem feito a 
muitas outras coisas, que por ahi vão por esse mundo de Christo. Intendeu que aquella humilde e 
virtuosa casa podia fazer damno á civilisação... — e podia isso... isso!... — mas vamos, tirou-lhe as 
tristes velhinhas das suas cellas de penitencia, e deixou-o ficar ao desamparo; e os telhados 
começaram a fazer-se feios, e a encher-se de musgo e de hervas; a cal das paredes começou a ser 
lambida pela chuva e a deixar ver as pedras e o barro descarnado, e sem gala nenhuma, e... 

N'uma cella voltada para o lado das serras, que em cordilheira fechada dividem o Lima do 
Minho, e que pertencia a soror Francisca da Encarnação, que foi no seculo D. Francisca da Cunha e 
Castro, irmã de Bartholomeu da Cunha: ao pé da janella 

Co'o peito encostado á pedra, 
Co'o semblante unido á grade, 

estava quêda, e sem dar tino de si, a infeliz D. Helena da Lobaria, vestida com a negra tunica 
de secular, que lhe pesava, como urna armadura de ferro; que a enluctava, como a mortalha da 
sepultura. 

Padecia: mas era ainda tão bella!... 
Seus olhos languentes e meigos estavam pregados nas agrestes penedias e urzes bravas do 

monte: parecia que desejavam atravessal-o, para enxergar o que se passava pelas raias de Galliza. 
Quando assim era toda tomada d'aquella pena, veio pousar-se sobre a vergontea d'um viçoso 

loireiro um rouxinol mavioso, e começou a trinar tão docemente suas amantes porfias que a donzella 
sentiu entrar-lhe pelos ouvidos uma brandura, que lhr veio repassar os seios d'alma. 

— Como é feliz aquella avesinha!... — disse ella então — canta... e talvez que oseu 
companheiro não tarde a vir encontral-a, e retribuir-lhe com caricias o seu carpir doloroso. Mas... eu!... 
choro e lamentome encerrada n'esta prisão, a que innocente me condemnaram, e em que não encontro 
senão esses echos abafados que me respondam, e que me intendam. Ella que lá voou... oh... tem 
liberdade, vôa para onde lhe apraz... não pôde soffrer a magoa de estar só... e eu?... eu não posso saír 
d'aqui... e hei-de estar só... sempre só... sem poder ao menos arrasar aquellas serras e saber о que foi 
feito do meu... 

E aqui um jôrro de pranto lhe veio cortar as vozes. Ai, triste de D. Helena, que tanta razão 
tinha para se lastimar! desentranhada, assim de repente, do centro de sua familia, d'aquella terra de tão 
saudosas lembranças, ignorava inteirameute qual fosse a sorte do seu desgraçado amante, que fôra 
colhido com ella n'essa noite aziaga e calamitosa. O desmaio que n'esse instante a derrubou, como 
exanime, embargou-a de attentar na catastrophe pavorosa, com que rematou a scena mais infeitiçada e 



637 

maravilhosa da sua existencia; e as pessoas, que pelo caminho a acompanharam, tambem não podiam 
informal-a d'aquillo que tanto lhe importava saber, porque o barbaro verdugo da sua ternura, 
Rodrigues, esse criado detestado, a atalaiava de continuo, sem que lhe deixasse logar para exhalar 
apenas um suspiro. 

No convento a quem o havia de perguntar? 
Ás seculares? Era ella a unica... 
Ás criadas? Não ousava confiar-lhes segredo de tanta monta. 
Ás freirinhas? Essas, sim! que não cuidavam se não das suas vesperas e completas. 
A sua tia? só se fosse a essa; que era urna serva de Deus, como ha poucas. Mas acovardava-se; 

e de mais, era tempo perdido, porque soror Francisca recebêra recommendação formal de não 
conversar com ella sobre tal ponto; recebêra-a de Rodrigues, que os dias que alli se demorou com o 
capellão e criados da Lobaria, não cessava de vellar, porque se cumprisse á risca o que determinára; e 
tambem nunca foi lá d'essas coisas de amoricos: muilo affavel, e lhana: mas em se fallando em 
homens... Deus nos acuda! lá se ía tudo quanto Martha fiou. De quem se havia então de valer a 
infortunosa D. Helena? ninguem apparecia que podesse esclarecel-a, e consumida, ralada, desf'eita 
assim de desesperação e de incertezas, conhecia que as forças lhe minguavam, que a vida se lhe 
esvaecia, e pedia a Deus que lhe abreviasse о instante de fazer para o céu o seu passamento, ou que a 
tirasse d'alli, e a deixasse vêr, ao menos uma vez unica, o mancebo, cuja imagem lhe estava gravada 
n'alma, ainda que por tal preço arriscasse a sua felicidade e salvaçào eterna. 

— Meu Deus! — balbuciava ella conservando-se recostada na janella, atravez de cujos varões 
de ferro entrava a aragem morna e abafada da tarde — meu Deus!... porque razão me condemnastes a 
ser assim desditosa!... em que vos mereci eu tamanho castigo;... amar!... oh vós bem sabeis, como eu o 
amava, meu Pae do Céu! bem o sabeis... era com uma pureza... com uma candura... com uma 
innocencia... era um amor como o que os anjos vos consagram, porque vós sois a sua luz, e a sua 
gloria... e era elle... era o meu Fernando, que me alumiava estas trévas da vida, era elle só... era toda a 
minha gloria... meu Deus, compadecei-vos de mim, daeme a morte... a morte... 

— E queres o inferno depois d'ella, filha? — interrompeu D. Francisca que abríra 
cautelosamente a porta, e que ouvíra as duas ultimas palavras de sua sobrinha. 

D. Helena ficou immovel: a apparição de sua tia, e aquella idéa... fizeram-n'a enfiar de medo 
— o inferno?! — murmurou ella. 

— Sim o inferno, Helena: que é lá que vae parar quem se rebela contra os decretos da 
Providencia. Olha: repara bem: nunca desejes morrer, porque ainda que n'este mundo se padeça... 

— Ah! eu padeço muito minha querida tia — exclamou emfim a mesquinha donzella, 
occultando entre as mãos o affogueado rosto, como envergonhada de haver declarado mais do que lhe 
relevava. 

A consoladora religiosa passou-lhe a dextra por sobre a cabeça, anediando-lhe os seus 
cabellos de ébano, que o alvo e desleixado véo de escomilha deixava livres e descobertos, e 
admoestou-a carinhosamente com estes conselhos de solidissima charidade: 

— Não te mates assim, filha; não te afflijas: deita o coração ao largo: o que Deus quizer; põe-
te nas suas mãos, que elle só procura o bem das creaturas. Ora vamos, anda: levanta a cara para cima, 
anda, que temos na grade uma visita. 

— Uma visita? — perguntou D. Helena — e quem é? 
— É... é Rodrigues. 
— Rodrigues?! — e uma cortina de tristeza offuscou aquelle assômo de esperança, que 

bruxuleára pelas feições da angustiada. 
— Sim é Rodrigues — proseguiu a tia — que traz um recado de minha cunhada... de tua mãe, 

para ti. 
— Um recado? Minha tia venha comigo. 
— Vou, menina, vou. Põe-te a pé... upa! — e ajudou-a; e sopezou-a do assento da janella; mas 

ao tocar-lhe notou que estava fria como a propria neve, e assustou-se a tal ponto, que considerou lá 
para si: — Que será o que tem minha sobrinha?... não me vá ella por ahi adoecer! ora para que a 
mandaria para cá sua mãe? foi lembrança dos meus peccados! 

Emquanto desceram as escadas do dormitorio, Soror Francisca procurou sempre distrair a 
melancolia na desfallecida menina, e quando entraram na salla da grade, viu distinctamente que o 
rosto se lhe impallidecia e arroxava, e interrogou-a: 
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— Não te sentes boa, Helena? 
— Sinto, sinto, minha senhora. 
Assentaram-se ambas. 
— O recado que eu tenho a dar á Senhora D. Helena da Cunha — fallou Rodrigues, depois de 

lhe haver feito um cumprimento risonho, mas visivelmente velhaco, e simulado — é só para ella, e 
muito particular, conforme m'o recomendou a Ill.ma viuva de meu amo que Deus tem no seu Sancto 
Reino, e por consequencia... 

— Quer que eu me retire d'aqui, não é assim? — acudiu Soror Francisca. 
— Se V. S.ª não leva isso a mal... — respondeu hypocritamente o escudeiro. 
— Ai, eu... nada. — Até já, minha filha; voltarei logo que tu me chamares. 
— Olhe lá se volta?... Sim?... — lhe observou a misera secular. 
— Sim, sim — e saíu cerrando a porta. 
Rodrigues ficou á sua vontade; do passo que elle se aparelhava a dar é que dependia talvez a 

sua futura independencia e pujança. Ávido e egoista não queria quem lhe pozesse obstaculos ás suas 
ordens. 

Da mão de D Anna de Amorim já estava elle seguro, porque tinha o titulo authentico bem 
fechado, a septe chaves. O que lhe faltava era estorvar a união da herdeira com outro homem, qualquer 
que elle fosse; porque como se costuma dizer, não gostava de vêr dois gallos no mesmo poleiro. Eis-
aqui o que o obrigou a saír ao anoitecer, da Lobaria, sem reparar a incommodos, e fadigas, e a occultar 
cuidadosamente á sua noiva e a toda a familia, o logar para onde se dirigia, e o objecto da sua viagem 
inesperada; eis-aqui o que o levou a abusar do nome e da auctoridade de uma mãe, para perpetrar 
ornais atroz e escandaloso dos crimes. 

Retomando o caracter sobranceiro que costumava adoptar em taes circumstancias, lhe fallou 
deste modo: 

— O motivo que hoje aqui me conduz, Senhora, é declarar-lhe que sua mãe está na firme e 
inabalavel tenção de a não admitir mais em sua caza. 

D. Helena ficou gelada, e tranzida. 
O feitor continuou: 
— E manda mais participar-lhe que se prepare para entrar, quanto antes, no noviciado,  porque 

ou com vocação, ou sem ella... 
— Quer que eu professe? — perguntou a desventurada com um aspecto que abrandaria as 

rochas mais broncas e escarpadas. 
—E ha-de professar — lhe volveu decididamente o criado, que já saboreava na mente o 

proveitoso fructo que ía colher, dentro em breve, d'aquella sua ingenhosa invenção. 
A extremosa e apaixonada donzella quiz dar largas á sua desesperação, mas os conselhos de 

sua tia, e sobre tudo o quebramento, de que se sentia oprimida, não lhe deixaram pronunciar mais do 
que estas phrases cortadas de soluços: 

— Não me quer vêr mais... que hei-de ser freira... pois sim... sim: sel-o-hei... e tambem... serei 
freira, porque tudo o que me prendia lá fóra... 

— Está findado paraV. S.ª — lhe tornou Rodrigues. 
— Findado? — gritou ella, porque n'aquelle instante víra realisado os seus receios mais 

pungentes — findado?! 
— Tudo, sim: tudo findado. 
D. Helena empenhou-se em concentrar todo o seu alento e constancia, e fazendo um 

derradeiro esforço como a luz que antes de apagar-se soluça um clarão chammejante e confuso, disse-
lhe n'um tom firme e deliberado: 

— Rodrigues, falle-me desenganado, que sou filha de seu amo a quem você tanto deve. 
Rodrigues, diga-me a verdade: qual foi o destino do mancebo com que você me encontrou... aquella 
noite? diga. 

— Quer sabêl-o, Senhora? 
— Quero. 
— E terá valor? 
— Valor?... oh meu Deus!... Rodrigues, falle. 
— Esse mancebo... 
— Jesus!!! acabe. 
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— Esse mancebo... matei-o. 
A infeliz soltou um gemido acerbo, arrancado lá do fundo do peito, e baqueou-se sem sentidos 

nos tijolos do pavimento, como a rolinha, que varada pelo tiro, cae despenhada do lascado pinheiro, 
em que poisára. 

Soror Francisca, em cujos ouvidos reboára aquelle brado improviso e dolorido entrou, e correu 
a socorrel-a. 

E Rodrigues... 
Ufanava-se da sua victoria. 
 
 

A. Pereira da Cunha 
(Continuar-se-ha.) 

 
Tomo III, n.º 36, 25/04/1844, pp. 436-438. 
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IX 

 
... O, here 

Will I set up my everlasting rest: 
And shake the yoke of inauspicious stars 

From this world-wearied flesh. — Eyes look your last! 
Arms, take your last embrace! and, lips, O you 
The doors of breath, seal with a righteous kiss 

A dateless bargain to engrossing death! 
Shakespeare. — Romeo and Juliet. — Act. V. scene III. 

 
CORDEIRO QUE BALA E TIGRE QUE MATA. 

 
Depois de mui trigozo e incessante caminhar, conseguíra chegar a Seixas o generoso Tobarão 

das Mugens; ao entrar nas portas da casa, foi tão grande e estrondoso o alarido, que fez, que toda a 
familia se junctou para recebel-o. 

— Alviçaras, alviçaras! é tua, Fernando! é tua a nobre herdeira da Lobaria! — lhe bradou elle, 
e estas palavras foram acompanhadas de um abraço tão arrochado, que parecia querer suffocar o seu 
convalescente amigo. 

Quando acabaram de ouvir lêr a carta, isso então... foram canas! o velho ria de alegre, como 
um parvo: Pedro saltava de contente, como um gafanhoto; Marinha estava pasmada, e de bôcca aberta, 
com tudo o que observava, e ouvia; e Fernando repetia enthusiasmado e delirante o que aquelle papel 
lhe certificava: 

— É minha... minha para sempre!... e só minha!!... e posso ir vêl-a ao convento!! e ella ha-de 
fallar-me, e hei-de moslrar-lhe este escripto de sua mãe, em que me autorisa para isso. — E acabava 
toda esta exclamação com uma convulsa risada, e com mil beijos e agradecimentos aos bemfasêjos 
pescadores do Minho. 

Não ha melhor remedio para os males physicos do que uma noticia d'este jaez. 
Peixôto sentiu-se mais robusto, do que nunca fôra em sua vida; julgava que suas pernas eram 

de bronze, e que suas veias pulsavam com violencia, porque em cada uma lhe corria um regalo de 
sangue vigoroso, e novo. 

Bem desejava elle ir prostrar-se aos pés da sua futura sogra, e offerecer-lhe a propria vida, em 
troco da ventura que lhe outorgava, mas antes de mais nada... — podéra! e quem deixára de disculpal-
o? — em primeiro logar, antes de tudo, devia correr a Val de Pereiras e tornar a vêr os seus olhos que 
o captivaram, e por quem os seus tanto pranto haviam derramado. 

Releu tres ou quatro vezes o bilhete de D. Anna, e arrecadou-o no bolso, em que... mas qual 
foi a sua maravilha e amargura, quando deu fé que lhe faltava aquell'outra carta, que a sua formosa 
Helena lhe escrevêra, aquella carta, que tão ancioso beijára e que tanto lhe promettia!... 

Tel-a-hia por acaso perdido?... e aonde?... scismava elle: — no rio? — no rio de certo, 
embora: Helena era sua, e essa ninguem no mundo se atreveria a dispular-lha. 

Aprestou-se para partir a pé: e que importava? a esperança lhe emprestaria as suas asas. 
Muito forcejou Pedro porque elle antes fosse na ligeira, na mulinha do Reverendo Padre 

Reitor que de boa vontade a emprestaria, porém era preciso ir buscal-a ao pasto... e... e ahi tinhamos 
demoras, e mais demoras, e bem estava Fernando para ellas! 

Decidiu-se: não lhe soffria a sua avidez tardanças; decidiu-se a fazer o caminho a pé. 
Escovou o melhor que pôde o seu gibão ainda manchado de laivos de sangue; abordoou-se 

n'um bom cajado de lodam e foi necessario que os seus amigos e a condongueira Marinha esgotassem 
os seus mais fortes argumentos para o obrigarem a comer um quinhão de sábel de caldeirada e a beber 
uma pinga de vinho branco de Lanhelas que era verde, e azêdo como rabo de gato. Chegou finalmente 
o momento das despedidas; palavras e amisades que alli se trocáram não n'as posso eu aqui descrever 
que não tenho pena com que ouse de fazel-o: avaliem-n'as os meus leitores. 

Tobarão queria, a todo o poder que podesse, acompanhar até Ponte o seu apreciado amigo; 
mas isso lh'o não consentiu elle. 
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— Fica, Pedro, fica; — lhe disse Fernando — que teu pae ha mister de ti, que está 
bastantemente adoentado... adeus: lembra-te de mim sempre, meu Pedro; e pede ao céu que me leve a 
salvamento: adeus até mais ver: adeus. 

Tobarão das Mugens não lhe respondeu que estava entalado; deu-lhe o derradeiro adeus com a 
sua camizola de castorina, ao tempo que se elle sumiu entre as ramadas que toldavam a estrada que ia 
serpeando pela serra em fóra, e recolheu-se para a sua cabana, cabisbaixo, e triste, como a noite. 

Fernaudo foi andando, andando, andando, fazendo das fraquesas forças, de sorte, que na 
manhã do dia seguinte já elle vinha descendo pela ingreme chapada d'Arga, e endireitando para Ponte 
de Lima. 

Eram nove para as dez horas do dia, quando Fernando, depois de se haver perdido por muitas 
vezes por aquellas agrestes e tortuosas sendas lográra chegar ás ferteis planuras, que circumdam Val 
de Pereiras. 

Ao avistar o mosteiro, um tremor subito se lhe diffundiu por todo o corpo: dir-se-hia que um 
presentimento aziago lhe surgia medonho por entre as suas mais donosas illusoens de jubilo, como 
tôrvo milhano que se ergue a pairar entre manso e marinhado bando de pombas, e que dá mostras de 
querer empolga-las, uma por uma. 

Fernando Peixoto era sufficientemente phylosopho, a ainda melhor christão, para se deixar 
dominar por abusões supersticiosas, e sem fazer reparo n'ellas, foi proseguindo na sua afanosa derrota, 
até que parou á porta de uma taberna ou venda, que alli estava mui garrida e bem posta, e com toda a 
traça e geitos de fazer alardo da sua taboleta acabada por pincel que excedia em simplicidade o de 
Wan-derneer, flamengo, e em que se lia por baixo de um copo meado de vinho, e de um pão de trigo, 
em lettras gordas e maiusculas esta elegante epigraphe: — 

— BOM BINHO CUMER E POUZADA — que traduzido para a nossa adamada linguagem 
de agora significava provavelmente — Hotel e Restaurador. 

O cançasso e o desalento do mal enregecido mancebo não lhe permittiam ir mais adiante, sem 
que tomasse alguma refeição, por mui parva que fosse, e sem quebrar o jejum natural, em que vinha. 
Resolveu-se a entrar, e a repousar. 

Mal tinha elle transposto os umbraes da porta, abrindo já meia bocca, para pedir lhe 
trouxessem de almoçar, quando recuou arrepiado, como se topasse com uma hyena, prestes a tragal-o, 
ou como se lhe aparecesse a chamuscada figura do tinhoso Belzebut. 

— Pois encontrei-te? — lhe gritou elle, reconhecendo o Escudeiro da Lobaria. 
E era, na verdade, Rodrigues, o que alli estava assentado; Rodrigues, que viera casualmente 

áquella venda, para apagar a sêde, que o assava, ou para se alongar do convento das Franciscanas, em 
que, pela primeira vez, sentíra certo horror a si proprio. 

Quando seus olhos se fitaram nos do seu martir, cuja presença mui longe estava de recear, pois 
que tivera o imprudente descuido de não lêr o bilhete, que D. Anna lhe remettêra pelo pescador de 
Seixas, e quando intendeu que elle se preparava talvez para o esganar pela gorja, e vingar-se de suas 
malfeitorias, cobrou, de relance, toda a sua cordura e placidez habitual, ergueu-se, avançou para elle, e 
disse-lhe em meia voz: 

— Faça favor de uma palavra, meu amo, — e pegou-lhe levemente pelo braço, levando-o para 
fóra da taberna, em que toda a gente parára de comer e de beber, e se apinhára emtorno d'elles. 

Quando estiveram mais ao largo, e á sombra de um embrenhado souto de carvalhos, que os 
escondia á vista de quem passava, então foi o pôr o Escudeiro em pratica todos os meios, de que tinha 
grande copia, para levar a agua ao seu moinho. Atirou comsigo ao chão, e de joelhos, batendo nos 
peitos, como rapazêllo de eschóla, que promette ao seu padre mestre de não tornar a fazer outra, nunca 
mais, por nunca ser; e começou a lagrimijar com muita arte: 

— Meu rico senhor, conheço que fiz muito mal; mas eu estou arrependido... e de véras... e eu 
tinha razão: pois não tinha? ora diga V. S.ª que tem juizo, não póde deixar de desculpar-me a que usei: 
sou um criado velho e antigo da casa, não quero que m’offendam a sua honra, que é, se póde dizer, 
como minha propria: vi-a offendida, despiquei-a... 

Fernando reconheceu que elle fizera como bom e leal servidor, o estendeu-lhe a mão para que 
se levantasse. 

— Não não me hei de levantar d'aqui, — teimou Rodrigues, — sem que vossa senhoria me 
perdoe... já sei tudo... já sei que vossa senhoria é nóbre e fidalgo... já sei tudo... perdoe-me, senhor; 
attenda a estes lamentos da minha dor... senhor, senhor, perdoe-me... 
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— Ponha-se a pé homem, ponha-se a pé — lhe disse o mancebo e o ardiloso criado obdeceu, 
esfregando muito os olhos com a manga da cazaca, para mostrar que os tinha inchados de se carpir. 

— Meu fidalgo, — fallou depois elle, — meu bom amo, que já me consta que o vai ser, em 
breve; se fiz a sua desgraça, quero agora fazer a sua felicidade. 

— Como? 
— Conduzindo-o a ver a sua querida esposa. 
— Pois bem, Rodrigues, partamos, e já. 
— Partamos, — lhe volveu este, e ambos se pozeram a andar para Val de Pereiras. 
— Mas espera, Rodrigues, — atalhou o namorado moço, detendo-o pelo hombro, — espere, 

eu estou fraco, muito fraco, e ainda não tomei alimento de qualidade alguma. 
— Lá em cima faltaremos, — lhe respondeu Lourenço, empenhando-o a que se aviasse o mais 

possivel. 
Astuto! não lhe passava pela malha a mais leve consideração: se entrassem na estalagem, 

alguem poderia delatar o que tanto lhe interessava occultar ao inexperto Fernando, que docil, e cheio 
de bondade, e singeleza, como era, não duvidou de acreditar o cantar refalsado d'aquella serêa maldita, 
e de se entregar n'aquelles braços, que o esmagariam, dentro em pouco, como os anneis de uma tenaz 
das fornalhas do inferno. 

Já íam subindo pela assomada do outeiro, já se acercavam da entrada... eis que uns sons 
pausados de vozes, e inpregnados das melodias misticas de um orgam, vieram roçar-lhe confusamente 
pelos ouvidos; e ao tempo que se aproximavam da porta da egreja, por cujas envidraçadas janellas 
coava um bafo e ondeante clarão, que se perdia por entre os raios do sol empanado de pardas nuvens, 
ouviram distinctamente psalmear assim: Non adspiciam hominem ultra, Y habitatorem quietis. 

Fernando suspendeu-se, como se visse abrir-se, para sorvel-o, um abysmo sem fundo. 
— Que é isto?... para que são estes canticos?... — perguntou elle ao escudeiro, que 

encolhendo maliciosamente os hombros, lhe respondeu: 
— Eu sei cá?... talvez alguma festança á virgem Sancta Comba milagrosa para que mande uma 

rega para as novidades. Entremos, entremos, e lá se verá. 
Deram mais algumas passadas; cheirava ao incenso que recendia; as vozes continuaram: 
Generatio mea ablata est et convoluta est à me quasi tabernaculum pastorum. 
E o lugubre dobrar dos sinos restrugiu de involta com ellas. 
O mancebo ía do novo a interrogar o seu conductor, porém elle previniu-o, abrindo 

rapidamente a porta e oferecendo-lhe aos olhos um quadro de horror, e de mysterio profundo. 
Um grupo de freiras rojando suas negras cugulas, e cobertas com mantos compridos de fumo, 

transparecia, como phantasmas, pelas estreitas e opacas grades do côro. Seguiam-se, ao longo do 
corpo da egreja, que estava toda paramentada de dó e lucto, duas alas infileiradas de padres, com 
sobrepelizes mui alvas, e ao cabo d'ellas, entre funebres renques de tocheiros sombrios, avultava, sobre 
uma eça de veludo preto, com altos de galões de prata e de ouro, um adornado caixão aberto, em que 
dormia o seu somno eterno uma joven donzella. 

Ligeiras e niveas eram suas roupas; niveas, como suas faces de jaspe. Tinha os olhos descidos 
como enbalada n'um sonho ameno; enfeitava-lhe os labios destingidos um resumbrar de celeste 
deleite, e em suas mãos lividas e descoradas apertava a sua ultima herança do mundo: um ramo de 
lyrios e de assucenas. 

O desgraçado amante ficára como estupido, ou dominado por algum novo presagio de 
infortunio; descambou uma vista d'espavorido por tudo, o que por alti havia, mas não viu, não quiz 
affirmar-se em nada. O coração adivinhava-lhe... não sei, não posso, dizer o quê; e o seu implacavel 
companheiro, que julgára o ensejo apropriado, para acabar a sua obra nefanda, agarrou-lhe na convulsa 
mão, alteou a voz, porque as preces dos clerigos, que reboavam por aquellas arqueadas naves, lh'a não 
abafassem, e disse-lhc ao ouvido: 

— Nobre morgado da Lobaria, chegou a minha vez de te fazer ditoso: prometi-te que verias a 
tua esposa querida... vê-a, repara bem n'ella... abraça-a eil-a acolá! — e apontava com o discarnado 
braço para o cadaver que jazia no féretro, emquanto em sua bôcca se devisava o rir hediondo de um 
condemnado. 

— Helena!... —gritou Fernando, e correndo e atropelando, desvairado o concurso de gente, 
que o cercava, foi cravar os seus ardentes beiços na macilenta face da sua desposada. 
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Um subito assombro lavrou pelos corações de todos; as preces pararam, e fez-se um 
profundissimo silencio. 

Lourenço Rodrigues, inspirado, então, por uma dessas idéas ingenhosas, com que o espirito do 
erro lhe accudia sempre nas crises de mais embaraço e pôlpa, calculando, de prompto, o futuro de mais 
oprobrio e miseria, que podia aparelhar ao rival desgraçado, que ousára interpor-se na carreira dos 
seus triumphos, quebrou aquelle entorpecimento geral de gestos e de vozes, soltando de suas 
peçonhentas fauces de aspide estas palavras terriveis. 

— Agarrem-n'o... agarrem-no... é um doido! 
— Um doido!? — bradaram unisonos freiras e sacerdotes, que já figuravam na imaginação a 

fogueira da inquisição a consumir em suas bentas lavaredas o impio sacrilego, que assim se arrojára a 
desacatar, e profanar a paz do sepulchro, e a reverencia á Casa do Todo Podcrfcso: 

— Um doido!? 
— E varrido! furioso!!!. — affiançou o esbaforido Rodrigues, — um doido, que me teve quasi 

esganado lá na entrada. amarrem-n'o: e que seja mandado quanto antes... 
— Para onde? — lhe perguntou o sachristão do mosteiro, que primeiro fôra a travar do 

delirado Fernando. — para onde? 
— Para Lisboa: para a casa dos orates! 
 
 

A. Pereira da Cunha 
 (Continuar-se-ha.) 

 
Tomo III, n.º 37, 02/05/1844, pp. 444-447. 
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O GOVERNO NAS MÃOS DO VILLÃO 
Memoria do Seculo Passado 

 
X 

(Conclusão.) 
 

O pó que fomos, é a vida; o que havemos de ser é a morte: etc. 
O maior bem da vida é a morte; e o maior mal da morte é a vida. 

Padre A. Vieira. 2.ªParte. Serm. de Q.  F. de Cinza.  
 

TUDO AQUI PÁRA! 
 
O ANTIGO e fiel Escudeiro da Lobaria foi religiosamente escutado e obedecido. Fernando 

Peixoto, a quem tão inesperado golpe torvára e desarranjára a razão, por algum tempo, foi 
violentamente arrancado do cadaver da sua Helena, com que só lográra de se abraçar por duas vezes, 
uma em vida, outra em morte, e remettido bem algemado para o Real Hospital de todos os Sanctos de 
Lisboa, porém, com quanto recobrasse alli o siso e o intendimento, nem por isso deixou de ser 
flagelado como um doido. 

Grossos cabedaes, que o seu poderoso inimigo despendêra para conseguil-o, peitaram os 
verdugos crueis, que o vigiavam, que abriram ao chocalhar das peças de oiro os ouvidos, em que não 
calaram os abafados lamentos do innocente, que só declarou seu nome ao virtuoso parocho, que lhe 
assistiu na extrema agonia, e que recebeu das suas mãos debeis e definhadas, um papel, — era aquella 
mesma carta que D. Anna lhe mandára, em cujo reverso estava escripto, e assignado com tinta 
vermelha, que alguns affirmaram ser sangue, que doava todos os seus bens e haveres, que de seu pae 
herdára, a Pedro Affonses, Tobarão das Mugens, pescador de S. Pedro de Seixas. 

No panno da parede da gradeada possilga, em que elle viveu e se finou, tão pouco lastimado, 
appareceram vestigios de letreiros, lavrados com a mesma tinta, com que fizera o testamento. 

O salitroso e obscurecido do muro não deixou perceber, mais do que alguns fragmentos de 
lembranças de saudade, e desconsôlo; o que mais claro e distincto podia lêr-se, antes que com o 
desastroso terremoto desabasse aquelle soberbo edificio do nosso monarcha perfeito, era: 

............................. ella ............................... noit.............................................................. 

.............................................. H .... ena ............................................................................ 

.......................... abr . ç . do ............................................................................................. 

................................................ 2 ...... e ........ Abr .. l . e .. 175 ........................................ 

........................................................................................................................................... 
E mais abaixo, este verso inteiro de um soneto de Petrarcha: 

Ite caldi sospiri al freddo core. 
 
D. Anna, que foi de rôjo dar a mão de esposa ao barbaro assassino de tudo o que mais caro lhe 

fôra, depois do amor de Bartholomeu da Cunha, recolheu-se immediatamente para o Mosteiro de Val 
de Pereiras, chorou, fez penitencia, e jaz na mesma sepultura, em que D. Helena se enterrára. 

O padre Bernardo morreu de uma apoplexia fulminante, procedida de uma indigestão de ovos 
estrelados. 

Margarida deu a alma ao Creador, em um dos seus frequentes ataques de flato estherico. 
Rodrigues ficou só nas cazas da Lobaria, porque os criados principiaram a desamparal-o, pelo 

fero tractamento, que elle lhes dava; e porque, sobre tudo, corria fama, que andavam por lá, alta noite, 
as almas de D. Anna e de D. Helena, com mortalhas brancas, emboldriadas de terra, com os dentes 
carcomidos, a pingar cera amarella, e com uns olhos de enxofre azulado, que lusiam, que punha medo. 

Se assim era ou não, n'isso me não quero eu metter: o certo é, que o nobre solar dos nobres 
Cunhas e Castros se esbroou inhabitado, porque o seu possuidor derradeiro, o damnado Lourenço 
Rodrigues, assombrado, talvez, por alguma d'essas visões pavorosas, decidiu-se a ir viver para as suas 
herdades do Alem-Tejo, e embarcando-se no hiate — Feliz Ventura — que seguia rumo de Caminha 
para Setubal, affogou-se nas alturas de Aveiro, n'um temporal furioso, que accommetteu e engoliu 
aquelle barco tão bem estreado, e por tal havido e conhecido. 

Affogou-se. 
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Talis vita finis ita, 
Deus lhe falle n'alma, e nos tenha sempre na sua graça, por todos os seculos dos seculos! 
 

A. P. da Cunha 
 
Tomo III, n.º 38, 09/05/1844, p. 458. 
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