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We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that 
they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that 
among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. 
 
(Thomas Jefferson, Declaração de Independência dos Estados Unidos da 
América, 1776) 
 
 
 
Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana? 
Estas cosas que digo son muy elementales: el desarrollo no puede ser en 
contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana; del amor 
arriba de la Tierra, de las relaciones humanas, del cuidado a los hijos, de 
tener amigos, de tener lo elemental. 
Precisamente, porque ese es el tesoro más importante que tenemos, la 
felicidad. Cuando luchamos por el medio ambiente, tenemos que recordar 
que el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. 
 
(José Mujica, presidente do Uruguai, discurso proferido na Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio + 20, 2012) 
 
 
 
Mas não acabo eu de commetter uma grande imprudencia, fazendo vibrar a 
corda do amor perto de homens que pertendem dormir na falsa segurança do 
odio? Sim, mas tal é a naturesa e o fado do Poeta: independente, conservando 
alguma cousa de sua altiveza silvestre e primitiva, perfere divagar pelos 
rochedos ermos e á beira dos precipicios a curvar-se na planicie para colher 
alguns fructos por baixo de plantas rasteiras. 
 
(A. F. de Castilho, “O Quadro do Senhor Sendim”, publicado primeiramente 
n’O Independente, n.º 193, 18/10/1836, p. 782) 

 
 
 



 

 

RESUMO 
 

 

A partir da ideia de Romantismo como visão de mundo que se revolta contra a modernidade 

capitalista/industrial em nome de valores do passado, identificação de António Feliciano de 

Castilho (1800-1875) como um intelectual que se propõe a viver poeticamente em busca da 

felicidade pública. Considerando a imprensa periódica um meio essencial de intervenção na 

sociedade pela formação de opinião, análise da Revista Universal Lisbonense no período em 

que esse poeta foi seu redator (6 de janeiro de 1842 a 19 de junho de 1845). História da 

imprensa em Portugal na primeira metade do século XIX e a formação jornalística de Castilho 

até ele assumir a redação do jornal analisado. Exame do seu projeto redacional em constante 

transformação e suas estratégias para ampliar o número de leitores, atrair novos assinantes, e 

manter a publicação apesar da repressão do governo ditatorial de Costa Cabral. Avaliação 

crítica da perspectiva de Castilho sobre o seu país a partir da seção de notícias, cujos textos 

apontavam críticas e alternativas, ao mesmo tempo em que sua narrativa se aproximava da 

ficção, tornando-se importante no desenvolvimento do romance “de atualidade”. Exame do 

percurso poético desse autor e do modelo de poesia defendido por ele, com identificação de 

motivações para a seleção de colaboradores para sua revista. A construção progressiva, por 

Castilho, de uma posição de destaque no romantismo literário português, alçando-se à figura 

de iniciador das transformações pelas quais passava e passaria a poesia portuguesa. A defesa, 

como crítico, de um estilo poético com rigor formal aliado ao conteúdo, incentivando 

inovações tanto nos poemas quanto nas narrativas. A relação entre a prosa de ficção publicada 

nesse periódico e a situação política e social de seu tempo, o que prejudicava o projeto de 

neutralidade partidária da Revista Universal Lisbonense. Caminhos e possibilidades de um 

direito revolucionário: a busca da felicidade. 

 

Palavras-chave: Imprensa periódica portuguesa (século XIX); Revista Universal Lisbonense; 

António Feliciano de Castilho (1800-1875); Romantismo; literatura portuguesa oitocentista. 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
From the idea of Romanticism as a worldview of revolt against capitalist/industrial modernity 

in name of values of the past, the identification of António Feliciano de Castilho (1800-1875) 

as an intellectual who intends to live poetically in pursuit of public happiness. Considering the 

periodical press as a vital intervention in society by shaping opinion, the analysis of the 

Revista Universal Lisbonense of the period in which this poet was his editor (January 6th, 

1842 to June 19th, 1845). History of the press in Portugal in the first half of the nineteenth 

century and the journalistic formation of Castilho until he assumes the newspaper. 

Examination of his redactional project in constant transformation and his strategies to increase 

the number of readers, attract new subscribers and keep publishing despite the dictatorial 

government of Costa Cabral. Critical evaluation of Castilho's perspective on his country from 

the news section, whose texts point to criticism and alternatives at the same time that his 

narrative was approaching fiction, making it important in the development of the 

"contemporary" novel. Examination of the autor's poetic journey and of the model of poetry 

advocated by him, identifying his motivations for selecting writers for his magazine. The 

progressive construction by Castilho of a new place of prominence in the Portuguese literary 

romanticism, placing himself as the change starter through which the Portuguese poetry was 

undergoing. The defense, as a critic, of a poetic style with formal rigor coupled with content 

and the encouragement of innovations in both poems and narratives. The relationship between 

the fictional prose published in this journal and the social and political situation of his time, 

which was prejudicial to his project of political neutrality on the magazine. Ways and 

possibilities for a revolutionary right: the pursuit of happiness. 

 

Keywords: Portuguese Periodical Press (nineteenth century); Revista Universal Lisbonense; 

António Feliciano de Castilho (1800-1875); Romanticism, nineteenth-century Portuguese 

literature. 

 



 

 

RÉSUMÉ 
 
 
De l'idée du Romantisme comme une vision du monde qui se révolte contre la modernité 

capitaliste/industrielle au nom de valeurs du passé, il s'agit de l'identifier António Feliciano de 

Castilho (1800-1875) comme un intellectuel qui a l'intention de vivre poétiquement à la 

recherche du bonheur publique. Considérant la presse périodique un moyen vital 

d'intervention dans la société pour son role de formation de l'opinion, l'analyse de la Revista 

Universal Lisbonense au cours de la période pendant laquelle ce poète fut son éditeur (Janvier 

6, 1842 au 19 Juin, 1845). Histoire de la presse au Portugal dans la première moitié du XIXe 

siècle et la formation jounalistique de Castilho jusqu'à ce qu'il assume la rédaction du journal 

analysé. L'examen de son projet de rédaction, en constante transformation, et de ses stratégies 

pour augmenter le nombre de lecteurs, d'attirer de nouveaux abonnés et de mantenir l'édition 

malgré la répression du gouvernement dictatorial de Costa Cabral. L'évaluation critique de la 

perspective de Castilho sur son pays dans la section des nouvelles, dont les textes présentaient 

des critiques et alternatives, en même temps que son récit s'approchait de la fiction, la faisant 

importante dans le développement du roman "contemporain". Examen de la trajectoire 

poétique de cet auteur et du modèle de poésie qu'il préconisait, avec l'identification des 

motivations pour le choix des colaborateurs de son magazine. La construction progressive par 

Castilho d'une position de premier plan dans le romantisme littéraire portugais, le plaçant 

comme précurseur des transformations par lesquelles la poésie portugaise passait et passerait. 

La défense, comme critique d'un style poétique rigoureux, forme lié au contenu, encourageant 

les innovations dans les poèmes comme dans les récits. La relation entre la fiction en prose 

publiée dans ce journal et la situation sociale et politique de son temps, ce qui a entravé le 

projet de neutralité politique de la Revista Universal Lisbonense. Chemins et possibilités d'un 

droit révolutionnaire: la poursuite du bonheur. 

 

Mots-clés: presse périodique Portugais (XIXe siècle); Revista Universal Lisbonense; António 

Feliciano de Castilho (1800-1875); romantisme; littérature Portugaise du dix-neuvième siècle. 
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1. REVISTA UNIVERSAL LISBONENSE: ROMANTISMO E 
FELICIDADE  
 

 

As nossas revistas romanticas têm todos os predicados das suas congeneres 
estrangeiras, salvas as devidas proporções [...] Bastará lembrar as seguintes revistas, 
que fôram, umas como que janellas abertas sobre o grande mundo, por onde 
entraram fortes rajadas de novidade, outras como que órgãos do gosto litterario 
dominante, centros conservadores, que nas suas paginas archivaram algumas das 
mais bellas obras do romantismo e do realismo, sanccionando o seu merito, com a 
sua acceitação: a Revista Universal Lisbonense, [...] (Fidelino de Figueiredo, 1917, 
p. 244)12. 

 

Se, por curiosidade ou por acaso, buscarmos em uma boa hemeroteca um periódico 

português de meados do século XIX, as chances de nos oferecerem um volume da Revista 

Universal Lisbonense (RUL) é grande. Afinal, este era um dos mais famosos, respeitáveis e 

vendidos daquela época. Talvez perca apenas para o Diário do Governo, jornal oficial. Ao 

lado do Panorama, seu contemporâneo um pouco mais velho, a Revista é um marco na 

história midiática e literária do Liberalismo português, tanto por seu conteúdo quanto por seu 

alcance junto ao público. Ao abrirmos um exemplar qualquer da Revista Universal 

Lisbonense, teremos uma ideia da sociedade portuguesa do período e de suas transformações. 

A RUL, redigida inicialmente por Alexandre Magno de Castilho (CASTILHO, 1893, 

p. 783), tem sua redação assumida pelo irmão António Feliciano de Castilho, em janeiro de 

18423. A. F. de Castilho foi considerado um grande intelectual e uma das três grandes figuras 

do Romantismo português na primeira metade do século XIX, ao lado de Almeida Garrett e 

                                                 
1 Optamos, em todas as citações, tanto de livros quanto de periódicos ou de manuscritos, manter a ortografia 
original, evitando assim critérios múltiplos para atualização do texto. 
2 Apesar do equívoco na lista de redatores da Revista Universal Lisbonense arrolada por Figueiredo, “Castilho, 
Rebello da Silva e Ribeiro de Sá”, substituindo Silva Leal por Rebelo da Silva, é com essa revista que esse 
crítico encabeça uma lista quase cronológica de importantes títulos do século XIX. 
3 Para acompanhar as mudanças de responsáveis pela redação da RUL, ver apêndice 2.1 no segundo volume 
desta tese. 
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Alexandre Herculano. Entretanto, as pesquisas sobre ele são poucas. Paira sobre esse poeta o 

estigma de fazer parte dos “corrilhos do elogio mútuo” (QUENTAL, 1999, p. 152)4, tal como 

a Geração de 70 o ridicularizou, segregando-o. Ou talvez a crítica não veja mais do que o 

árcade extemporâneo que os intelectuais de 1870 viram. Tanto que o espaço dedicado a esse 

poeta, tradutor, crítico, cronista, polemista, educador e produtor cultural nas histórias da 

literatura tem diminuído consideravelmente. Se, apesar das duras críticas, Teófilo Braga ainda 

dedicou a ele praticamente o mesmo espaço que o destinado a Garrett e a Herculano em seu 

volume sobre o Romantismo na História da Literatura Portuguesa (1909-1918), o mesmo 

não acontece em publicações mais recentes. Fidelino de Figueiredo, na História da Literatura 

Romântica, enquanto separa um capítulo para cada um dos outros dois autores, mal fala de 

Castilho no capítulo sobre o lirismo, no qual reúne os poetas medievalistas e do Trovador. O 

espaço a ele dado, menosprezando-o, por António José Saraiva e Óscar Lopes na História da 

Literatura Portuguesa é ínfimo, afirmando-se que António Feliciano de Castilho “representa 

as fraquezas do primeiro Romantismo literário em Portugal” (2005, p. 728). João Mendes 

praticamente ignora Castilho em seu Literatura Portuguesa (1979), enquanto Almeida Garrett 

e Alexandre Herculano possuem um capítulo de quase setenta páginas cada. Mesmo na 

recente História Crítica da Literatura Portuguesa: O Romantismo (1ª ed. de 1993 e 2ª de 

1999), de Carlos Reis e Maria da Natividade Pires, A. F. C.5 aparece apenas como doutrinador 

do ultrarromantismo e na polêmica da “Questão Coimbrã”. 

Já no século XXI, no âmbito de projeto de pesquisa sobre o acervo de manuscritos e 

autógrafos do Real Gabinete Português de Leitura, com apoio da Fundação Calouste 

Gulbenkian, Ida Alves (2006, 2008), através da análise de um grande conjunto de cartas de 

Castilho a Camilo Castelo Branco ali arquivado e esquecido, mostrou um outro perfil do 

escritor, intelectual atento a seu tempo, consumidor e produtor cultural. E é esse pensador 

moderno que reencontramos na leitura de seus textos na Revista Universal Lisbonense e na 

constatação de transformações que ele levou a cabo nessa publicação. 

Nosso primeiro contato com a Revista Universal Lisbonense não foi por acaso ou a 

cargo de mera curiosidade. Em nossa pesquisa de mestrado6, debruçamo-nos sobre o romance 

Eurico, o Presbítero, de Alexandre Herculano. Notamos nesta obra uma posição política 

                                                 
4 Trata-se da famosa carta de Antero de Quental a A. F. de Castilho intitulada “Bom-senso e Bom-gosto”, de 
1865. 
5 Em alguns momentos ao longo desta tese, utilizaremos A. F. C. para designar António Feliciano de Castilho. 
6 Pouca Luz em Muitas Trevas: Eurico, o Presbítero no Liberalismo Português. Dissertação (Mestrado em 
Ciência da Literatura) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. Orientadores: André Bueno e Sérgio Nazar 
David. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. 
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forte, além de uma reação ao capitalismo burguês e ao cabralismo. Como se trata de um 

romance histórico, preocupamo-nos em verificar se havia algum indício de compreensão 

dessas críticas sociopolíticas de Herculano na primeira recepção de sua obra. Esse romance 

teve sua publicação iniciada nas páginas da Revista Universal Lisbonense, em 1842. 

Buscávamos, portanto, indícios na revista que apontassem para essa leitura política da obra, 

tal como ocorreu com Viagens na Minha Terra, de Garrett, também na RUL. Assim, 

folheávamos com um objetivo claro, mas éramos obrigados a parar em determinados 

momentos pelo interesse que certos aspectos da Revista nos despertavam: a listagem de 

“conhecimentos úteis”, as notícias, e os textos literários e de crítica. 

Assim, quando integrados ao Polo de Pesquisas sobre Relações Luso-Brasileiras do 

Real Gabinete Português de Leitura, interessamo-nos de pronto pela proposta de analisar a 

Revista Universal Lisbonense junto ao grupo que pesquisava António Feliciano de Castilho, 

sob coordenação de Ida Alves. Esse grupo tem como proposta reavaliar a obra desse 

intelectual através de novas pesquisas distantes dos preconceitos dominantes, produzindo 

material que possibilite leituras mais isentas da produção intelectual desse escritor 

oitocentista. Encontra-se no prelo7, por exemplo, um livro, produzido pelo grupo, sobre 

diferentes aspectos da obra de Castilho acompanhados de uma seleta de seus textos. Coube-

nos, nessa obra, elaborar um capítulo sobre o Castilho da Revista (trabalho que, ampliado, 

constitui um dos capítulos de nossa tese), mostrando um panorama desse periódico. Contudo, 

mesmo o Castilho sendo o redator do periódico, não há apenas textos dele, obviamente. Logo, 

tendo a visão de António Feliciano como norte, pretendemos analisar agora o conjunto da 

Revista. 

Esta pesquisa sobre a Revista Universal Lisbonense, portanto, possibilita a análise de 

aspectos diversos do movimento romântico português num importante período de sua história, 

complementando interdisciplinarmente o estudo dos textos literários presentes na RUL. Para 

isso, incentivou-nos as palavras de Fidelino de Figueiredo: 

 

O estudo monographico de cada uma destas revistas, consideradas como 
individualidades litterarias com seu gosto, suas idéas, seu corpo redactorial, seu 
publico, seu grupo de amigos e de inimigos, evidenciaria verdadeiras gradações na 
historia do espirito nacional do seculo passado [XIX], desde o triumpho do 
constitucionalismo (1917, p. 245). 

                                                 
7 António Feliciano de Castilho – estudos para não esquecer: literatura portuguesa oitocentista. Organizado por 
Ida Alves e Eduardo da Cruz, com ensaios dos organizadores e também de Ana Comandulli, Francine Ricieri, 
Giselle Veiga, Luis Maffei e Marcelo Sandmann, foi avaliado e selecionado no edital Biblioteca EDUFF 2012 
para publicação em 2013. 
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Tendo como princípio a crítica ao capitalismo, o movimento romântico (encarado por 

nós como uma linha que une reflexão e ação, não apenas uma escola literária, como será 

explicado mais adiante) exibe-se não de maneira uniforme, mas com uma variedade enorme 

de campos de ação, como política, educação, economia, filosofia, história, etc. Para nós, há 

um interesse maior por sua vertente literária, mas sem deixar de lado a ideia de que é apenas 

uma das faces do poliedro romântico. 

Aliás, cabe aqui lembrar que a estética romântica é já em si um exemplo dessa 

variedade. Acompanhando as lutas sociopolíticas por liberdade, a literatura rompeu com as 

estruturas fixas do Arcadismo para conjugar forma e conteúdo. Alexandre Herculano, em um 

dos primeiros textos teóricos sobre literatura do romantismo português, ressalta em seu 

opúsculo “Poesia: Imitação – Belo – Unidade”, publicado em 1835 no Repositório Literário 

do Porto, que: “na poesia há essência e formas: estas devem convir àquela, ou diremos 

melhor, delas devem partir” (1986, p.30). 

A RUL é uma vitrine dessa variedade da forma literária. Com poemas dos mais 

diversos tipos e autores, contos e romances (inteiros ou em fragmentos), além de crítica 

literária, é um exemplo do esforço de A. F. de Castilho por difundir a literatura nacional do 

modo mais variado possível. É também uma tomada de posição quanto ao que ele considera 

boa literatura, seja pelo conteúdo, seja pela forma. Apesar disso, e de sua defesa do 

romantismo na Questão Coimbrã, há uma crítica, na RUL, ao próprio romantismo, como 

aponta António Salgado Júnior: 

 

Há, no entanto, que se considerar esta Revista quando se busca definir a orientação 
literária de Castilho por 1842-1845 e compreender o tremendo equívoco que vai 
viver quinze anos depois, quando é arvorado em introdutor e mestre do romantismo. 
É que este mesmo Castilho, que se desculpara em 1836 de ter experimentado a nova 
escola, e que a tinha abertamente atacado no prefácio dos Quadros históricos, – faz 
da Revista a nova posição de ataque, de um ataque agora muito mais perigoso, 
porque mais rasteiro. De facto, é nas suas páginas (e não nos Vivos e Mortos ou 
Casos do meu tempo, que o filho organizou como quis) que se surpreendem notícias 
de crimes, de suicídios, de loucuras ou de borracheiras, encimadas por títulos desta 
espécie: Romantismo, Mais Romantismo, Ainda o Romantismo, etc. Destaco, 
entretanto, este como superlativamente rasteiro: Romântica teima de burro...(1947, 
p. 67). 

 

Além de apontar esses ataques ao romantismo, Salgado Júnior defende que a crítica 

literária de Castilho é também uma crítica ao Romantismo como escola literária. Apesar disso, 

acreditamos que seu projeto e suas ideias apresentadas na Revista são essencialmente 
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românticos, com preocupação social e luta pela liberdade em suas diversas formas, 

ombreando com os de Garrett e Herculano. Ao longo desta tese mostraremos que esse ataque 

era na verdade contra o que havia de superstição, de negro, misterioso e antirreligioso em 

certo romantismo. Tanto que a seleção de colaboradores mostra uma preocupação com 

determinados aspectos estéticos e éticos de suas obras, como veremos; seleção essa que inclui 

produções de mulheres, pois também a elas Castilho abre espaço em seu jornal, defendendo 

seu lugar junto aos intelectuais, como ele mesmo nos conta: 

 

importa excitar, com exemplos assim respeitaveis, um sexo, que, podendo contribuir 
tanto e por mais de um modo para o esplendor das lettras, se conserva ainda com 
espantosa paciencia sob o influxo da estrella mahometana e de um ou dois 
proverbios tão insensatos como tirannos, com que os nossos avós as condemnaram á 
ignorancia, á obscuridade, á condição de automatos, a um lymbo de toda a vida 
(RUL, IV, n.º 24, 02/01/1845, p. 290). 

 

O texto que se seguiu a essas palavras foi escrito por “uma donzella” que não quis se 

identificar. Afinal, mesmo após a Marquesa de Alorna e sob o reinado de uma rainha, não 

havia ainda aceitação pacífica da participação de mulheres na vida pública e intelectual. A 

ação de Castilho, publicando texto de autoria feminina e rogando por mais, é apenas um 

pequeno exemplo da modernidade de seu pensamento e apenas uma das polêmicas em que ele 

se envolve. 

Além disso, é possível ver na RUL temas que Castilho vai desenvolver ao longo de sua 

vida, como a moral, a educação, a agricultura e a tradução. Todos esses temas estão 

vinculados a uma preocupação maior: meios de alcançar a felicidade dos povos. Em 1837, no 

“ante-prólogo” da Primavera, António Feliciano já compreendera que o caminho da 

acumulação quantitativa e do egocentrismo não leva à felicidade verdadeira8. Em janeiro de 

1842, no prólogo da Revista, o redator aponta duas formas de se felicitar os povos: pela 

“transformação progressiva de todas as moléculas sociais” ou “pelas revoluções”. Mesmo sem 

afirmar, nesse texto, um caminho, veremos que Castilho mantém um ponto de vista 

civilizacional e pacífico, que se manifesta em vários escritos, sobretudo ao longo da redação 

da Revista, chegando a apontar propostas concretas, como intenta fazer em textos reunidos em 

dois livros com títulos sugestivos: Felicidade pela Agricultura (1849) e Felicidade pela 

Instrução (1854). Neste, ele comenta: 

                                                 
8 “Emquanto assim vai o presente avesso do preterito pelo que toca á moral e á felicidade, fallo da verdadeira 
felicidade, d’aquella em que a moral entra como elemento, e não da física e corporal, da de fazenda e honras, 
como hoje se entende; vejamos a que ponto subirão com o movimento e progresso as nossas letras” 
(CASTILHO, 1837, p. 16 – itálicos do autor). 



17 

 

 

Cultivar-se a terra, e cultivar-se com o espirito o coração, era a supplica perpetua 
daquelle livro; a supplica d’este é que se cultive o espirito e o coração, para que na 
terra mais bem aproveitada floresça uma sociedade mais ditosa, e cada vez mais 
digna de o ser (CASTILHO, 1854, “Prólogo”). 

 

Num ou noutro livro, Castilho comenta que não são constituídos por um ensaio 

tradicional seguindo uma dedução lógica e contínua, mas “artigos diversos escriptos em 

diversas occasiões, independentes e desconnexos” (1854). Não é este também o caso de seus 

escritos na RUL? Afinal, em seu livro de 1849, comenta: 

 

Nos quatro anos que redigi a Revista Universal Lisbonense, não passou um dia que 
não pugnasse em favor do espírito, do coração, e das comodidades corporais; o 
mesmo credo tenho conservado nos escritos, e um pouco também nas obras, desde 
que desembarquei nesta Ilha [São Miguel, nos Açores]; e outro tanto pode ser que 
faria ainda, se para a Cafraria me arremeçasse a fortuna (CASTILHO, 1942, pp. 
311-312). 

 

Imaginamos, a partir desses dados, que foi na Revista Universal Lisbonense que 

Castilho expandiu sua visão sobre a sociedade de seu tempo, a portuguesa em particular, e 

desenvolveu seu pensamento romântico. Sua autocrítica à forma com que os dois livros de 

atuação política9 foram compostos (fragmentados, sem uma formatação lógica cartesiana) é 

reflexo de sua formação clássica reagindo ao resultado inevitável da concretização, no ensaio, 

de uma visão de mundo romântica10. Este, a nosso ver, pode vir a ser um dos pontos em que a 

crítica sobre António Feliciano de Castilho tem se calado. Talvez, mais do que nos poemas ou 

na crítica literária, o verdadeiro romântico com atuação social esteja presente na Felicidade 

pela Agricultura, na Felicidade pela Educação e, sobretudo, na Revista Universal 

Lisbonense. Se deseja mudar a sociedade, Castilho precisa motivar a opinião pública, que é, 

para ele, o principal papel da imprensa periódica: 

 

Antes de tudo, é necessário que a imprensa, representante neste caso da opinião 
pública, tome a si o excitá-la ainda mais; o esclarecê-la sobre os meios; o alvitar; o 

                                                 
9 Apesar do conteúdo político d’A Felicidade pela Agricultura, como defesa da divisão das terras, da 
organização de cooperativas, do sufrágio feminino, da extinção do exército, etc., Castilho escreve ao redator da 
RUL em 1849: “A REVISTA é estranha à política; também eu o sou; mas isto não é política, pelo menos não o é 
do gênero, espécie e variedade daquelas com que nada queremos” (1942, p. 173). 
10 Um dos pontos que ressaltam d’A Felicidade pela Agricultura é a defesa de uma nova relação entre os homens 
e entre os homens e a natureza, que deixa de ser vista como mercadoria ou commodities (como na razão 
capitalista) para um pensamento mais próximo ao dos ecossocialistas, ou mesmo o de Thoreau em seu Walden 
ou a Vida nos Bosques (1854), um dos livros clássicos dos ambientalistas: “que vendo nos seus bosques e searas 
mais que lenha e farinha, sintam que a Agricultura é o parentesco, a amizade, a intimidade, o trato, de mútuos 
benefícios entre o Homem e a Terra sua mãe!” (CASTILHO, 1942, p. 71). 
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discutir; o convencer os incrédulos; o afervorar os tíbios; enfim, que procure 
compenetrar-se de profunda fé, para a transmitir igualmente profunda a seus 
ouvintes; armar-se de constância, de pertinácia, de fanatismo, se é lícito dizê-lo, até 
ver consumada a regeneração (1942, p. 82). 

 

Entretanto, o foco dos estudos oitocentistas por muito tempo tem sido os grandes 

autores11, como Almeida Garrett, Cesário Verde, Eça de Queirós e Camilo Castelo Branco, 

com Alexandre Herculano e Antero de Quental logo atrás. Mesmo autores que já foram 

considerados outrora canônicos, como A. F. de Castilho, acabam sendo esquecidos e têm suas 

publicações ignoradas pela crítica12. Acreditamos que, desta forma, não é possível 

compreender plenamente o cenário literário daquela época. O próprio apagamento de Castilho 

parece algo difícil de romper. Castelo Branco Chaves, nos Cadernos da “Seara Nova”, de 

1938, numa época em que intelectuais estavam preocupados com o social e com uma crítica 

ao regime Salazarista há pouco tempo instaurado em Portugal, afirmava que: 

 

Castilho é um autor civilizado, é um produto de civilização, e manifestamente o é 
pelo seu idealismo honrando sempre o espiritual, pelo seu universalismo naquilo em 
que cultiva e respeita o que no homem há de universalmente humano, e ainda pelo 
seu liberalismo propugnando sempre pela liberdade de pensamento e pela 
emancipação social do homem. (CHAVES, 1938, p. 8) 

 

Chaves mostra, assim, que Castilho não é apenas um velho árcade desempenhando um 

papel que não é seu, mas um intelectual atuante e socialmente comprometido. Imagem 

semelhante é defendida hoje também por Ernesto Rodrigues, em seu ensaio intitulado “A 

vingança de Castilho”13, no qual comenta o papel de Castilho em sua luta pela educação. 

Apesar do apagamento a que António Feliciano de Castilho foi submetido após a 

Questão Coimbrã, o mérito da Revista Universal Lisbonense passou incólume. É necessário 

ressaltar a importância que essa publicação teve em seu tempo. 

 

Como eram bem feitos, como eram bem pensados e bem dirigidos alguns jornaes 
litterarios d’esse tempo, o Panorama, a Revista Universal Lisbonense! 

                                                 
11 Aqui, cabe um alerta de Jorge de Sena: “se o historiador busca a sua caracterização do período apenas nos 
grandes escritores (e entre eles deveria não esquecer aqueles que, no seu tempo, foram supostos grandes e 
diminuíram de estatura na medida em que a dos outros se avantajou por um processo em que, na maior parte, o 
período não tomou parte, mas a posteridade), corre grandemente o risco de caracterizá-lo em termos que não 
foram suficientemente gerais ou sequer foram comuns às tais maiores figuras. A história literária portuguesa, 
com a sua habitual concentração exclusiva nas grandes figuras como grandes, tem estado sempre situada neste 
dilema” (SENA, 1974, p. 70). 
12 É importante ressaltar que, nos últimos anos, sobretudo na UERJ, sob orientação de Sérgio Nazar David, têm 
sido realizados alguns estudos de vulto sobre autores tradicionalmente não abordados pela crítica, como A. P. 
Lopes de Mendonça, Júlio Dinis, Fialho de Almeida, Álvaro do Carvalhal, Conde de Ficalho, entre outros. 
13 RODRIGUES, Ernesto. Cultura Literária Oitocentista. Porto: Lello Editores, 1999. 
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Dizia Manuel Passos: 
- Se acabarem a Revista e o Panorama, o melhor será não haver senão um jornal, o 
que publicar os actos e manifestos do governo; porque esse ninguém o lê. 
E acabaram. (MACHADO, s.d., p. 211) 

 

Esse curto depoimento de Júlio César Machado14 e de Manuel Passos15 mostra como 

O Panorama e a RUL eram referência naquela sociedade. “Alcançou a Revista Universal 

Lisbonense fama extraordinaria”, comenta Júlio de Castilho (1893, p. 778). Todavia, 

comparando as duas revistas oitocentistas, Júlio aponta no Panorama uma índole literária e 

histórica, “que alli se lêem, lêem-se agora como se liam então; estão sempre vivos” (idem, 

ibidem), enquanto a Revista Universal seria uma publicação com “actualidade” (idem, p. 779). 

O segundo visconde de Castilho não consegue ver utilidade na leitura dessa revista anos 

depois de sua publicação, contudo, aponta certa superioridade à publicação de seu pai: 

 

No seu tempo (isto é o que me parece) foi a Revista muito mais utilmente pratica do 
que O Panorama. Cada numero da Revista tinha vida propria, interessava no 
momento, tinha existencia de relação com o resto da Cidade e do Reino; ao passo 
que cada numero do Panorama era parte de um volume, que só no seu todo 
intessava. (CASTILHO, 1893, p. 779) 

 

Duvidamos um pouco dessa “vida propria” de cada número, uma vez que artigos e 

romances podiam se prolongar por vários exemplares, assim como algumas polêmicas, mas 

concordamos com esse apontado vínculo “com o resto da Cidade e do Reino”. E, tal como 

Júlio de Castilho, outros intelectuais do tempo relatam a importância da RUL em sua época. 

Rebelo da Silva, um dos colaboradores da Revista, sabia por experiência própria o que 

significava ter sido publicado nesse periódico: 

 

Estampar um romance, ou mesmo algumas paginas soltas na Revista era para os 
mancebos d’aquelles annos uma distincção tão apetecida, que não a trocariam pelo 
diploma de socios de nenhuma academia. Tinham razão. Não se podia escrever em 
mais luzida companhia. Mestres e discipulos travaram ali relações que duram ainda 
hoje, e que talvez sem este nucleo civilisador se houvessem demorado, ou nunca 
existissem (SILVA, 1861, p. 142). 

 

No ano anterior, em seu artigo “Jornalismo Litterario em Portugal”, publicado no 

Archivo Pittoresco, comentara o cronista e crítico literário José Maria de Andrade Ferreira 

sobre a Revista: 

                                                 
14 Famoso folhetinista oitocentista (1835-1890), tendo escrito também biografias, comédias, contos, dramas e 
romances. 
15 Manuel da Silva Passos (1801-1862), parlamentar, ministro em vários governos, político situado à esquerda no 
liberalismo português, líder dos setembristas a partir da revolução de Setembro de 1836. 
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Vem aqui a vez de mencionar a fundação da Revista Universal, folha á testa da qual 
esteve por muito tempo o nosso primeiro engenho em lettras classicas, o sr. Antonio 
Feliciano de Castilho. Guiada e esclarecida pela sua esmerada sollicitude e profundo 
saber, a numerosa cohorte de talentos juvenis, que cooperava para a sustentação 
d’esta bella folha litteraria, mostrou já ahi, em creações serias, o quanto tinha a 
esperar d’elles o futuro e o paiz. O illustre auctor da Noite do Castello, verdadeiro 
Mentor n’esta expedição, em que havia tantas Troyas a vencer, reuniu o esfôrço de 
Achiles ás seducções da palavra de Ulysses. Diga-se o que se disser, a Revista, 
debaixo dos auspicios do sr. Castilho, foi mais do que um simples jornal litterario; 
foi uma propaganda que alargou vastas conquistas e educou soldados para a mais 
renhida e disputavel das refegas da imprensa. N’este sentido as primeiras series da 
Revista Universal marcam um periodo distinctissimo para as elocubrações dos 
nossos engenhos, e já indicam o acrilamento do gosto em muitas das manifestações 
do pensamento (1858, pp. 94-95). 

 

Também o cronista Silva Tulio16 ressalta a importância da Revista Universal. Sobre as 

notícias, ele comenta que o poeta e prosador Castilho “punha alli todos os encantos do seu 

estylo, todas as agudezas do seu espirito, as graças ora amenas ora picantes do seu talento 

attico, do seu genio festivo e amoravel”17. Continua ele exaltando o papel da RUL como 

fomentadora do estilo do noticiário e do folhetim. 

Complementando esse rol de avaliações da Revista por literatos portugueses do século 

XIX, temos o dicionário de Inocêncio Francisco da Silva: 

 

No periodo de doze annos consecutivos de sua duração a Revista tornou-se, pelo 
numero e variedade dos artigos, “uma verdadeira encyclopedia portugueza, util a 
todas as classes da sociedade, e particularmente aos agricultores, fabricantes, 
litteratos, e associações economicas e industriaes”. Póde-se affimar, sem nota de 
exaggeração, que durante aquelle intervalo poucos foram os homens illustrados ou 
conhecidos em Portugal por sciencias, letras e artes, que deixaram de concorrer com 
a sua colloboração para tornar mais interessantes e amenas as columnas da Revista 
(SILVA, t. VII, 1862, p. 159). 

 

O que se percebe por esses relatos18 é a importância que a Revista alcançou na cultura 

portuguesa, tanto pela divulgação de novos autores quanto pela qualidade das obras ali 

publicadas. Fica claro, sobretudo, que o período que contou com Castilho como redator foi o 

mais fértil pela própria proposta e influência desse poeta. Além disso, a atualidade da revista, 

                                                 
16 António da Silva Tulio (1818-1884). 
17 Na Introdução do Brinde aos Assignantes do Diario de Noticias em 1866. Citado a partir do Memórias de 
Castilho, livro IV, no Instituto de 1893. 
18 A ausência de comentários de duas figuras maiores do período pode ter motivos pessoais. Alexandre 
Herculano rompeu sua amizade com Castilho em 1844. Almeida Garrett não confiava no clã dos Castilhos, como 
se pode perceber pela carta que ele envia privadamente a Herculano em resposta a uma assinada pelos dois 
companheiros do Teatro do Salitre: “Adeus, quis-lhe dizer tudo isto, para que saiba que estaremos sempre de 
acordo. Aos amigos Castilhos, diga disto o que entender que deve dizer. Não sei porque não me sinto confiança 
bastante com eles para falar nestes azeites e vinagres” (GARRETT, vol. 1, 1963, p. 1422). 
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ressaltada por Júlio de Castilho, e o papel dela na construção de um estilo de noticiário e 

folhetinesco são pontos ainda em aberto na exegese castilhiana, apesar de ser a RUL um dos 

principais momentos de sua carreira literária, a tal ponto que damos destaque não apenas a seu 

trabalho poético mas também às suas crônicas romanceadas, por acreditarmos que elas 

constituam um gênero narrativo que vai se aproximar do romance de temática contemporânea 

que surge logo a seguir na própria RUL. Assim, buscamos identificar o pensamento de 

António Feliciano de Castilho em várias dimensões – no que há de revolta, de esperança, ou 

saudade, com olhar atento ao mercado literário – a partir da leitura não apenas de seus textos 

publicados na RUL, mas também por seu projeto editorial. Imaginamos, assim, que, apesar da 

variedade de visões estéticas, com projetos próprios, podemos relacioná-los de alguma forma 

com o de Castilho. 

Portanto, consideramos que analisar a fundo a Revista Universal Lisbonense, 

encarando-a como produto literário e midiático de seu redator, possibilitará uma compreensão 

mais inequívoca de António Feliciano de Castilho, contribuindo para uma visão mais ampla 

do romantismo português em seus primórdios e o importante papel desse intelectual como 

crítico social. Para isso, partimos do célebre texto garrettiano, contemporâneo ao período que 

nos dedicamos a estudar, “Ao Conservatório Real”: 

 

Os leitores e os espectadores de hoje querem pasto mais forte, menos condimentado 
e mais substancial; é povo, quer verdade. Dai-lhe a verdade do passado no romance 
e no drama histórico, – no drama e na novela da atualidade oferecei-lhe o espelho 
em que se mire a si e ao seu tempo, a sociedade que lhe está por cima, abaixo, ao seu 
nível – e o povo há de aplaudir, porque entende: é preciso entender para apreciar e 
gostar (GARRETT, 1963, p.1087). 

 

Uma revista como a de Castilho deveria também seguir essa instrução de Garrett, 

oferecer à sociedade um espelho em que se mirasse. Afinal, António Feliciano, tal como 

Almeida Garrett e Alexandre Herculano, intenta a realização de propósitos formativos para a 

literatura em sua ação social. Esse papel não cabia apenas à Literatura ou ao Teatro, mas 

também à imprensa periódica. Além disso, a RUL traz notícias, e Castilho argumenta que “um 

jornal é uma carreação continuada de materiaes para a história” (RUL, IV, n.º 48, 19/06/1845, 

p. 588) e que a História deve expor fielmente o que encontrar, seja feio ou formoso, o que se 

deve imitar e do que se deve fugir. Ou seja, uma ampliação do que Garrett aponta como dever 

do romance e do drama. 

É em busca dessa exposição da sociedade que pretendemos ver como se dá sua 

construção. Nossa visão analítica aproxima-se dos estudos culturais, não por nos deixarmos 
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levar para uma análise social utilizando a literatura como pretexto, mas para comparar que 

visões de sociedade emergem dessa pluralidade de textos que compõem a RUL, sua 

perspectiva crítica e projetos. Nossa intenção é, dessa forma, alargar o espectro de análise 

iniciada na pesquisa de mestrado, na qual trabalhamos com o mesmo período, o cabralismo, 

com a diferença de que, então, focávamo-nos em um romance histórico, Eurico, o Presbítero, 

de Herculano, cuja publicação inicia-se justamente na RUL. 

Alexandre Herculano, ao refletir em 1835 sobre a literatura de sua época no 

Repositório Literário, ligava-se a outros artistas da “infância do século XIX”, “génios que no 

meio das tempestades políticas consolaram o género humano com a harmonia de seus cantos” 

(HERCULANO, 1986, p. 33). Defendia, assim, Herculano, que as ideias que atravessavam a 

sociedade de sua época eram a revolução liberal e a luta pela liberdade. Essas “tempestades 

políticas” acompanharam as transformações sociais que a Europa viveu naquele período. A 

par disto, uma nova poesia surgiu, e era preciso que houvesse novas formas de pensar e 

avaliar a literatura daquela época, pois, “sem uma só voz se ter levantado contra a autoridade 

de Aristóteles e de seus infiéis comentadores, será impossível emitir um juízo imparcial sobre 

escritos de semelhante natureza”. (idem, p. 19). A luta libertária não era apenas política, mas 

também literária. Como materializar a liberdade utilizando normas rígidas? Assim, apesar de 

não nos interessar discutir se determinada obra é árcade ou romântica, sabemos que essa foi 

uma preocupação dos literatos portugueses da primeira metade de Oitocentos e que eles 

tomaram decisões objetivas sobre esse assunto. Por conta disso, há uma variedade estética e 

de gêneros que surgiram nesse momento e isso é um dos pontos que nos atrai na análise da 

Revista Universal Lisbonense. 

Em 1834, no Repositório Literário do Porto, Alexandre Herculano é essa voz que se 

levanta contra os clássicos, defendendo um novo modelo estético que, aos olhos dele, 

representava uma nova sociedade. Nos anos seguintes, ele será mais um a criar essa “poesia 

mais liberal”, que deveria ser, sobretudo, nacional. E a poesia portuguesa, em sua opinião, 

deve ser cristã, pois o Cristianismo é parte da cultura portuguesa e moldou sua História, ao 

contrário do ceticismo de outros autores. Assim é seu modo de ser romântico: 

 

Diremos somente que somos românticos, querendo que os portugueses voltem a uma 
literatura sua, sem contudo deixar de admirar os monumentos da grega e da romana: 
que amem a pátria mesmo em poesia: que aproveitem os nossos tempos históricos, 
os quais o Cristianismo com sua doçura, e com seu entusiasmo e o carácter generoso 
e valente desses homens livres do norte, que esmagaram o vil império de 
Constantino, tornaram mais belos que os antigos: que desterrem de seus cantos esses 
numes dos gregos, agradáveis para eles, mas ridículos para nós e as mais das vezes 
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inarmónicos com as nossas ideias morais: que os substituam por nossa mitologia 
nacional na poesia narrativa; e pela religião, pela filosofia e pela moral na lírica. Isto 
queremos nós e neste sentido somos românticos; porém naquele que a esta palavra 
se tem dado impropriamente, com o fito de encobrir a falta de génio e de fazer amar 
a irreligião, a imoralidade e quanto há de negro e abjecto no coração humano, nós 
declaramos que não o somos, nem esperamos sê-lo nunca. (HERCULANO, 1986, 
pp. 44-45). 

 

Chamamos a atenção para a visão de dois contemporâneos de Castilho, Herculano e 

Garrett, para percebermos como o “triunvirato romântico”19 via a Literatura. A Revista 

Universal Lisbonense traz, como já dissemos, uma quantidade grande e variada de textos 

literários. Como essa nova literatura comporta-se em meio a essas “tempestades políticas”? 

Como Castilho vê essa transformação e como ele se posiciona nesse campo? Só a leitura 

atenta dessas obras é capaz de dizer. 

Afinal, detemo-nos na ideia de romantismo como movimento anticapitalista, tal como 

nos conta Fischer em A Necessidade da Arte20: 

 

O que todos os românticos tinham em comum era certa antipatia pelo capitalismo 
(uns encarando-o de um ângulo aristocrático, outros encarando-o de um ângulo 
plebeu), certa crença faustiana ou byroniana na insaciabilidade dos indivíduos e uma 
franca aceitação da “paixão em seus próprios direitos” (Stendhal) (s.d., p. 65). 

 

Essa antipatia podia levar os românticos a negar a realidade de seu tempo, 

transportando-os para sociedades pré-capitalistas como a Idade Média. Contudo, não é de 

romance histórico que trata nossa pesquisa, mas de visões diferentes da realidade. Afinal, 

como afirma Fischer: “Devemos lembrar, também, que uma parte do movimento romântico 

evoluiu para uma crítica realista da sociedade.” (s.d., p. 73). Assim, 

 

Antes de mais, indiquemos com duas palavras a essência de nossa concepção: para 
nós, o romantismo representa uma crítica da modernidade, isto é, da civilização 
capitalista moderna, em nome de valores e ideais do passado (pré-capitalista, pré-
moderno). Podemos dizer que, desde sua origem, o romantismo é iluminado pela 
dupla luz da estrela da revolta e do “sol negro da melancolia” (Nerval) (LÖWY & 
SAYRE, 1995, p. 34 – grifos do autor). 

 

Apesar desta revolta romântica – que pretendemos analisar na Revista Universal 

Lisbonense –, sabemos que Castilho defendia a possibilidade de um futuro bom para Portugal 

e acreditava que sua Revista semearia a boa semente para que fosse possível colher esse fruto. 

                                                 
19 A expressão é de Tomás Ribeiro no Elogio historico de Antonio Feliciano de Castilho, Visconde de Castilho, 
lido na sessão publica da Academia Real das Sciencias de Lisboa em 15 de Maio de 1877. 
20 O original Von der Notwendigkeit der Kunst é de 1959. 
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Essa esperança no futuro e no progresso, mais do que o “sol negro da melancolia”, é o que 

motivava a publicação do periódico que nos propomos a analisar. Afinal, autodenomina-se 

um “jornal de interesses físicos, morais e literários” para difundir “conhecimentos úteis”. 

 

1.1 – Castilho e o Romantismo: revisão bibliográfica 

 

Tomamos como ponto de comparação entre os vários textos a visão de mundo que 

transparece de sua leitura. Nossa percepção da relação entre literatura e sociedade nos é dada 

principalmente pela obra de Antonio Candido, Literatura e Sociedade. Em consonância com 

esta visão, buscamos o entendimento de romantismo não como estilo de época, mas como 

uma forma de pensamento e de atuação social que tem como base uma reação anticapitalista. 

Nesse aspecto, poderíamos escolher uma das obras de Michael Löwy sobre o assunto, ou o 

texto de Ernst Fischer, e estaríamos sempre em boa companhia. Todavia, não seríamos 

capazes de caminhar seguros pela produção portuguesa do fim da primeira metade do século 

XIX sem uma boa contextualização da época, tanto em termos históricos quanto em termos 

culturais. Sendo assim, nosso apoio nessa investigação é o volume sobre o Liberalismo na 

História de Portugal organizada por José Mattoso, Portugal Contemporâneo, de Oliveira 

Martins, e O Romantismo em Portugal, de José-Augusto França, nossos companheiros na 

pesquisa de mestrado, que trazem diferentes visões daquela época, uma do século XIX e outra 

atual. A esses, associamos novas leituras históricas sobre a primeira metade dos oitocentos em 

Portugal, principalmente os estudos de Maria de Fátima Bonifácio. Complementando este 

apoio, utilizamos o livro de Maria de Lourdes Costa Lima dos Santos, Intelectuais 

Portugueses na Primeira Metade de Oitocentos, entre outros estudos da autora, por 

entendermos que tanto o funcionamento do mercado editorial quanto a relação entre os 

intelectuais portugueses e o meio político nesse período em Portugal são conhecimentos 

essenciais para a própria definição do corpus desta pesquisa. Além disso, apesar de 

compreendermos o romantismo como crítica ao capitalismo, ele é uma forma moderna de 

pensamento, inerente à própria lógica do capital e precisa colocar-se no mercado e atingir seu 

público para poder atuar. Assim, aceitando essa “contradição”, será possível compreender 

melhor os caminhos e possibilidades de que aqueles intelectuais dispunham para atuação. 

Quanto ao trabalho da mídia naquele período, complementando o conhecimento do mercado 

editorial, baseamo-nos nos estudos do professor Ernesto Rodrigues, Mágico Folhetim e 
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Cultura Literária Oitocentista, e o História da Imprensa Periódica Portuguesa, de José 

Tengarrinha. 

Para começar, comentaremos a teoria que pretendemos utilizar para abarcar a relação 

entre literatura e sociedade. Tentaremos, é claro, seguir os exemplos dados por Antonio 

Candido em seus diversos trabalhos, em que coloca em prática o que ele defende em seu livro 

Literatura e Sociedade. Ele aponta, inicialmente, o problema em se relacionar obra literária e 

sociedade sem cair num estudo sociológico, nem ter a visão inocente e romântica21 de que a 

literatura representa a sociedade. Segundo Candido, a criação literária, apesar de singular e 

autônoma, decorre de certa visão de mundo, que é um fenômeno coletivo numa determinada 

classe social, num determinado período e cultura. Por outro lado, é o trabalho de análise do 

texto que permite levar em conta o jogo de fatores que condicionam e motivam a produção 

literária. Assim, não tentaremos simplesmente explicar a obra pela sociedade, uma vez que 

nossa pesquisa não é sociológica, mas sim mostrar que sociedade transparece desse conjunto 

literário publicado na RUL, numa dialética com a relação entre a sociedade e a ficção 

(compreendemos aqui ficção como trabalho literário em geral). Por isso, baseamo-nos nos 

fundamentos da Nova História/História das Mentalidades, que se propõem recuperar visões da 

sociedade a partir de dados concretos pesquisados em documentos do cotidiano. Com esta 

perspectiva, há o fortalecimento do tema da sociabilidade com valorização do periódico como 

escrita de uma história cultural. Assim, a partir das palavras desses intelectuais, será possível 

recompor seus discursos sobre as questões culturais que atravessam aquele momento de 

produção. 

Deter-nos-emos um pouco no livro de Fischer, A Necessidade da Arte, por acharmos 

que, desde o título, ele será importante para compreender as produções que nos propomos 

analisar. Lembramos do título por considerar que, apesar de esse livro não abarcar o caso 

português, essa “necessidade” reflete as expectativas dos principais autores do primeiro 

romantismo português. Recordamos, portanto, de Herculano, em 1834, reclamando que era 

preciso surgir uma literatura “mais liberal” para acompanhar as transformações sociais 

daquele século, pois ele só vira até então D. Branca e Camões, ambos de Garrett, cumprir 

esse objetivo. Quase uma década mais tarde, o próprio Garrett, ao apresentar seu drama Frei 

Luís de Sousa ao Conservatório, refere que “esta época literária é a época do drama e do 

romance” (GARRETT, 1963, p. 1086). Essa necessidade de criar uma nova literatura, que 

acompanhasse as mudanças da sociedade, é uma das características do período estudado. Os 

                                                 
21 Lembramos o texto de Garrett, já citado, no qual ele defende literatura e drama como espelhos da sociedade. 
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autores criam ser possível educar culturalmente as pessoas para, com sua arte, influenciar a 

sociedade, numa via de mão dupla (isso não apenas para o drama e o romance, como defende 

Garrett, mas também para o poema). Cabe então saber por que essa preocupação com a 

educação, por que viam necessidade de influenciar a sociedade. A resposta nos vem da crítica 

materialista, da qual Fischer é um exemplo. O romantismo é uma revolta anticapitalista, um 

pensamento moderno contra a modernidade22, “o protesto cultural contra a civilização 

capitalista moderna em nome de certos valores do passado”23 (LÖWY & BLECHMAN, 2004, 

p. 3 – tradução nossa). Essa revolta pode assumir várias formas, vários propósitos24, tendo em 

comum um sentimento de inadaptabilidade ao mundo burguês e uma busca de algo que teria 

se perdido com o avanço do capitalismo25. Muito diferente da defesa de uma classe social, 

como a crítica tem apontado muitas vezes, Löwy e Sayre lembram, em Revolta e Melancolia, 

que o “Cenáculo”, das Ilusões Perdidas, de Balzac, “vive um universo mental regido por 

valores qualitativos”, enquanto o capitalismo é um “sistema cujo funcionamento é 

inteiramente determinado por valores quantitativos” (1995, p. 130). De qualquer forma, é 

possível encontrarmos pensamento diferente nos textos analisados, afinal, o próprio Castilho 

já foi acusado de árcade. E ele mesmo recusou por muito tempo ser vinculado aos românticos, 

tal como Garrett. É possível que alguns autores que publicaram na RUL tenham se formado 

em um pensamento diferente do romântico. Lembramos, porém, que há um certo anacronismo 

nessa caracterização, uma vez que, ao menos no que se refere ao romantismo português, não é 

contra o capitalismo que se revoltam – termo que só passa a ser usado mais tarde –, mas 

contra os desvios do liberalismo (a forma como eles viam o capitalismo26 em Portugal 

                                                 
22 Entendemos modernidade como a era que começou aproximadamente há cinco séculos e que “se expande a 
ponto de abarcar o mundo todo” (BERMAN, 1986, p. 17). Marshall Berman defende que a modernidade une a 
espécie humana, “porém, é uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos despeja a todos num 
turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser 
moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, “tudo o que é sólido desmancha no ar”” 
(BERMAN, 1986, p. 15). Ainda segundo Berman, a modernidade desenvolveu “uma rica história e uma 
variedade de tradições próprias” (1986, p. 16) e, dentre essa história, estão os pensadores do século XIX, em 
meio a uma era revolucionária na qual “ainda se lembra do que é viver, material e espiritualmente, em um 
mundo que não chega a ser moderno por inteiro” (p. 17), que eram “simultaneamente entusiastas e inimigos da 
vida moderna” (p. 25). 
23 “la protestation culturelle contre la civilisation capitaliste moderne au nom de certaines valeurs du passé”. 
24 O Romantismo e Política, de Löwy e Sayre, tenta classificar essa variedade, apontando caminhos para a 
esquerda e para a direita. 
25 “Bien évidemmentet, la nébuleuse culturelle romantique est loin d’être homogène: on y trouve une pluralité de 
courants, depuis le romantisme conservateur ou réactionnaire qui aspire à la restauration des privilèges et 
hiérarchies de l’Ancien Régime, jusq’au romantisme révolutionnaire, qui intègre les conquêtes de 1789 (liberté, 
démocratie, égalité) et pour lequel le but n’est pas un retour en arrière mais um détour par le passé 
communautaire vers l’avenir utopique” (LÖWY & BLECHMAN, 2004, p. 4 – grifos dos autores). 
26 Lembramos, por exemplo, Oliveira Martins que, em seu Portugal Contemporâneo, ao comentar o período da 
Regeneração, afirma que este “é o nome português do capitalismo”. O historiador oitocentista pode ter sido 
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naquela época), ou nas palavras de José-Augusto França, contra a “nova sociedade liberal ou 

“constitucional” – ou capitalista, melhor ainda: libero-capitalista” (FRANÇA, 1993, p. 8). 

Assim, para melhor compreendermos o liberalismo português e as transformações que 

ocorriam naquela sociedade, estaremos atentos ao que nos dizem os historiadores que 

colaboraram com José Mattoso para escrever a História dessa época e textos pontuais de 

Maria de Fátima Bonifácio e outros. Afinal, a base de nossa comparação é a relação entre 

Literatura e História. Contudo, nosso interesse na compreensão da História da época não é nos 

focarmos apenas nas mudanças políticas e econômicas que ocorreram nos primeiros anos do 

liberalismo. A essa importante informação juntam-se análises sobre o que ocorria com as 

estruturas sociais, com a lenta e complexa afirmação de uma civilização burguesa, com a vida 

cotidiana (assunto das notícias publicadas) e com a educação e a cultura, acompanhando o 

papel da arte nessa sociedade e o desenvolvimento da imprensa pelo modo como Castilho 

atuava nesse meio. 

Para nos ajudar a entender o posicionamento desses intelectuais que colaboravam com 

Castilho na redação da RUL, suas relações e suas propostas para o país, é preciso conhecer o 

desenvolvimento dessa intelligentisia crítica e reivindicativa. É esse panorama que nos traz o 

trabalho de Maria de Lourdes Costa Lima dos Santos. Com ele foi possível descortinar as 

possibilidades de formação desse grupo de intelectuais e também de sua atuação. Além disso, 

há nesse livro um interessante capítulo sobre o mercado editorial e periódico, com a 

problemática que os autores da época vivenciavam para conseguir publicar suas obras, num 

período em que a arte é também mercadoria e precisa ser vendida para cumprir seu papel. Não 

podemos deixar de destacar também o texto O livro e a leitura em Portugal: subsídios para 

sua história – séculos XVIII e XIX, de Fernando Guedes (1987). É através desses estudos que 

percebemos a importância dos gabinetes de leitura, da relação entre autores e editores, e dos 

periódicos, uma vez que eles funcionavam não apenas como meio de publicação com um 

alcance maior de público, mas também como forma de divulgação das obras que eram 

publicadas em volume, além de contribuir para aumentar a visibilidade de alguns autores 

junto aos consumidores de cultura. 

Complementou nossa base de reflexão o livro de Tengarrinha, História de Imprensa 

Periódica Portuguesa, no qual podemos acompanhar a evolução desse tipo de publicação. 

Através dele pudemos saber o que foi inovador no projeto de Castilho para a RUL e sua 

                                                                                                                                                         
influenciado pela maior centralização econômica e o maior investimento em obras de infraestrutura tecnológica, 
como estradas de ferro e telégrafos, no período da Regeneração, mas sabemos que as forças do capitalismo 
industrial espalhavam-se pela Europa e Portugal não deixou de sofrer com isso. 
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motivação para algumas alterações que leva a cargo quando era seu redator. Tengarrinha 

defende que, mesmo com toda repressão aos periódicos políticos em 1844, o governo apoiava 

firmemente a publicação de jornais científicos e literários, o que explicaria a luta constante de 

A. F. de Castilho para retirar qualquer aura política de sua Revista e defender seu papel como 

difusor de conhecimento. 

Seguimos tendo claro o perigo de se associar qualquer período a etiquetas, por mais 

claras que elas possam parecer, pois, tal como comenta Vanda Anastácio, elas condicionam a 

percepção sobre os textos e os fatos, causando distorção, cujo efeito “é agravado pelo facto de 

o pesquisador lidar com dados que lhe chegam já manipulados ou filtrados, pelos olhares 

daqueles que o precederam” (ANASTÁCIO, 2007, p. 22). É, portanto, justamente pensando 

“para além das etiquetas” de época que propomos perceber a variedade e as contradições de 

um determinado período do romantismo português. Temos consciência da força dessa 

qualificação justamente pelo efeito que causou na visão que, ao longo de muitos anos, a 

crítica lançou sobre a obra de Castilho e de outros colaboradores da RUL. 

Cabe, portanto, mais uma vez ressaltar que não vemos Romantismo como uma 

etiqueta de escola literária. A guerra entre clássicos e românticos que impulsionou Castilho, 

Garrett e Herculano não está em pauta aqui27. A Questão Coimbrã, muito menos. Porque 

acreditamos que as visões sobre o Romantismo em Portugal sofreram, tal como afirma 

Anastácio, desse mal de se tentar criar juízos de valor e alocar autores e obras em nichos 

estéticos. Essa situação agrava-se pela dificuldade de se definir Romantismo, como comentam 

Löwy e Sayre, no início de sua abordagem sobre como a crítica tem analisado o termo: 

 

Enigma aparentemente indecifrável, o fato romântico parece desafiar a análise, não 
só porque sua diversidade superabundante resiste às tentativas de redução a um 
denominador comum, mas também e sobretudo por seu caráter fabulosamente 
contraditório, sua natureza de coincidentia oppositorum: simultânea (ou 
alternadamente) revolucionário e contra-revolucionário, individualista e 
comunitário, cosmopolita e nacionalista, realista e fantástico, retrógrado e utopista, 
revoltado e melancólico, democrático e aristocrático, ativista e contemplativo, 
republicano e monarquista, vermelho e branco, místico e sensual (LÖWY & 
SAYRE, 199528, p. 9). 

 

O que esses dois pensadores apontam como principal dificuldade encontrada pela 

crítica na análise do fenômeno romântico é justamente essa variedade e contradição. Além 

                                                 
27 Guerra motivada porque, segundo José-Augusto França, os literatos portugueses daquele período “pensaram 
sempre em termos de género romântico e não de romantismo...” (1993, p.103 – destaques do autor), ou seja, era 
muito mais uma preocupação estética do que uma aversão ao pensamento romântico. 
28 O original francês, Révolte et mélancolie: Le romantisme à contre-courant de La modernité, é de 1992. 
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disso, questionam sobre como abordar diferentes esferas da vida cultural, como literatura, 

artes plásticas, arquitetura, política, filosofia, história, economia, etc., como “um único e 

mesmo conceito” (1995, p. 10). 

Löwy e Sayre lembram algumas tentativas anteriores de definição ou explicação do 

Romantismo, desde a simples recusa ao próprio signo verbal a outras soluções mais 

esdrúxulas ou menos abrangentes, que pontuaremos brevemente. Grande parte da crítica 

analisada por eles partiu para a seleção de características e temas comuns ao fenômeno. 

Mesmo que essa lista seja suficientemente ampla para nela admitirmos todos os escritores 

românticos, continuamos sem saber o que é Romantismo. Além disso, a maioria desses 

estudos ignora a dimensão política do termo, enquanto outros, segundo comentam Löwy e 

Sayre, consideram o romantismo alemão como um prelúdio do nazismo. O que fazer com os 

outros romantismos? E com os alemães jacobinos e revolucionários? Focando-se no caso 

francês, alguns historiadores consideram o romantismo uma corrente retrógrada, vendo-o 

como uma reação à Revolução Francesa com viés medievalista e aristocrático. Em oposição, 

outra escola identifica o romantismo como um movimento revolucionário e anárquico. Ambos 

são incapazes de entender as contradições do fenômeno. 

Há, felizmente, estudos que reconhecem a multiplicidade cultural do romantismo, 

visto como “visão de mundo” (Weltanschauung). Essa abordagem “permite abarcar com o 

olhar o conjunto dessa vasta paisagem cultural que se chama romantismo e perceber que a 

variedade tumultuosa de suas cores tem uma fonte luminosa comum” (LÖWY & SAYRE, 

1995, p. 19). Porém, ainda segundo Löwy, grande parte desses estudos29 tenta descrever essa 

visão como “oposição à Aufklärung, isto é, pela sua recusa do racionalismo abstrato da 

Filosofia das Luzes” (LÖWY & SAYRE, 1995, p. 19). Optamos por não seguir essa linha, 

válida em alguns aspectos, por acharmos que, conhecendo um pouco da obra de Garrett ou 

Castilho, ela não se sustenta convincentemente. 

Segundo Löwy e Sayre, é preciso considerar a relação entre o romantismo e a 

realidade social e econômica. Mesmo nesse caso – fundamentalmente trabalhos de teóricos do 

materialismo histórico –, o resultado não é necessariamente favorável à compreensão do 

romantismo. Alguns desses estudos consideram os românticos como meros poetas-burgueses 

ou, no pior caso, aristocratas em defesa da burguesia. Não leram, claro, o ataque de Garrett 

aos “barões”. Em oposição, há trabalhos de marxistas ou influenciados pelo marxismo, que 

                                                 
29 Para compreender as diferentes tentativas de definição de Romantismo, sugerimos ler o item “O enigma 
romântico ou ‘as cores tumultuosas’” no capítulo 1, “O que é o romantismo? Uma tentativa de redefinição”, do 
livro Revolta e Melancolia (1995), de Michael Löwy e Robert Sayre. 
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veem no romantismo a crítica antiburguesa, mas limitam-se ao seu aspecto reacionário, 

conservador, retrógrado. 

Mesmo o crítico marxista Ernest Fischer, já citado por ter compreendido o protesto 

anticapitalista do romantismo, afirma que o romantismo é um movimento eminentemente 

burguês. Não pautaremos nossa análise pelo viés da defesa ou ataque a uma classe, por 

acreditarmos que o romantismo não é uma forma de luta de classes e, inclusive, porque, no 

conjunto de colaboradores da Revista Universal Lisbonense, há uma variedade de visões 

políticas. Além disso, o realismo crítico exaltado por Fischer não é a única forma de crítica. 

Muitas obras românticas são deliberadamente não-realistas (fantásticas, simbolistas, 

surrealistas, etc.). “Seria preciso introduzir um conceito novo, o irrealismo crítico, para 

designar a oposição de um universo imaginário, ideal, utópico e maravilhoso, à realidade 

monótona, prosaica e desumana do mundo moderno” (LÖWY & SAYRE, 1995, p. 25). 

O levantamento realizado pelo franco-brasileiro Michael Löwy e seu colega, por mais 

que defenda uma visão universal do fenômeno romântico, é essencialmente focado em críticos 

das literaturas ditas centrais. E o caso português em particular? Como era de se esperar, a 

dificuldade de definição também é comum, associando-se a outros juízos e problemas que 

mais prejudicam do que auxiliam na análise literária. Referimo-nos essencialmente à distinção 

entre pré-românticos, românticos, ultrarromânticos e pós-românticos, e à tentativa frustrada e 

arbitrária de delimitar o romantismo português, como veremos a seguir a partir da leitura de 

alguns críticos/teóricos literários reconhecidos por seus trabalhos sobre a literatura portuguesa 

do século XIX. 

Sintoma e exemplo dessa problemática de rotulação podem ser sentidos até 

recentemente, como em um dos últimos livros sobre o romantismo português, de 1996, Do 

Romantismo aos Romantismos em Portugal, de Álvaro Manuel Machado. Após análise do 

caso romântico português, Machado percebeu que o romantismo é muito maior do que o curto 

período do século XIX a que é normalmente associado, prolongando-se, numa “fragmentação 

romântica” (MACHADO, 1996, p. 13) até, por exemplo, Agustina Bessa-Luís. Ele também 

descarta nesse livro os chamados pré-românticos como fazendo parte do romantismo. Álvaro 

Manuel Machado defende que o romantismo português só pode ser plenamente compreendido 

através do método comparativo com as literaturas do centro da Europa, como a francesa, 

desfazendo dos avanços trazidos pela análise por uma perspectiva comparatista 
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sociocultural30. Por mais que Machado defenda que essa posição comparatista ajude a situar o 

romantismo português, que “passa então a ser visto como parte dum todo universal que o 

condiciona e explica. Mais: que o singulariza” (1996, p. 9), ele não propõe uma análise do 

conjunto da produção portuguesa, mas um trabalho “período por período, autor por autor” 

(1996, p. 9). 

Tememos que esse tipo de visão proposta por Álvaro Machado seja combustível para 

o “mal-estar intelectual” de que nos fala Roberto Schwarz ao analisar o caso brasileiro em seu 

famoso texto “Nacional por subtração” (1987, p.35). Acreditamos que a problemática original 

X cópia comentada por Schwarz sobre a literatura brasileira é semelhante à portuguesa frente 

aos padrões estabelecidos pelas literaturas das “potências” europeias. O resultado tem sido, 

infelizmente, um juízo de valor sobre os autores portugueses, sobretudo os oitocentistas, a 

partir do que seguem ou não, se copiam bem ou mal, os modelos europeus. Basta lembrar o 

lugar comum da crítica sobre os romances de Alexandre Herculano, eterno êmulo de Walter 

Scott. 

Pretendemos, de forma breve, uma vez que estamos lidando com uma perspectiva 

diferente sobre Romantismo, sem limitá-lo a uma escola literária, observar como a crítica 

literária portuguesa o tem classificado. Por isso, mostraremos de forma sucinta o que alguns 

estudiosos da literatura do século XIX têm apontado como romântico. 

Uma vez que já tecemos comentários sobre uma obra de Álvaro Manuel Machado, 

podemos começar nosso panorama por seus escritos. Tal como vimos anteriormente, o 

principal problema de sua visão sobre o romantismo português é avaliá-lo em comparação ao 

que acontecia no resto da Europa. Melhor dizendo, no centro da Europa, pois, o que se 

percebe é que, para esse teórico, o “resto” é muito mais Portugal do que os países centrais31. 

Curioso é entrever, em meio aos textos de Machado, uma aparente contradição entre o que 

seria romantismo e sua análise sobre o caso português. Em, O Romantismo na Poesia 

Portuguesa (de Garrett a Antero)32, por exemplo, que curiosamente parte dos “pré-

românticos”, não de Garrett, Álvaro Machado inspira-se em A. P. Lopes de Mendonça e 

                                                 
30 Lembramos que Vitorino Nemésio já seguira esse caminho no seu Relações Francesas do Romantismo 
Português, de 1936. 
31 Em um dado momento, analisando a passagem do “pré-romantismo” para o “romantismo” em Portugal, 
comenta Machado: “Será que, embora atrasados, conseguimos então, por volta de 1840-50, assimilar as grandes 
teorias do romantismo que desde há quase meio século tinham sido largamente expostas, sobretudo na Alemanha 
e na França?” (1979, p. 75) Em outro texto, comenta: “Pode dizer-se que a obra poética de Herculano vale mais 
em termos relativos, pelas influências românticas estrangeiras que implica, paralelas à difusão de modelos e 
ideias de pleno romantismo europeu, do que, em termos absolutos, pela elaboração da linguagem” (1986, p. 46). 
32 Primeira edição em 1986. 
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admite que a poesia romântica é “como expressão suprema do espírito do século” (1986, p. 9), 

reflexos da “força expansiva da civilização européia”. Faltou a Machado compreender o 

“espírito do século” português e como essa “civilização européia” chegava a Portugal, 

supondo que fosse a única “visão de mundo” possível naquela época, o que não é inteiramente 

verdade. 

Mendonça, em seu romance Memórias dum Doido, aponta Cibele, a deusa da 

abundância, como deusa do século XIX. Contudo, em Portugal, apesar de fazer de fazer parte 

do sistema cultural ocidental, a modernidade capitalista chegava de forma indireta, como em 

outros pontos mais distantes do epicentro europeu, como podemos inferir pelo que diz 

Marshall Berman sobre a modernidade na periferia oriental da Europa: 

 

o que aconteceu nas áreas fora do Ocidente, onde, apesar das pressões crescentes do 
mercado mundial em expansão e do desenvolvimento simultâneo de uma cultura 
mundial moderna [...], a modernização não estava ocorrendo? 
[...] 
os russos do século XIX experimentaram a modernização principalmente como algo 
que não estava ocorrendo, ou como algo que estava ocorrendo à distância, em 
regiões que, embora visitassem, experimentavam mais como fantásticos antimundos 
que realidades sociais; ou ainda, quando ocorresse no país, como algo que acontecia 
das formas mais irregulares, vacilantes, flagrantemente destinadas ao fracasso ou 
estranhamente distorcidas (BERMAN, 1986, pp. 199- 200). 

 

É possível que em Portugal, no outro extremo da Europa, a situação não fosse muito 

diferente. Apesar do avanço do capitalismo e da cultura de mercadoria, Portugal não estava se 

industrializando como os países do centro da Europa. A própria RUL atentava para isso, 

tentando disseminar “conhecimentos” e tecnologias “úteis” à situação portuguesa. Mesmo os 

avanços tecnológicos e os novos produtos que chegavam eram importados de potências 

estrangeiras e geravam mais riqueza e desenvolvimento nesses países, não em Portugal. Para 

que isso acontecesse, o capital internacional precisava de parceiros portugueses, comerciantes 

e membros do governo, que abrissem espaço para a exploração capitalista das grandes 

potências em Portugal. Não é irrelevante destacar os acordos comerciais celebrados entre 

Portugal e a Inglaterra no reinado de d. João VI, que praticamente vendiam o país aos 

ingleses, por serem desiguais as formas de concorrência entre um país predominantemente 

agrícola e mercantil e a nação mais industrializada da época, a Inglaterra, nem as seguidas 

negociações e ameaças inglesas durante as primeiras décadas do liberalismo em Portugal, 

pautado pelas dificuldades financeiras. Sem falar nas três invasões napoleônicas que, 

certamente, alteraram a percepção dos portugueses sobre a política e a história. Fica, portanto, 
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complicado esperar que a literatura portuguesa seja como a do centro da Europa, uma vez que 

parte de uma cultura diferente e passa por uma situação política, cultural e social bem distinta. 

Também fica mais fácil compreender o forte apelo nacionalista e liberal da literatura 

portuguesa desse período, que Machado entende como limitação, sem perceber que também 

havia o oposto, a defesa legitimista e certo cosmopolitismo em alguns autores. 

Alberto Ferreira, em Perspectivas do Romantismo Português, de 1971, tem outra visão 

do fenômeno romântico. Para já, ele aponta que a antinonímia alardeada entre clássicos e 

românticos não é exatamente verdadeira, uma vez que o romantismo não necessariamente 

substitui os ideais iluministas. Garrett, também, nunca os considerou excludentes. Ferreira 

também percebe a dupla reação romântica: revolta e melancolia. 

 

Numa sociedade cada vez mais dominada pelos barões, pela febre de riqueza e de 
ouro, pela posse da propriedade e de objectos, a arte antiburguesa só podia orientar-
se para dois caminhos. O primeiro tentando a progressiva libertação humana do 
império desses valores: daí o romantismo social. O segundo negando a realidade 
desses valores, numa desesperada tentativa de encontrar a perfeição pelo espírito: 
daí o romantismo misantropo (FERREIRA, 1971, p. 29). 

 

Entretanto, Ferreira, como Fischer, vê no romantismo, apesar da revolta contra os 

valores da burguesia, uma defesa dessa classe. Além disso, por mais que entenda a força do 

“romantismo misantropo”, esse crítico passa grande parte de seu livro atacando os poetas 

sentimentais do século XIX, sem apontar ao longo do texto o valor desse tipo de crítica social. 

O que surpreende é que, em vez de, tal como os outros, atacar Castilho, defende-o por sua 

defesa dos ideais iluministas e acusa Herculano de ser o principal modelo desse subjetivismo 

exacerbado. Contra esse ataque frontal ao historiador romântico, nada mais agradável do que 

as palavras leves de Vitorino Nemésio, na transcrição de uma de suas intervenções em 

emissões radiofônicas, reunidas em Ondas Médias33, na qual desestabiliza esse esforço em 

rotular autores entre clássicos e românticos: 

 

Onde está aqui o clássico? Onde o romântico? Se romantismo é fidelidade a uma 
vida interior revolta e confessada, quem mais romântico do que Herculano? Se é o 
romanesco, a revelação segregada de uma leviandade radical, que romântico mais 
acabado do que Garrett? Agora, se o clássico é aquele que opõe a natureza 
ajardinada e a vida de agrado e pompa, mesmo melancólica, ao mistério do ser e à 
solidão austera, que clássico mais clássico do que Garrett? Mas clássico também é 
tomar o mundo e o homem como entidades que estão numa relação positiva, com 
instituições a estudar, problemas a resolver, técnicas a possuir. Isto pressupõe uma 
razão sã e clara, um estudo sério, muita vigília e muita lógica. O clássico, então, é 

                                                 
33 A primeira edição é de 1945. 
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Herculano. E ainda clássico no sentido nacional: isto é, classicamente português, 
castiço (NEMÉSIO, 2000, p.169). 

 

Foi importante para nosso estudo o trabalho de análise sociocultural de José-Augusto 

França, O Romantismo em Portugal34. Ele assume que dispensa, inclusive, qualquer 

julgamento sobre esse período e suas produções. “Nada mais fizemos do que debruçarmo-nos 

sobre um destes quadros, tentando captar uma visão problemática dos factos que aí se 

observam” (1993, p.11). Também, Maria Manuela Saraiva, em “Romantismo: rotura e 

totalidade”, de forma dialética, parece preocupar-se muito mais com o que rege o pensamento 

romântico do que sua estética como escola. Para ela, “o Romantismo foi nostalgia de 

totalidade porque igualmente foi consciência de rotura” (SARAIVA, 974, p. 87). Ela também 

percebe, portanto, o romantismo como pensamento contraditório e um movimento que vai 

além das escolas estéticas. Além disso, o que é “nostalgia da totalidade” senão o desejo de 

solução de um dos problemas da modernidade capitalista? Afinal, “a visão romântica 

caracteriza-se pela dolorosa convicção de que faltam ao real presente certos valores humanos 

essenciais que foram alienados” (LÖWY & SAYRE, 1993, p. 22 – itálico dos autores). Maria 

Saraiva parece concordar com Michael Löwy e Robert Sayre, que afirmam que a nostalgia é o 

centro da visão romântica. 

Então, a revolta romântica pode aparecer como crítica moderna ao seu próprio tempo 

pelo viés de uma esperança de melhoria, ao mesmo tempo em que pode surgir como uma 

saudade de valores qualitativos do passado. Preferimos utilizar “saudade” em vez de 

“melancolia” ou “nostalgia” por acreditarmos que a palavra portuguesa tem um significado 

mais justo ao pensamento romântico, pois não é um desejo de retorno ao passado que se 

apresenta, muito menos causando prostração, mas uma inspiração no passado para projetar 

um futuro melhor frente ao presente35. Como o pensamento romântico é inerentemente 

contraditório, uma vez que se revolta contra a modernidade ao mesmo tempo em que é um 

pensamento moderno, deve ser possível encontrar tanto a recusa a tratar de temas ditos 

prosaicos quanto a crítica ao seu tempo. 

 

1.2 – A Revolução da Busca da Felicidade 

                                                 
34 A primeira edição é de 1974. 
35 Afinal, segundo Eduardo Lourenço (1999), a saudade é mais do que simples manifestação da memória. Ela é 
uma outra maneira de ser presente no passado, ou de ser passado no presente, enquanto a memória é a 
autonegação do presente. “A saudade não é da ordem da representação, mas da pura vivência” (LOURENÇO, 
1999, p. 33). 
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Como é possível, então, pensar um Castilho revolucionário se sua obra é marcada pela 

contenção formal? Onde está sua revolta se ele primava pelo trabalho artesanal da obra de 

arte, pela beleza estética, muito mais do que pelo conteúdo? Onde está sua revolução se ele é 

um poeta declaradamente apolíneo, querendo compor sob “a claridade pacífica do sol” numa 

época de “tempestades” enquanto os outros “se acham na mais difficil posição entre rochas 

escarpadas” (CASTILHO, 1903, p. 16)? Por outro lado, é impossível imaginá-lo um 

conservador quando podemos ver em sua atuação muitos dos aspectos do romantismo 

revolucionário apontados por Max Blechman: 

 

Como força sintética inerente à modernidade, o romantismo revolucionário trouxe a 
busca de um novo relacionamento com a natureza coerente com a busca iluminista 
por liberdade. A visão romântica de comunidade orgânica aqui se une com a visão 
de uma proeminente revolução política, e os princípios revolucionários de igualdade 
e fraternidade são, por sua vez, sustentados pelo imperativo romântico pela poesia 
da vida. Românticos revolucionários foram os pioneiros nas lutas por feminismo, 
ecologia, cultura genuinamente expressiva, economia orientada à comunidade, e 
liberdade política radical: eles foram revolucionários iluminados, não apesar de suas 
fantasias românticas, mas por uma sofisticada extensão delas. (BLECHMAN, 1999, 
p. vi – grifo do autor – tradução nossa)36. 

 

António Feliciano de Castilho tem esse caráter utópico de liberdade de pensamento e 

de expressão, de apoio à independência feminina, de uma relação mais íntima com a natureza, 

tanto em termos poéticos quanto em termos econômicos, pelo desenvolvimento de 

comunidades rurais que não lidassem com o meio como se ele se tratasse de fonte de 

commodities, e de transformação social. Castilho, sobre todas as tarefas que executou 

colocava a de poeta, não apenas por seu canto, mas por sua vida. É o que ele assume em um 

dos textos da polêmica Questão Coimbrã, a “Conversação Preambular” que acompanha o D. 

Jaime (1862), de Tomás Ribeiro. Nesse paratexto, ele identifica três grandes poetas em 

Portugal, sendo um deles, Camões. Enquanto que, “no meio d’este silencio gelado, só dois, 

que eu saiba, se obstinam em poetar” (1868, p. LXIX), Mendes Leal com seus dramas, e ele 

próprio. Sobre seu poema, dizia ele: “se me não atassem as mãos, que forcejam por executal-

o, não de rimas, nem de obras para já, mas de felicidade publica a medrar pelas eras álem” 

                                                 
36 As a synthetic force within modernity, revolutionary romanticism brought the quest for a new relationship 
with nature to cohere with the enlightenment quest for liberty. The romantic vision of organic community here 
unites with the vision of an outstanding political revolution, and the revolutionary principles of equality and 
fraternity are in turn buttressed by the romantic imperative for the poetry of life. Revolutionary romantics were 
pioneers in the battles for feminism, ecology, genuinely expressive culture, community-oriented economy, and 
radical political freedom; they were enlightened revolucionaries not in spite of their romantic fantasies but as a 
sophisticated extension of them. 
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(1868, p. LXX). Castilho refere-se a seu papel como educador, “sempre utopista, mas sem 

ambições pessoaes; reverdecendo todas as primaveras, e em todas ellas florindo e gorgeando 

o meu poucoxinho” (1868, p. LXX). Para ele, sua vida era a poesia, sendo que esta era a 

atuação social pela renovação, era a busca constante da “felicidade publica”. É isso uma visão 

de si mesmo própria do romantismo num conceito amplo, como o apontado por Michael 

Löwy: 

 

O romantismo não pode ser reduzido a uma escola literária do século XIX, ou a uma 
reação tradicionalista contra a Revolução Francesa – duas propostas difundidas em 
muitas obras de eminentes estudiosos da história das ideias políticas. O romantismo 
é sim uma forma de sensibilidade que irriga todos os campos da cultura, uma visão 
de mundo que se estende desde a segunda metade do século XVIII até os nossos 
dias, um cometa cujo "núcleo" incandescente é a revolta contra a civilização 
moderna industrial / capitalista, em nome de certos valores sociais e culturais do 
passado. Nostalgia de um paraíso perdido – real ou imaginário – o romantismo 
opõe-se, com a energia melancólica do desespero, ao espírito quantificador do 
universo burguês, à reificação mercadológica, ao embotamento utilitário e, 
especialmente, ao desencantamento do mundo. (LÖWY, 2004, p. 192 – grifo do 
autor – tradução nossa)37. 

 

É importante, portanto, pensar em como se dá essa “revolta”. Estamos lidando com um 

vocabulário que ganhou significação com a modernidade: romantismo, revolução, felicidade. 

A associação que Michael Löwy faz entre romantismo e cometa não é arbitrária. Apenas com 

o desenvolvimento da modernidade que a noção de “revolução”, antes aplicada apenas ao 

movimento dos astros, assumiu o sentido de luta pela causa da liberdade em oposição à 

tirania. “As revoluções propriamente ditas não existiam antes da era moderna” (ARENDT, 

2011, p. 36). E o grande propósito de qualquer revolução com participação popular, desde ao 

menos a Revolução Francesa, é a felicidade pública. “Sem dúvida, entre as noções 

revolucionárias do povo se destacava a felicidade, aquele bonheur que, como disse Saint-Just 

com razão, era uma nova palavra na Europa” (ARENDT, 2011, p. 309). 

Por isso, Hannah Arendt foi analisar os fundamentos históricos e filosóficos dos 

movimentos revolucionários da segunda metade do século XVIII, nomeadamente a Revolução 

Americana e a Revolução Francesa, para compreender as lutas revolucionárias do século XX. 

                                                 
37 Le romantisme ne saurait être réduit à une école littéraire du XIXe siècle, ou à une réaction tradicionaliste 
contre la Révolution française – deux propositions largement répandues dans maints ouvrages d’éminents 
spécialistes d’histoires des idées politiques. Le romantisme est plutôt une forme de sensibilité qui irrigue tous les 
champs de la culture, une vision du monde qui s’étend de la deuxième moitié du XVIIIe siècle jusqu’à nos jours, 
une comète dont le “noyau” incandescent est la révolte contre la civilisation industrielle / capitaliste moderne, au 
nom de certaines valeurs sociales ou culturelles du passé. Nostalgique d’un paradis perdu – réel ou imaginaire – 
le romantisme s’oppose, avec l’énergie mélancolique du désespoir, à l’esprit quantificateur de l’univers 
bourgeois, à la réification marchande, à la platitude utilitariste et, surtout, au désenchantement du monde. 
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Em meio a esse estudo, ganha destaque a noção de “felicidade”. Um monarca absolutista, 

agindo de acordo com as leis do reino, poderia permitir o acesso ao bem-estar privado, porém, 

ao monopolizar para si o governo, alienando os súditos da esfera pública, das discussões sobre 

o governo, torna-se tirano, como veio a ser entendido pelos revolucionários. Essa 

compreensão ocorre quando os homens de letras, tanto franceses quanto estadunidenses, 

buscavam na antiguidade clássica elementos para pensar “a liberdade pública ou política e a 

felicidade pública ou política” (ARENDT, 2011, p. 168). Para eles, liberdade e felicidade 

estavam intrinsecamente relacionadas, como explica Arendt: 

 

Essa liberdade pública não era uma esfera interior na qual os homens podiam se 
refugiar à vontade, escapando às pressões do mundo, nem o liberum arbitrium que 
leva a vontade a escolher entre alternativas. A liberdade para eles só podia existir em 
público; era uma realidade concreta, terrena, algo criado pelos homens para ser 
usufruído pelos homens, e não um dom ou uma capacidade; era a praça ou o espaço 
público feito pelos homens que a Antiguidade conhecia como a área onde a 
liberdade aparece e se faz visível a todos (ARENDT, 2011, p. 169). 

 

António Feliciano de Castilho, ao longo do liberalismo, defende o acesso a esse 

“espaço público” para discussão de ideias, ou por ter sido também formado pelos ideais 

contidos nos clássicos, ou por ter ainda novo acompanhado as discussões de vários assuntos 

em casa de seu pai, ou mesmo por necessidade íntima de atuar socialmente. Essa abertura para 

a sociabilidade ocorre no debate artístico com os salões poéticos, os saraus e a própria “festa 

da primavera”, além das sociedades e academias a que esteve filiado. Contudo, é na imprensa 

periódica que a liberdade política poderá efetivamente se manifestar. É pelos jornais e revistas 

que os homens de letras do século XIX terão acesso à praça pública, muito mais do que o 

próprio espaço do parlamento. Afinal, pela imprensa esses intelectuais podem ser ouvidos por 

um público muito mais largo, abrangendo toda a capital e o reino, enquanto nas Cortes apenas 

os representantes políticos participavam do debate. 

É nesse ponto que o ideal revolucionário pode agir sem o uso da violência. Arendt 

aponta que não há revolução sem violência e que apenas durante o processo revolucionário há 

acesso à felicidade pública pois, apenas então, todos têm acesso à praça pública. Para ela, 

findo o governo revolucionário, estabelecida uma constituição e eleitos os representantes, o 

governo volta a se preocupar apenas com o acesso à felicidade privada, pois os eleitores 

deixam de atuar politicamente, até que nova revolução se instaure. Por outro lado, ela afirma 

que “sabemos que a liberdade se preservou melhor nos países onde nunca estourou nenhuma 

revolução, por mais abusivas que fossem as condições políticas, e que existem mais 
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liberdades civis mesmo nos países onde a revolução foi derrotada do que onde saiu vitoriosa” 

(ARENDT, 2011, p. 158). Há, portanto, uma forma não violenta de se buscar a felicidade. Se, 

então, o acesso às discussões sobre os rumos da nação, essa atuação pública, é parte do 

movimento revolucionário, ao tentar manter esse espaço ativo, pela imprensa, Castilho estava 

também agindo de forma pacífica em busca da felicidade. 

São vários os caminhos e as formas de atuar, como veremos ao longo desta tese. Se 

mais tarde ele vai publicar que a agricultura e a educação são caminhos para a felicidade, a 

imprensa não fica atrás e tem um papel muito mais amplo nessa luta. Resolvemos, então, 

dividir nossa análise em duas partes. Na primeira, acompanharemos a ação jornalística 

formadora de opinião em meio ao mercado editorial. Observaremos como a imprensa 

periódica se desenvolveu ao longo da primeira metade do século XIX em Portugal, suas 

novidades e dificuldades, ao mesmo tempo em que seguiremos a formação de Castilho como 

jornalista, desde sua primeira participação na imprensa, aos dezesseis anos, até assumir a 

redação da Revista Universal Lisbonense e trabalhos paralelos em outros órgãos. Então, 

seguiremos suas ações para transformar a Revista no sucesso editorial que foi, partindo 

principalmente da análise das transformações levadas a cabo nessa publicação e também em 

sua relação com colaboradores e leitores. Por fim, destacaremos o conteúdo de “atualidade” 

que ele levava ao periódico a partir da análise da forma e do conteúdo de suas crônicas da 

seção de notícias. Veremos assim como Castilho atuava publicamente nessa busca da 

felicidade pela imprensa. Na segunda parte, dedicar-nos-emos ao conteúdo literário da Revista 

Universal Lisbonense, que, apesar de poder ter papel isolado para se atingir a felicidade, fazia 

parte do projeto da imprensa periódica. Assim, a partir da análise do poeta António Feliciano 

de Castilho, buscaremos perceber suas ideias sobre poesia e sobre a atuação do poeta para, 

com isso, discutir possíveis critérios que ele possa ter usado na seleção de seus colaboradores 

para as páginas de seu periódico. Apenas então acompanharemos dois grupos de publicações 

literárias, em verso e em prosa, discutindo aspectos artísticos e sociais desses literatos, que 

podiam ou não estar em conformidade com o projeto de Castilho para o periódico, pois são 

formas distintas de acesso ao público. Esperamos, com isso, mostrar António Feliciano de 

Castilho como um intelectual importante não apenas como poeta, mas como produtor cultural 

e editorial, transformando a Revista Universal Lisbonense em um órgão de defesa de um tipo 

de literatura e de luta por transformações sociais e políticas. 
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2. UMA VIDA NA IMPRENSA PERIÓDICA  

 

 

Se a arte de escrever foi o mais admirável invento do homem, o mais 
poderoso e fecundo foi certamente a imprensa. 
(Alexandre Herculano, “A Imprensa”) 

 

Como se forma um jornalista, aquele que vai trabalhar esse “fecundo” invento da 

humanidade, agricultor lançando sementes ao ar para que produza frutos? António Feliciano 

de Castilho tinha essa imagem de si mesmo quando redator da Revista Universal Lisbonense. 

Para a poesia havia os modelos clássicos, seus adorados romanos, para guiá-lo. Como 

percorrer a senda da imprensa a ponto de se tornar redator de um dos periódicos mais 

reverenciados em Portugal em meados do século XIX? O próprio desenvolvimento do 

jornalismo português na primeira metade dos oitocentos não foi linear nem tranquilo. É 

preciso acompanhar essas trajetórias, da indústria periódica e do poeta que abraça a imprensa, 

buscando nesse entrecruzamento os sucessos e reveses que serviram de experiência para sua 

formação. 

Quando Castilho nasce, Portugal vive ainda um período de “explosão jornalística” 

(SOUSA & VELOSO, 1987, p. 31) incentivada por algumas medidas desenvolvimentistas do 

reinado de d. José, cujos fundamentos, mesmo com a instabilidade provocada pela invasão 

francesa e mudança da Corte para o Brasil, mantiveram o “dinamismo das estruturas tanto 

económicas quanto culturais” (idem, ibidem) numa época em que as notícias passavam a ter 

impacto junto ao público. Assim, em paralelo ao jornalismo oficial e permitido, “surgiu um 

jornalismo panfletário que se foi desenvolvendo à medida que a situação política se agravava” 

(idem, p. 32). É quando aparecem os primeiros jornais diários: Diário Lisbonense; Gazeta de 

Lisboa e o Mensageiro, para concorrer com a publicação do governo. 
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Mesmo ainda jovem, Castilho tem à disposição o acesso à imprensa. Seu pai, o dr. 

José Feliciano de Castilho, era um dos redatores do Jornal de Coimbra. Este jornal “foi no 

seu tempo a unica revista scientifica publicada em Portugal” (PEREIRA, DJP38). Era redigido 

em Coimbra e impresso em Lisboa, o que indica uma das dificuldades da imprensa em 

Portugal no período, o pequeno número de tipografias e a dificuldade de distribuição após a 

impressão. É nesse jornal que A. F. de Castilho publica suas obras Epicédio à d. Maria I 

(1816) e a Faustíssima Exaltação a d. João VI (1818) logo após a publicação das mesmas em 

opúsculos. Uma segunda edição de cada obra, no Jornal, pode ter sido causada tanto pelo 

sucesso da venda isolada de cada poema, como para servir de divulgação de seu nome, 

facilitada pela posição de seu pai. 

Apesar dessa aludida “explosão”, quando da revolução liberal, a imprensa periódica 

em Portugal ainda era muito incipiente. Segundo Tengarrinha, apoiado em estudos de Balbi, 

antes do dia 24 de agosto de 1820, só se publicavam, em todo o império português, meia 

dúzia de periódicos. O vintismo não derrubou a censura prévia, entretanto, o problema da 

liberdade de imprensa estava lançado e foi uma das primeiras preocupações das Cortes. Os 

liberais defendiam que a imprensa deveria ser livre para informar o governo e os cidadãos o 

que se passava no país – era a base de apoio ao sistema constitucional e um dos principais 

meios de conscientização cívica. 

Como a liberdade de imprensa surge num momento de convulsão política, há um forte 

desenvolvimento no século XIX do jornalismo de opinião. Em 1821, já eram trinta e nove 

novos jornais em todo o império. Contudo, Portugal tinha um grande atraso técnico frente aos 

demais países europeus e ainda poucas tipografias. Além disso, como a estabilidade do novo 

regime ainda era baixa frente às forças reacionárias absolutistas, muitos projetos vintistas não 

saíam do papel, inclusive com medo de se acirrarem os ânimos. Uma pena, pois Garrett, em 

Londres, em 1830, no Portugal na Balança da Europa, perguntava-se: “se em Portugal 

houvera liberdade de imprensa e guardas nacionais desde o estabelecimento da Carta, estaria 

hoje D. Miguel sentado no trono de Maria II?” (1963, vol. I, p. 875). Entretanto, malgrado a 

censura prévia só ter sido completamente extinta de fato em 1834, após a vitória das forças 

cartistas, os anos de 1820 foram “a época em que a chamada imprensa liberal utilizou o jornal 

                                                 
38 Dicionário Jornalístico Português, de Augusto Xavier Silva Pereira, enviado à Academia Real de Ciências de 
Lisboa em 1892. Foi produzida uma versão em DVD do manuscrito original (PT/ACL, Mss. série Azul, nº 445). 
Outras referências a verbetes dessa obra serão indicadas apenas como DJP. 
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como veículo ideológico e político” (SOUSA & VELOSO, 1987, p. 32), fazendo com que o 

número de publicações periódicas desse salto significativo. 

Dura era a perseguição à imprensa durante o miguelismo, com o retorno à censura39 da 

Mesa de Desembargo do Paço e perseguição a jornalistas, o que fez com que o número de 

periódicos diminuísse drasticamente. Surgiam, também, publicações absolutistas, em sua 

maioria redigidas pelo clero. Enquanto isso, os portugueses no exterior utilizavam a imprensa 

com três objetivos: conservar o fogo revolucionário nos emigrados, embora por vezes 

combatendo-se nas facções que se dividiam; tentar espalhar as ideias liberais em Portugal por 

meio do ingresso clandestino de folhas no país; e convencer os governos estrangeiros da 

possibilidade de vitória liberal e conseguir seu apoio. 

 

O papel desempenhado pelos jornais durante a segunda emigração foi da maior 
importância. Redigidos por alguns dos maiores vultos das nossas letras (entre os quais se 
destacava Garrett), são notáveis, não apenas pela vibração e vigor da linguagem, no mais 
puro estilo jornalístico de combate, mas igualmente pela apresentação gráfica e cuidada 
impressão. Foi, sem dúvida, uma das mais poderosas armas de que os liberais se serviram 
nessa luta que, no princípio da emigração, se afigurava com tão fracas possibilidades de 
êxito (TENGARRINHA, 1989, p. 144). 

 

Esses intelectuais, ao retornarem a Portugal, implementaram uma série de mudanças 

na imprensa, tanto no conteúdo quanto na forma, inspirados pelos jornais europeus que liam 

no exílio. Apesar de uma sequência quase ininterrupta de importantes acontecimentos que 

convulsiona a sociedade portuguesa profundamente e que dura até a Regeneração (1851), há 

uma evolução – muito irregular, marcada por ascensões bruscas alternando com quedas 

vertiginosas no número de publicações periódicas – no desenvolvimento da imprensa, que 

“foi verdadeiramente prodigioso, constituindo porventura a fase mais brilhante do nosso 

jornalismo” (TENGARRINHA, 1989, p. 148). Nesse período, a oratória e o jornalismo 

estavam intimamente ligados: o estilo jornalístico da época não consegue fugir à influência 

dela e se impregna do tom característico da eloquência parlamentar (idem). 

José Manuel Motta de Sousa e Lúcia Maria Mariano Veloso ressaltam que “a partir de 

1830, o crescimento da imprensa é progressivo” (SOUSA & VELOSO, 1987, p. 32), 

apontando os dados do “Movimento da Imprensa Periódica Portuguesa (por décadas)”: 

                                                 
39 Apesar da instabilidade política ao longo do século XIX, foram poucos momentos em que a liberdade de 
imprensa foi reprimida pela censura oficial: 1823 a 1826 e 1828 a 1833; ou suspensas as garantias e proibida a 
publicação de periódicos (45 dias em 1840, de fevereiro a março de 1844, de abril de 1846 a julho de 1847, e em 
breves períodos após isso, em momentos de “instabilidade política exacerbada”). (Cf. FRANCO, 1993, p. 11)  
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1791/1800 – 10; 1801/1810 – 62; 1811/1820 – 62; 1821/1830 – 227; 1831/1840 – 363; 

1841/1850 – 335; 1851/1860 – 434; 1861/1870 – 687 (idem, p. 33). Todavia, eles não 

deixaram claro se esses números referem-se a novos títulos ou ao total de títulos publicados 

por década, nem comentam a imprecisão que esses dados apresentam. Além de ser difícil 

agrupar dados da década de 1820, por exemplo, quando o número de periódicos tem um salto 

pela revolução liberal e depois diminui pelas perseguições do governo absoluto, nota-se um 

decréscimo na década de 1840, interrompendo a sequência de crescimento no número de 

periódicos, provavelmente causada pela repressão que o governo cabralista também executou. 

Aliás, o período do cabralismo foi muito duro para a imprensa. Desde o 

enfraquecimento do governo setembrista, há um recrudescimento na relação entre governo e 

imprensa. António Bernardo da Costa Cabral tinha a Câmara a seu favor para criar leis 

repressivas e seu irmão, José Bernardo, como governador civil de Lisboa, tinha o braço 

armado usado contra os periodistas. Uma legislação mais dura e o uso de violência contra 

jornalistas e tipografias (ou por agentes do governo civil ou por arruaceiros pagos por esse 

governo) eram comuns. Os jornais políticos oposicionistas eram os mais duramente 

perseguidos. Muitos jornalistas foram presos e algumas publicações saíram clandestinamente 

durante a Patuleia. Como a maioria das medidas restritivas não atingia os periódicos literários 

e científicos – esses tiveram, inclusive, certo apoio governamental e da própria rainha –, essas 

publicações tiveram um desenvolvimento notável, encontrando-se em pé de igualdade com o 

que melhor se fazia na Europa (TENGARRINHA, 1989)40. 

É com a Regeneração que se abre um período de grandes facilidades para a imprensa 

periódica, que se estendem até o começo do reinado de d. Carlos, quando há nova série de 

repressões. Com a revogação da “Lei das Rolhas”, legislação que dificultava o 

desenvolvimento da imprensa de opinião, contra a qual protestaram vários intelectuais e 

jornalistas41, o número de periódicos cresceu rapidamente. No decênio de 1850 a 1859 foram, 

                                                 
40 Esses periódicos não tinham sua publicação e circulação proibida durante os períodos de “suspensão de 
garantias”, como os demais, entretanto, sofriam algum tipo de censura (veja-se as reações à publicação de 
Viagens na RUL) e dificuldades na distribuição. Além disso, é importante notar que as duas revistas mais 
importantes do período, O Panorama e a RUL, surgiram antes de Costa Cabral chegar ao governo (1837 e 1841, 
respectivamente). 
41 O protesto, que foi publicado em fevereiro de 1850 n’A Revolução de Setembro, tem o nome de Alexandre 
Herculano encabeçando a lista, seguido imediatamente por Garrett e outros cinquenta e oito intelectuais. Por esse 
pequeno protesto pode-se perceber como as fileiras da oposição reunia diversos setores contrários ao 
Cabralismo. Esse protesto é assinado por homens da esquerda mais radical (setembrista), como Lopes de 
Mendonça (o quarto a assinar), Latino Coelho, Gomes de Amorim (chamado “Poeta Operário”) e Bulhão Pato. 
Também por liberais mais centristas (cartistas), como Herculano, contrafeitos com os rumos do liberalismo e 
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em média, trinta e cinco novos periódicos por ano. Essa média subiu para sessenta e sete no 

decênio de 1860 a 1869; noventa entre 1870 e 1879; e cento e oitenta e quatro entre 1880 e 

1889 (TENGARRINHA, 1989, p. 184). 

É a partir de 1834 que a imprensa periódica começa efetivamente a crescer em 

Portugal, profissionalizando-se. Além do pessoal da tipografia, um jornal de certa importância 

era, em geral, constituído por: um editor (responsável perante as autoridades); um redator-

responsável; um ou dois noticiaristas encarregados da tradução das folhas estrangeiras e da 

informação nacional (sobretudo relatos das sessões das Câmaras); e um folhetinista. Começa 

o desenvolvimento de “cartas ao redactor”, que estabelece uma comunicação estreita e 

constante entre o jornal e o leitor. Apenas a partir de meados do século que surge a figura do 

revisor. Havia, entretanto, os colaboradores eventuais, que são mais ou menos identificados 

com a política do jornal. Em Portugal, pode-se dizer que todos os grandes nomes das Letras e 

do pensamento do século XIX colaboravam assiduamente na imprensa periódica. Os 

jornalistas atingiam, então, relevo na vida intelectual, tornando-se vozes importantes na 

formação da opinião pública. 

 

2.1 – Imprensa Política 

 

Após o Jornal de Coimbra, apenas em 1834 volta-se a ver o nome de António 

Feliciano de Castilho impresso nas páginas de um jornal. Ele aparece mais uma vez como 

poeta, e político, publicando no Periódico dos Pobres, de Lisboa, cinco sonetos compostos 

por ele e um por seu irmão Augusto Frederico para serem recitados no “festim que teve logar 

no arsenal do exercito na noite de quatro d’Abril de 1834” (n.º 97, 25/04/1834). 

 

Por mais de um lustro a brenhas confiado, 
Livres, sem mancha, emthesourei meus dias, 
Carpi na lira as patrias agonias, 
Soei rebate contra algoz c'roado. 

Mais de um filho dos montes a meu brado 
Foi combater as legiões sombrias; 
Tu, valor que os-regeste, me-regias, 
E fiz Soldados, se não fui Soldado. 

Proscrito não salvei mais do que a lira: 
Mas góso a Patria, abraço a Liberdade, 
E virtude sem p'rigo ao vate inspira. 

                                                                                                                                                         
com as posições do partido cartista. Contudo, há duas grandes ausências: Rodrigo da Fonseca Magalhães e 
António Feliciano de Castilho. 
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Quem sob os pés de Nero ousou verdade 
Bem póde, sem rubor, lançar na pira 
Um grão de incenso á Lusa Divindade. 

 

Foi esse o papel de Castilho durante o miguelismo. Ele não emigrou, mas viveu 

socialmente isolado na freguesia de S. Mamede de Castanheira do Vouga onde seu irmão fora 

designado cura. Lá não pôde fazer mais politicamente do que “carpi[r] na lira as patrias 

agonias” e incentivar novos soldados pela liberdade. Salvou a lira para cantar entusiasmado 

em outro soneto: “Liberdade! eu a canto, eu goso d’ella!”, sem esquecer que muitos 

sucumbiram na guerra civil: “E involuntaria lagrima escapando/ Do nectar entre as mãos lhes 

turva a taça”. E Castilho não poderia ter escolhido melhor folha para essa celebração. O 

Periódico dos Pobres surgiu em 1826, mas foi suspenso em 22 de agosto de 1828, tendo 

recomeçado apenas em 22 de julho de 1833. Foi o primeiro jornal cotidiano que em Portugal 

se publicou a 10 réis (DJP). Sua apresentação indicava que buscava um alcance popular, daí o 

baixo custo. Quando retomou a publicação, lembrou o tempo de perseguição: “Depois de 

cinco annos de forçado silencio, cinco annos de trabalhos e desgraças segunda vez a nossa 

voz se levanta a bem dos nossos compatriotas” (O Periodico dos Pobres, n.º 1, 22/07/1833 

apud DJP). 

A primeira participação de Castilho voltada exclusivamente para a imprensa foi no 

jornal A Aguia, “o primeiro periodico publicado depois da restauração da liberdade” (DJP). 

Augusto Xavier da Silva Pereira, no verbete sobre esse periódico, põe em causa a filiação 

política do mesmo, por seus redatores principais, José da Gama e Castro e seu irmão 

Francisco de Assis e Castro, terem sido miguelistas e por o dito jornal ter estreado no 

aniversário da coroação e aclamação de d. Miguel, 11 de julho. O texto de apresentação 

declara que, como o governo pretendia deixar de publicar notícias no jornal oficial, cabe a 

outras folhas essa tarefa, e continua: 

 

Nunca Epoca tão fertil de acontecimentos interes[s]antes se aprezentou na historia 
da Europa á curiosidade dos pensadores, como a que nasceu em França, há quatro 
annos. O Genio da liberdade, estendendo rapidamente a sua influencia em todas as 
direcçoens, lá vai electrizar a Polonia, dá existencia á Belgica, reforma Inglaterra; e 
atravessando os mares, como um meteoro inflammado, vem accender áquem dos 
Pirineos os primeiros raios de uma nova e feliz era, que todos os dias se vão 
estendendo pelo horizonte politico com passos agigantados. 
[...] 
É no meio desta serie de accontecimentos notaveis, que a AGUIA vai levantar o seu 
vôo rapido, e magestoso. Nunca o Povo Portuguez teve tão grande necessidade de 
conhecer os seus proprios interesses, e nunca em Portugal houve tão grande escacêz 
de meios de illustração (A Aguia, n.º 1, 11/07/1834, p. 1). 
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Logo no segundo número, de 12 de julho de 1834, A Aguia anuncia a publicação do 

folheto com o poema de Castilho Elegia á morte da Chronica Constitucional de Lisboa. 

Comentando que “os versos são, com muito poucas excepções, cheios e euphonicos, o estilo 

correcto, a linguagem classica e castigada, os toques satiricos cheios de muito sal” (A Aguia, 

p. 7), a redação transcreve alguns trechos dessa elegia42. Não é espanto algum, os versos de 

Castilho corroboram a crítica do jornal à atitude do governo, portanto, crítica do periódico ao 

governo “cartista”. 

A oposição ao governo “devorista”43 era direta, a ponto de jornais da situação 

duvidarem realmente do “liberalismo” de sua redação. Já no número 6, de 17 de julho de 

1834, os redatores precisam explicar sua posição política: 

 

Tendo-nos constado, que differentes pessoas, ou por pouco perspicazes, ou por 
menos reflectidas, ao lerem as primeiras folhas da nossa Aguia, se lembrárão de 
chrisma-la com o epitheto de Ministerial, sentimos muito ver-nos na precisão de 
dizer a estes senhores, que os reputamos perfeitamente ignorantes nesta parte da 
Historia Natural, a que chamamos Ornithologia, ou Sciencia das Aves. [...] A Aguia 
por tanto não é Ministerial. Tambem não é Infantista, não é Miguelista, não é 
Pedrista; e se fôr alguma coisa, que acabe em ista, será Racionalista, e por isso 
mesmo Cartista. O partido da Aguia é o da rasão, e o da verdade (A Aguia, p.21). 

 

Augusto da Silva Pereira indica que a redação desse periódico era efetivamente 

miguelista, mas que se passava por liberal “para melhor encobrir seus fins” (DJP). Esse 

historiador do jornalismo português comenta: “Em outro artigo que apparece no N.º 33 – 20 

de agosto [de 1834] – a redacção mostra-se altamente liberal nas suas ideias, bem como nos 

artigos de fundo de 26 e 29 de setembro nos quaes se desentranha em elogios os mais 

levantados ao fallecido imperador sr. D. Pedro IV” (DJP). Ora, os “artigos de fundo” de 

setembro aí aludidos, apesar de publicados sob assinatura de “Os Redactores”, são da pena de 

António Feliciano de Castilho, que assume serem de sua composição ao republicá-los em 

livro em 1836. A autoria, contudo, não é indicada no verbete do dicionário de Silva Pereira, 

que traz um recorte do jornal Precursor, “periodico fundado na Suissa para os emigrados 

                                                 
42 Também anuncia a publicação de Castilho, Epistola ao Povo nas Eleições de 1834 (n.º 14, 28/07/1834; e n.º 
15, 29/07/1834) e traz, sem indicar o autor, tradução dos Amores de Ovidio, “Elegia XI do Livro III” (n.º 61, 
23/09/1834, saindo novamente no n.º 62, de 24 de setembro, por ter saído com as quadras fora de ordem no dia 
anterior), e a “Elegia XVI do Livro II” (n.º 75, 9/10/1834). 
43 Como era chamado pela oposição o ministério liberal, de 1834, formado por amigos do duque de Bragança e 
regente, d. Pedro. 
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realistas” (DJP), no qual um dos redatores principais da Aguia, José da Gama e Castro, 

explica o que aconteceu e porque acabou exilando-se: 

 

Porém a Aguia, resuscitando as esperanças de toda uma Nação desanimada, teve de 
cobrir-se com um nome famoso pelas opiniões; e escriptos ultra-liberaes de quem o 
tinha, orgão de uma secção consideravel do partido rebelde, a cujo credito tinha 
concedido o Governo a publicação da folha. [...] 
O Governo conheceu bem depressa o mal, que lhe fazia uma folha redigida por tal 
maneira; e não lhe foi difficil atinar com o membro, que devia soffrer amputação. 
Offereceu-nos empregos lucrativos; não acceitámos: tentou-nos com sommas 
consideraveis; indignamo-nos: assustou-nos com ameaças terriveis; não 
esmorecemos. A inutilidade de todos esses meios deu logar a uma ordem de prisão, 
de que escapámos por um milagre; e a final vimos fuzilar sobre nós o punhal dos 
Adeptos, que é a ultima ratio, de que costumam servir-se estes Senhores (Precursor 
apud DJP). 

 

Algumas informações importantes se retiram desse trecho. Uma, apontada pelo 

próprio Silva Pereira, de que havia intenções legitimistas na origem desse periódico. A 

segunda, que o governo liberal também perseguia jornalistas, apesar da aparente liberdade de 

imprensa. Se não era possível corrompê-los, aqueles que escreviam para os periódicos sofriam 

ameaças física ou judiciais. A terceira, que um “nome famoso” dos liberais fora incluído na 

redação. Supomos que esse “nome famoso” deva ser pluralizado. Aos poucos a redação desse 

jornal passa a ficar cada vez mais a cargo dos Castilhos, que atuam para coibir a influência 

miguelista que havia na redação e esconder o nome dos antigos redatores que faziam também 

parte da sociedade do jornal, mantendo, todavia, a folha na oposição ao governo dos amigos 

de d. Pedro. Os avisos da mudança na redação repetem-se. No número 68, de 30/09/1834, 

altera o nome para A Aguia do Occidente, sem interromper a numeração. No n.º 84, de 20 de 

outubro, consta que “desde que este jornal, pelo contrato feito entre seus actuaes redactores e 

o proprietario da antiga Aguia, tomou o caracter de jornal da opposição liberal, foi sempre 

nosso proposito [...]”, indicando que houve uma efetiva mudança na redação. 

Parece ter sido vasto seu trabalho nesse jornal, segundo conta António Feliciano ao 

irmão: 

 

Bem quizera eu catalogar para aqui os innumeraveis periodicos em que fui redactor 
ou collaborador, constante ou accidental, começando, se bem me lembra, pela Aguia 
do Occidente; mas a memoria não me ajuda. Sei que empreguei n’esse ruim serviço 
muita resma de papel. Valeria por ventura a pena escolher, por toda essa immensa 
artilharia, o que poderia reputar-se mais digno de se reler, e reunil-o em tres ou 
quatro volumes de Miscellanea. Ahi se veriam muitas paginas salgadas, muitas 
apimentadas, algumas talvez eloquentes verrinas, um pouco de philosophia, não 
pouco de poesia, e intuitos ousados e generosos. Mas tal collecção nunca se ha-de 
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fazer; porque, tendo apparecido esses artigos quasi todos anonymamente, segundo o 
uso dos jornaes, só eu é que poderia hoje reconhecel-os; e, mesmo assim, com 
bastante difficuldade: pressupondo todavia (o que aliás não era facil), que se me 
deparavam todos esses periodicos, de que nada, ou quasi nada, conservo, e varios 
dos quaes nem talvez já se encontrem em parte alguma. Sic transit gloria immundi. 
Mas ainda que eu tivesse todas essas collecções á mão, parece-me que não havia 
interesse, que me obrigasse a fazer tal busca; e, mesmo depois d’ella feita, creio que 
me não resolveria a compaginar tal compilação (CASTILHO, 1909 vol. II, pp. 20-
21). 

 

A Aguia do Occidente continha alguns redatores da Aguia, sem ser exatamente o 

mesmo jornal. Entretanto, um desses continuava a modificar e a publicar artigos na Aguia do 

Occidente sem autorização do editor ou dos demais redatores, até ser excluído da sociedade. 

No dia 20 de outubro de 1834, por um dos antigos redatores voltar a publicar um jornal 

intitulado A Aguia (como sendo o número 68), a Aguia do Occidente comunicava que não se 

considerava mais sucessora da Aguia velha. A limpeza nos nomes dos redatores continuaria. 

No n.º 91, de 28/10/1834, o jornal informa que “os Srs. A. F. de Figueiredo, e A. J. de 

Figueiredo, já ha dias não fazem parte da Redacção da Aguia do Occidente” (p. 581). Antes, 

no número 87, de 23/10/1834, já anunciava: 

 

A redacção da Aguia do Occidente annuncia que do 1.º dia do proximmo Novembro 
por diante esta Folha passará a intitular-se – O NACIONAL – sem entretanto mudar, 
nem de espirito, nem de Collaboradores. O titulo de Aguia tinha por tão largo tempo 
merecido a aversão dos bons patriotas e dos homens de gosto, que todo o liberalismo 
da moderna redacção, talvez não bastou para a absolver (A Aguia do Occidente, p. 
345). 

 

Mesmo sob a liberdade de imprensa trazida com a vitória liberal, ainda não era tempo 

de se aceitarem as opiniões dos miguelistas. Inclusive A. F. de Castilho, tão neutro em suas 

declarações políticas quando redator da Revista Universal Lisbonense, ainda sentia em seu 

coração a perda do libertador, o duque de Bragança, e não deve ter ficado feliz ao perceber-se 

ludibriado por redatores legitimistas. Seus artigos sobre a morte de d. Pedro, apontados como 

“altamente liberais”, verdadeira crônica do sentimento nacional, alcançaram sucesso a ponto 

de o número 26 da Aguia, abrindo com seu texto sobre a morte do imperador, vendeu tantos 

números avulsos que não foi possível atender a todos os assinantes, que tiveram de aguardar a 

reimpressão, como indicava o expediente do n.º 66, de 29/09/1834. Neste mesmo número 

publica-se então a segunda crônica de Castilho, “O Funeral de Sua Magestade Imperial o 

Senhor D. Pedro de Alcantara”, ocupando quase duas páginas. 
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Fig. 1 – Título d’A Aguia. 

 

O primeiro artigo, mais tarde intitulado “A Morte do Libertador”, abre o número de 26 

de setembro de 1834 indagando “que é do Homem grande, o Maior Principe deste Seculo”, 

nascido “entre a raça degenerada e corrompida dos homens do dia” (A Aguia, p. 253). Trata-

se da elegia de um herói, o maior de seu tempo, por não ser degenerado e corrupto como os 

demais homens. Seus feitos? Ter tornado a “religião expurgada de fanatismo”, por ter 

extinguido as ordens religiosas masculinas, e ter sido “respeitado das ondas e das balas”, por 

ter atravessado o Atlântico para constituir um exército e lutar contra o absolutismo de seu 

irmão na guerra civil. Suas virtudes são exaltadas por Castilho: 

 

Esse Homem extraordinario que soube usar do ferro para vencer e da victoria para 
perdoar, do sceptro para libertar os seus semelhantes, e da pena para nos traçar o 
Codigo da Civilisação, e no qual todos os talentos forão virtudes e todas as virtudes 
felicidades publicas (A Aguia, p. 253). 

 

Burguière alerta que “as celebrações não são hoje os melhores conselheiros da 

pesquisa histórica”44 (1979, p. 1347 – tradução nossa). Contudo, mesmo tratando-se de um 

texto laudatório no momento em que “o ultimo grão de area da sua ampulheta já cahio no 

fundo dos nossos coraçoens” (A Aguia, p. 253), a crítica política do jornal não é apagada pelas 

palavras de Castilho. Pelo contrário, o autor indica que o amor do povo por seu herói não 

conseguiu ser diminuído – talvez aí esteja a maior heroicidade política de d. Pedro – pela 

“medonha criminalidade de Ministros tenebrosos, ignorantes e despotas” (idem, ibidem). Ou 

seja, salva-se o autor do código que implica as “felicidades publicas”, mas ataca-se o 

ministério marcado por adjetivos opostos às bandeiras principais da atuação de Castilho ao 

longo de sua vida, a luz da razão pela educação e a liberdade. 

                                                 
44 “les célébrations ne sont pas toujours les meilleures conseillères de la recherche historique” 
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A grande procura que teve o primeiro texto suscitou decerto o segundo, de muito 

maior extensão e escrito em tom narrativo. Seu redator não deveria escrever apenas mais um 

texto noticiando o funeral de d. Pedro de Alcântara. “Não faltarão almas frias que esmerem 

toda a sua exactidão em descrever o que só foi para os olhos”, algo inclusive impossível a 

Castilho. Sua proposta é outra: “nós quizeramos de melhor vontade, se o podessemos, 

historiar a parte mais importante, a das affecções moraes de todo um povo: pintar os corações 

alheios pelo nosso” (A Aguia, n.º 66, 29/09/1834, p. 261). É o momento de pensar no povo. 

“Ha um não sei que de terno em pensar que tantas almas estranhas estão em harmonia com a 

nossa, e tomão parte na nossa pena!..” (idem, ibidem). E o testemunho de Castilho, mais um a 

chorar a morte do regente, tenta atingir o absoluto ao colocar-se como a voz de todos, 

intérprete do mundo, e contar o silêncio trágico que marcava aquele espetáculo. “O Povo 

frequente como era, não enchia o ar d’aquelle ruido confuso de vozes que denuncia as grandes 

multidões; é porque as idéas proprias sobravão a cada individuo, e temendo quebral-as, cada 

um se compunha uma solidão” (idem, ibidem). 

A consternação geral, a união de todos no mesmo sentimento, impedia que a multidão 

se comportasse como tal. A solidão em meio à multidão neste caso não é o estranhamento que 

sentem Poe ou Baudelaire. Não há nessa crônica nenhuma alienação entre o narrador e todos 

aqueles que acorreram ao funeral, são todos como um. E esse ambiente de meditação 

acompanha Castilho quando ele se afasta “necessitando dar algum remanso ao tropel de [seus] 

pensamentos” (A Aguia, p. 262) e vai sentar-se “á borda do Tejo, d’este rio que já não rola 

oiro nas suas ondas, mas que n’ellas rola e rolará sempre saudades de grandezes, e de glorias”. 

Ainda envolto em seus pensamentos sobre o que aconteceria com a jovem rainha sem seu pai 

a guiá-la, ou sobre como o espírito de d. Pedro seria recebido no panteão pelos espíritos de d. 

João IV, d. José I e d. João VI, o cronista tira dessa noite “dictames preciosos, que para outra 

occasião repartir[á] como um remedio com os [seus] companheiros de viagem” (idem, 

ibidem). 

Não seriam seus companheiros de viagem toda essa multidão que foi se despedir do 

libertador em silêncio meditativo? Ou seriam apenas seus companheiros redatores d’A Aguia? 

Seus pensamentos sobre o assunto voltam a ser publicados, mais uma vez anonimamente, no 

já agora Aguia do Occidente (n.º 91, 28/10/1834), numa outra crônica, “As Exequias do 

Senhor D. Pedro”, que, juntamente com as anteriores, comporá o livro Tributo à Memória do 

Libertador: 



50 

 

 

Alta ía a manhã quando chegámos á Grande Cathedral, desejosos de lá offerecermos 
tambem um tributosinho da nossa piedade. Já fóra das portas abertas se revolvia até 
longe uma turba immensa de Christãos: disséreis que a ceremonia não era limitada 
pelas paredes sagradas, e que muito mais ao largo se estendia o Templo debaixo da 
abobada livre do Ceo. A custo entrados no Edificio, cuja origem nas fabulas de já 
perdidas Nações, o nosso espírito começou de preparar-se para as meditações que 
deviam successivamente occupa-lo. As tres naves, as altissimas abobadas, a 
corpulencia desmedida das numerosas columnas, a amplidão do recinto, a sua meia 
luz tornando mais solemnes os retiros de suas immensas capellas, a quantidade de 
heroes, de sabios, e de virtuosos pisados e esquecidos debaixo de nossos pés, o lucto 
vestindo inteiro o Sanctuario, os fieis por toda a parte apinhados [...] (Aguia do 
Occidente, p.551). 

 

A marcação temporal e a longa descrição do espaço da Sé ajudam a dar certo tom 

narrativo ao texto em que a ação está no próprio pensamento reflexivo de seu autor. 

Diferentemente dos anteriores, não se percebe a ligação entre o narrador e o povo. O cronista 

entra “a custo” na catedral tomada por uma “turba immensa”. Onde seus “companheiros de 

viagem”? Onde a “solidão” da multidão? O silêncio foi substituído pelo “som dos sinos” e 

pela “pompa funebre”. O som, “prolongando-se de echo em echo pelas velhas abobadas” dizia 

ao cronista: “Só Deus é grande, os Homens são todos iguaes na sua miseria! E aquelle que 

aspira a dominar sobre os seus semelhantes é um impio, e um insensato; e contra esse atomo 

orgulhoso todos os outros atomos se devem precipitar e submergi-lo” (Aguia do Occidente, p. 

551). Seria essa voz um eco do que aconteceu a Portugal, que venceu o absolutismo? Ou seria 

o receio profético de uma revolução? 

Ao pensar mais uma vez em d. Pedro, Castilho comenta que o príncipe, “se nada pôde 

rematar para a felicidade, tudo deixou irrevogavelmente começado” por ter dado “um grande 

exemplo aos tyrannos futuros” (idem, ibidem). O liberalismo político, o fim do absolutismo e 

início de um regime representativo é esse começo da felicidade que d. Pedro não pôde 

rematar. Liberalismo esse que tem no cristianismo seu exemplo maior, como mostra o som 

que ecoa “pelas velhas abobadas”. O maior medo não era exatamente o retorno ao 

absolutismo. O que o narrador – e não só – receava era a luta interna entre os partidos liberais: 

 

“Sim, dizia um velho militar que junto de nós viera sentar-se n’um degrao da mesma 
capella retirada: sim oremos por elle para que elle ore por nós, que ainda hoje 
carecemos da sua protecção, não contra o impio que nos tyranisou, que esse já não 
podia esperar nas armas senão derrotas se por ventura as retomasse, mas contra 
ambições e machinações intestinas, porque os que por elle não podemos já ser 
vencidos, podemo-lo ser por nós mesmos, se os máos nos levarem a combatermo-
nos” (Aguia do Occidente, p. 562). 
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António Feliciano de Castilho já temia o que seriam as lutas políticas em Portugal 

após a morte de d. Pedro. E não foi preciso esperar muito para que acontecessem. No 

Nacional, título que substituiu A Aguia do Occidente já sem a redação de Castilho, foi 

necessário defender sua posição e a de seus irmãos. O que causa estranhamento é a escolha 

desse jornal. Afinal, ele recusara associar seu nome à colaboração no Nacional45, apesar de 

esse periódico abrir defendendo justamente a felicidade coletiva como dependente de acordo 

mútuo: 

 

A felicidade, ou o que se julga felicidade, é o que em toda a parte, e em todo o 
tempo determinou sempre as acções dos entes intelligentes, considerados como 
indivíduos: mas raros, ainda assim, a tem conseguido. A felicidade devêra ser, e 
mesmo a miudo se ouve dizer que é, o alvo a que tendem os esforços dos individuos 
collectivos, chamados póvos ou nações; mas estes muito menos vezes ainda a 
alcanção, e a razão da differença nos parece muito simples; as nações sendo corpos 
compostos não são susceptiveis de se moverem por um entendimento que lhes seja 
geral, como o é o homem, cuja razão boa, ou má, concerta sem resistencia todos os 
seus actos no mesmo sentido. As diversas partes de cuja reunião real resulta um todo 
que se diz homem, tem geralmente fallando um só interesse, ao mesmo tempo que 
os membros de que as Nações se organisam, unidos entre si por vinculos artificiaes, 
e muitas vezes mal lançados, nem sempre se associão de espirito, porque a miudo os 
diversos interesses particulares, se acham alli em desarmonia. O homem, n’uma 
palavra, no seu caminho para a felicidade encontra obstaculos externos; um povo 
além de obstaculos externos postos já pelos outros póvos, já pela natureza das 
cousas, tem dentro em si mesmo princípios repugnantes e contradictorios, que de 
passo em passo lhe fazem sentir a sua fraqueza. É por isto que muitos escriptores se 
tem deixado enganar até ao ponto de acreditarem de boa fé, que o Governo de uma 
cabeça absoluta era o que melhor convinha ás sociedades (O Nacional, n.º 1, 
03/11/0834, p. 1). 

 

Apesar da condenação do absolutismo no texto de abertura, deve ter pesado na recusa 

inicial de Castilho a se associar a esse periódico o fato de o mesmo ter sido fundado por um 

grupo mais à esquerda do liberalismo (Marechal Saldanha, os irmãos Passos, Rio Tinto, 

Vieira de Castro, Jervis de Atouguia e outros) 46, enquanto A. F. C. se posicionava no centro, 

                                                 
45 No segundo número de 1835, n.º 50 de fato, de 3/01/1835, sai a seguinte nota: “Antonio Feliciano de Castilho 
declara ao Público, para destruir uma falsa opinião, a este respeito espalhada, que elle nunca trabalhou para o 
NACIONAL, nem para elle deu o minimo artigo. Não quer porèm que a presente declaração seja tomada como 
filha de contemplações ou condescendencias indecorosas; e é por isso que manifesta ao mesmo tempo que 
approva o espirito em que esta Folha é redigida, e que delle foram muitos dos Artigos que na – Aguia do 
Occidente – appareceram de mais forte e patriotica Opposição. Elle não deseja nem gloria nem desdouro por 
trabalhos alheios; assim quando de ora em diante haja de compôr algum Artigo, ou para o NACIONAL, ou para 
qualquer outro Periodico, ou de tomar só ou de Sociedade a redacção de alguma Folha, nunca o fará sem 
expressa declaração do seu nome” (p. 7). 
46 Cf. verbete “Manuel de Jesus Coelho” do Dicionário Bibliográfico Português. 
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entre os “radicais” e os “amigos de d. Pedro”47. Contudo, como Augusto Frederico de 

Castilho havia sido indicado por d. Pedro como arcipreste da Sé Arquiepiscopal 

Metropolitana de Lisboa e o governo removeu-o do cargo após a morte do regente, os 

Castilhos reagiram. Periódicos pró-governo acusavam os irmãos Castilhos de serem 

miguelistas. António Feliciano publica então nesse jornal uma série de três “Cartas 

Biographicas ao Povo” sobre “a pessoa e caracter do Sr. Augusto Frederico de Castilho, 

Deputado da Opposição”48. Conta ele que “de oito Irmãos Castilhos (que tantos somos) não 

ha, – Graças ao Ceo! – um só que não seja liberal, e que por liberal não tenha sido 

perseguido” (O Nacional, n.º 66, p. 269). E adverte: “Deus perdôe aos Jornalistas que mentem 

ao Povo; mas na cegueira da sua avidez, elles ignoram que immensa responsabilidade se toma 

brincando com os destinos das Nações!” (O Nacional, n.º 66, p. 282). 

 

 
Fig. 2 – Marca tipográfica d’O Nacional utilizada no corpo do jornal. 

 

Talvez pensando nessa “immensa responsabilidade” do jornalista, ou tentando 

distanciamento do rótulo de miguelistas (em parte por conta da participação na Aguia, como 

vimos, mas também por serem oposição ao governo), os Castilhos resolvem fundar sua 

própria empresa e encetar a redação de seu próprio jornal: A Guarda Avançada. A proposta 

política era ainda a mesma da Aguia do Occidente, ser oposição ao ministério de 1834. E tal 

como este jornal, é praticamente impossível identificar quais textos saíram da pena de 

                                                 
47 Vasco Pulido Valente, ao analisar o governo dos “devoristas”, divide o espectro político liberal em Portugal 
em: “radicais”, à esquerda; “aristocratas”, à direita, “partidários de um compromisso com a franja moderada do 
absolutismo, que eram em geral aristocratas de origem, com família do outro lado” (2007, p. 18); ao centro o 
“governo dito dos amigos de D. Pedro, dos ditadores, ou dos chamorros” ( idem, ibidem), associados aos 
“aristocratas” no governo Palmela. Os Castilhos, ao que parece, encontram-se entre os “radicais” e os 
“chamorros”. 
48 “Carta Primeira”, no n.º 63, de 20/01/1835, pp. 269-270; “Carta Segunda”, no n.º 64, de 21/01/1835, pp. 273-
274; e “Carta Terceira”, no n.º66, de 24/01/1835, pp. 281-282. 
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António Feliciano e quais ficaram a cargo de seus irmãos ou outros colaboradores49. Como 

sabemos que as ideias políticas dos irmãos estavam coadunadas, não importa saber realmente 

se determinado texto era de um, de outro, ou escrito em colaboração. Inclusive, imaginamos 

que por essa altura todos os textos políticos de António tenham sofrido influência direta do 

irmão Augusto, uma vez que este atuava como secretário daquele. Destacamos, então, alguns 

trechos do prospecto, intitulado “A Caravana”, que introduzia a nova publicação, por 

apresentar, já então, alguns objetivos que mais tarde nortearão a redação de outro projeto dos 

irmãos Castilhos, a Revista Universal. 

 

A humanidade avança cada dia no caminho da civilisação: a felicidade, que he o seu 
alvo, he uma montanha escarpada que apparece ainda bem longe entre os vapôres do 
horisonte. A rota he incerta, por entre perigos, de toda a especie, por entre abysmos 
horrorosos. Cada Nação segue este caminho como uma caravana aventureira; os 
Portuguezes não são a ultima destas caravanas. Os perigos da peregrinação pódem 
accommeter a cada uma dellas, e até forçal-a ás vezes a recuar, e esses perigos 
interessão a todas, porque os destinos dos Povos, se bem se considerão as suas 
relações, não são mais que um destino, o da especie humana. Cedo, ou tarde, ella ha 
de toda ser livre, porque he sempre lá que se tem de chegar: cedo, ou tarde, dentro 
em um, ou em dez seculos pouco importa; o coração da filosofia o profetisa, e tem 
de cumprir-se. A nossa tribu poz-se em caminho no anno vigesimo deste seculo, e de 
então até hoje duas vezes tem sido repulsa ainda para além do seu ponto de partida. 
Agora que novamente vai em marcha proclamando em voz alta a liberdade que lhe 
pertence por ter titulos incontestaveis, natureza, doação, e conquista, he mister ir 
vigilante para evitar a repetição de igual opprobio demasiadamente possivel (A 
Guarda Avançada, n.º 1, de 6 de fevereiro de 1835). 

 

Mais uma vez, a liberdade é apresentada como caminho para a felicidade e a 

civilização. Sua “tribu” de 1820 é a dos liberais. Os perigos de retrocesso, entretanto, ainda 

existiam e era preciso estar vigilante. Anunciam então os redatores: “nós partimos diante do 

nosso Povo em Guarda Avançada”, “nós tomamos já a nossa posição de vanguarda: os nossos 

olhos são perspicazes, o nosso ouvido vai álerta, as armas promptas, a marcha será rapida” e 

“sem nos descingirmos das armas, colheremos nossas flores”. A luta foi rápida – o último 

número, o 86, de 29/05/1835, avisa que o jornal se acaba por ter findado o combate (há um 

novo ministério, presidido pelo marechal Saldanha). Não quer isto dizer que tenha sido uma 

guerra limpa. Os textos de António Feliciano sobre d. Pedro continuam a sair anonimamente, 

agora neste jornal. Logo no primeiro número aparece “O Coração de D. Pedro” (A Guarda 

Avançada, p. 2) – será uma forma de atrair os leitores para o novo periódico, repetindo o tema 

de sucesso dos anteriores? Esse texto anuncia que o coração do regente será depositado na 
                                                 
49 Silva Pereira, no DJP informa que “foi fundado pelos irmãos Castilhos (Antonio, Jose e Augusto, conego da 
Sé)”, “sendo seu editor um tal Joaquim Theodoro de Castro que havia collaborado na Aguia do Occidente”. 
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Serra do Pilar, em Gaia, mas ainda teme um retorno ao absolutismo, além de criticar posições 

dos “devoristas”: 

 

As ambições não acabarão com D. Miguel. Se outra tirania de quem quer que seja 
pôem [sic] o pé no primeiro degráo do trono absoluto, ora deserto, e maldito de 
Deos, e dos homens, os Portugueses levantando os olhos á Serra do sangue, 
proclamando Pedro e Liberdade tocarão a rebate com elles todo o reino se levantará 
na indignação, e a historia receberá um novo exemplo, terrivel para usurpadores! (A 
Guarda Avançada, p. 2) 

 

No número 6, de 17/02/1835, mais um texto sobre a morte de d. Pedro, “A Viagem do 

Coração e os Beauharnais50 – Anedocta”. Como falar mais uma vez sobre o mesmo assunto? 

“O historiar o luto se torna impossivel, porque dos corações não se recebem participações 

officiaes, elles não sabem mais que padecer e fexar-se” (A Guarda Avançada, p. 20). O 

cronista resolve então escrever uma conversa na amurada do barco que levou o coração de 

Lisboa ao Porto. O diálogo é entre um soldado de d. Pedro, “um dos caçadores 5” e “um 

soldado Francez” que acompanhara o príncipe que foi a Portugal para se casar com d. Maria 

II. Cada um defendia o liberalismo e o caráter de seu príncipe, mas o que pairava no ar era a 

preocupação dos portugueses com seu futuro rei, sem esconder a crítica ao ministério 

“devorista”: 

 

– Temo, disse em voz baixa e pausada o virtuoso Caçador, temo a inexperiencia do 
Principe que não conhece, nem as cousas, nem os homens do nosso paiz: a gente que 
atulha os Paços reaes não he do Povo, ou o renegou; não sabe a verdade, ou tem 
interesse em a desfigurar: a verdade não chegará ao Principe; o estado, os 
sentimentos do Povo ser-lhe-ão desconhecidos; sem ser máu fará o mal (A Guarda 
Avançada, p. 21). 

 

A dúvida não teve tempo de ser dissipada. Os antepassados liberais não ilibavam o 

príncipe. Afinal, d. Miguel e d. Pedro eram irmãos. O liberalismo não se passa pelo sangue. E 

o Beauharnais que foi a Portugal para ser rei morreu muito jovem. António F. de Castilho 

publica mais uma de suas crônicas, “A Morte do Principe D. Augusto”, na Guarda Avançada 

n.º 38, de 30/03/1835. Novo receio de retorno miguelista, talvez pela dificuldade de se 

perpetuar a dinastia liberal por a rainha não ter ainda engravidado quando da morte de seu 

marido: 

                                                 
50 Augusto de Beauharnais (1810-1835), neto paterno de Josefina de Beauharnais (primeira esposa de Napoleão 
Bonaparte) e irmão da segunda imperatriz do Brasil, d. Amélia Leuchtenberg, foi a Portugal para se casar com d. 
Maria II, tendo morrido em 28/03/1835, pouco depois do casamento que o elevou a príncipe consorte de 
Portugal. 
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Inimigos da nossa Liberdade, vencidos que tramam na escuridão, almas abjectas que 
interpretaes o perdão por fraqueza; e a generosidade por cobardia; se estas descargas 
que ora atroão toda a Cidade vos enthusiasmão por vos annuciarem que morreo um 
homem, devereis recordar-vos que estes mesmos canhões derribárão, e fizérão 
desapparecer a vossa Divindade nos seus dias de omnipotência (A Guarda 
Avançada, p. 149). 

 

Esse jornal não era assumidamente de redação dos Castilhos. Esses textos sobre d. 

Pedro apareciam sem assinatura. Essa tentativa de afastar seus nomes da crítica que o jornal 

fazia não impedia que a família continuasse a ser atacada pelos periódicos que apoiavam o 

ministério de 1834. Em mais uma defesa, António Feliciano de Castilho, agindo como se não 

tivesse qualquer relação com A Guarda, envia uma carta ao redator, que publica: “a rogos do 

Sr. Antonio F. de Castilho” seus poemas recitados no “Oiteiro em Coimbra celebrado na sala 

dos capelos por ocasião do restabelecimento do Absolutismo na pessoa do Sr. D. João VI” (A 

Guarda Avançada, n.º 17, de 02/03/1835, p. 67). Essas produções vêm acompanhadas de 

longa advertência justificando que tanto ele quanto seu irmão foram praticamente obrigados a 

participarem daquela celebração organizada pelos lentes da Universidade. Para o outeiro 

havia quase tudo, menos o principal. “Os sermões, e as luminarias, faceis erão porque o 

azeite, e Frades não faltavão na terra; mas o oiteiro a não se querer em prosa, que essa em 

toda a parte abunda, apresentava a dificuldade de não haver Poetas, e muito menos 

absolutistas” (idem, p. 67). Ainda tencionando provar que, por mais que tivesse participado 

dessa comemoração, não fora nunca absolutista ou tivesse feito poemas defendendo esse 

sistema, Castilho apresenta as notas de “censura”, feitas por um dos lentes, que indiciavam 

serem mais liberais do que absolutistas as composições ali apresentadas, como no trecho: 

 

Nestes campos sem fim não vez que immensos 
Que innumeros milhões de homens padecem? 
Pois todos, todos criminosos forão: 
De longo em longo espaço alguns que observas, 
Em que as furias mais barbaras se ostentão, 
São esses os Caligulas, os Neros, 
E os Reis que em vez de protegerem seus Povos 
Folgarão de beber-lhe o sangue em ondas, 
Que puzeram seu bem no mal do mundo; 
Que em vez de um scetro florido, suave, 
O arvorarão de ferro, espedaçando 
Debaixo de seus pés a humanidade; 
Outros no luxo a vida consumirão (idem, p. 68). 
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Ou ainda no primeiro quarteto de um soneto ali apresentado: “Todos livres e iguaes 

todos nascemos/ É lei, dever, instincto a liberdade/ Não quer ferros quem busca a sociedade/ 

Homens servir a homens não queremos” (A Guarda Avançada, n.º 25, 12/03/1835, p. 98). 

Todavia, os ataques não vinham apenas de outros periódicos. A aludida liberdade de imprensa 

não era irrestrita e o editor do jornal, Joaquim Theodoro de Castro, foi julgado do crime de 

“abuso de liberdade de imprensa”51 por esse periódico ter publicado um artigo em que 

defendia que a Câmara estava atuando além de seu mandato, o que seria contra a Carta. Sobre 

essa forma de restrição legal, conta Ribeiro que 

 

ao longo da história da Imprensa, alternam esses dois critérios fundamentais da sua 
regulamentação: a censura prévia e a restrição legal do abuso de liberdade de 
imprensa. O segundo limita-se a estipular um mecanismo de sanções mediante a 
elaboração de leis especiais que coarctam os excessos da liberdade de imprensa. O 
controlo deste princípio varia substancialmente, dentro de um mesmo sistema e 
ideologia políticos (RIBEIRO, 1984, p. 461). 

 

Interessante observar que o dito editor, conhecido dos Castilhos desde os tempos da 

Aguia do Occidente, era menor, tendo sido representado e defendido em tribunal pelo próprio 

António Feliciano de Castilho. A Guarda Avançada não perdeu a oportunidade de publicar o 

relato completo do julgamento52. Essa atitude, inclusive, possibilitou que se repetisse a crítica 

que causou a acusação que levou o editor ao tribunal. Além de deixar clara a luta travada por 

esse diário a partir das falas do advogado de defesa, consideradas diversas vezes impróprias 

pela acusação e pelo juiz, por divagar em vez de ir direto ao ponto. Destacamos: 

 

– [...] o que é certo é que ha hoje grandes apostas, grandes jantares promettidos para 
festejar um revez da liberdade. Perdida esta causa, não começaria ella a perigar? E 
contra quem se dirigio tudo isto? Contra uma folha que nunca chamou á revolta; que 
tem pedido que se cerque o throno da Rainha de amor e supplicas, que para que o 
Ministerio se demitisse se dirigio a elle proprio (A Guarda Avançada, p. 83). 

 

Mudar o país, o governo, de forma pacífica, sem revolta, mas pela razão e 

entendimento. Dentre as duas formas de ação possível, Castilho defende sempre o caminho 

sem revoluções, sem violência, numa época em que os atentados contra jornalistas eram 

                                                 
51 A Carta de 1826 indicava como direito civil e político do cidadão que “todos podem comunicar os seus 
pensamentos por palavras, escritos e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura, contanto que hajam 
de responder pelos abusos que cometerem no exercício deste direito, nos casos e pela pena que a lei determinar” 
(Cf. FRANCO, 1993, p. 22). Seguiram-se várias leis para regulamentar a liberdade de imprensa e o que seria 
considerado “abuso”. 
52 N.º 21, de 7 de março de 1835, pp. 81-84. 
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comuns e que diversas revoltas e golpes aconteciam. Veremos que, mais tarde, na Revista 

Universal Lisbonense, a questão sobre os caminhos de se atingirem a felicidade é mais uma 

vez alvo de reflexão. Em 1835, a luta seria travada na imprensa, pedindo mais liberdade: 

 

– [...] A livre comunicação dos pensamentos não é um direito politico, é um direito 
natural; e ainda que liberal seja a nossa Lei de Imprensa, em caso de duvida é 
necessario antes amplia-la do que restringi-la, e nas nossas circunstancias 
particulares n’este processo de hoje a causa da Liberdade exige que tal Pronuncia 
nem se ratifique. Não é meu proprio interesse é o vosso, é o dos Portuguezes. O Sr. 
Castro só representa a Guarda Avançada, mas aqui a Guarda Avançada representa a 
Opposição, a Opposição a Liberdade. É este o primeiro processo sobre a Imprensa: 
se um jornal zelozo defensor dos interesses populares, podesse encontrar o desfavor 
de Magistrados populares como vós sois o Poder faria bem depressa calar todas as 
baterias das Imprensas que attaccassem as machinações e protegessem o Povo (A 
Guarda Avançada, p. 83). 

 

Foi o periódico dos Castilhos o primeiro a sofrer um processo de abuso da liberdade 

de imprensa. O governo, mesmo liberal, não estava acostumado a sofrer ataques constantes de 

órgãos formadores de opinião. O fim da censura prévia era ainda bem recente e, pelo visto, 

não tinha sido um fim tranquilo. Qualquer retrocesso era perigoso, como alertava Castilho. A 

Guarda Avançada foi, apesar da vida curta, um órgão de união pela imprensa. Silva Pereira 

conta que “a Guarda Avançada foi o primeiro jornal que estabeleceu permutação com os 

outros jornaes politicos do reino; isso que depois seria adaptado e que de alguma sorte estreita 

as relações entre os jornalistas e lhes entretem uma agradavel camaradagem” (DJP). Nesse 

mesmo periódico, Castilho coloca em prática também sua ideia de favorecer a intelectualidade 

feminina, abrindo espaço para que mulheres publicassem. Foi nessas páginas que a poetisa 

Maria José da Silva Canuto fez sua estreia, publicando seu primeiro poema53. São ações 

afirmativas em prol do desenvolvimento da imprensa e da abertura de novos espaços de 

sociabilidade cultural. A redação, ao publicar esse soneto, informa: “Folgariamos de 

augmentar tambem a lista das nossas compatriotas d’instrucção, espirito e virtude, com cuja 

amizade nos honramos” (A Guarda Avançada, n.º 61, 29/04/1835, p. 245). 

 

                                                 
53 Augusto Pereira e outros autores indicam que esse poema teria sido publicado sob o pseudônimo “Portugueza 
Liberal”, entretanto, apesar de Maria José Canuto o ter usado em outras publicações em periódicos políticos, na 
Guarda Avançada seu soneto é assinado “Por Uma Lisbonense” (n.º 61, de 29/04/1835, p. 246). 
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Fig. 3 – Marca tipográfica d’A Guarda Avançada utilizada no corpo do jornal. 

 

A defesa de transformações políticas pacíficas por Castilho não surtiu efeito. A 

Revolução de Setembro de 1836 resultou, naquele momento, na queda do ministério e na 

substituição da Carta pela Constituição vintista. Nessa altura, António Feliciano estava 

próximo do jornal O Independente, órgão fundado por António Luiz de Seabra e António de 

Oliveira Marreca, publicado a partir de 20 de janeiro de 1836 e que defenderia o partido 

cartista. As disputas entre os grupos liberais pareciam mais acirradas. No n.º 7, de 22/01/1836, 

os redatores publicam uma colaboração de Castilho, um trecho de sua tradução de Palavras 

de um Crente, de Lammenais, em que defendia a união de todos: “Em quanto andardes 

desunidos, e cada um só pensar em si, só tribulações, infortunios e oppresão podeis esperar” 

(O Independente, p. 27). No entanto, não foi possível manter a união e a revolução dividiu o 

país. O Independente reagiu com medo, no suplemento ao n.º 169, de 10/09/1836, anunciando 

a suspensão do jornal. 

 

O Independente foi creado [...] para estabelecer doutrinas constitucionais em 
contraposição ás maximas do espirito de partido. [...] Os nossos principios, dissemos 
nós, são a Monarchia conforme a Carta, liberdade com ordem, progresso com 
estabilidade, tolerancia, e respeito para com todas as opiniões, economia rigorosa e 
permanente; tudo o que tiver um caracter de violencia e coacção, tudo o que não vier 
da publicidade e da discussão, tudo o que nascer da força bruta, e nella se apoiar, 
será por nós altamente reprovado. [...] 
Um acontecimento porém extraordinário, prenhe de immensas consequencias, acaba 
de surpreender-nos em meio de nossa carreira. Os factos precedem as discussões: a 
legalidade foge diante do estridor das armas, e a liberdade do pensamento e da 
palavra não pode offerecer-nos garantia segura no meio do exaltamento das paixões. 

 

Entretanto, o medo da revolta deve ter diminuído após se esfriarem os ânimos. O 

jornal volta onze dias depois, atacando a revolução. Castilho foi a voz dessa reação no 

Independente. São mais três textos sobre d. Pedro. O primeiro, com o título vago de 
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“Commemorações”54, ainda sem assinatura, remete ao segundo aniversário da morte do duque 

de Bragança. O segundo, já assinado por A. F. de Castilho, “O Quadro do Senhor Sendim: 

sunt lachrimae rerum” 55, aparece no folhetim “Omnibus” do jornal num registro ecfrástico a 

partir do quadro desse pintor. O terceiro não chega a esfriar no prelo. O periódico copia a 

“prefação” do livro que Castilho está publicando, o Tributo Portuguez á Memoria do 

Libertador, dividindo-a em três partes56 por sua extensão. O próprio livro só tem sua 

publicação anunciada quando a segunda secção é publicada. O sucesso foi tanto que nesse 

mesmo ano teve três edições, incluindo, na terceira edição, a litogravura de Sendim. Trata-se 

da reunião desses textos dedicados a d. Pedro, desde o primeiro de 1834, que passam a ter a 

autoria reconhecida. Antes, eles eram contra miguelistas e “devoristas”. Reunidos em volume, 

são a reação de Castilho contra os setembristas, colocando-o numa posição de centro no 

espectro liberal. 

 

 
Fig. 4 - SENDIM, Maurício José do Carmo (1786-1870). D. Maria II [Visual gráfico / Sendim fecit. - Lisboa: 

1836 ([Lisboa] : O.L. R. dos Martyres, nº 12 e 13. 
 

                                                 
54 O Independente, n.º 173, 24/09/1836, pp. 702-704. 
55 O Independente, n.º 193, 18/10/1836, pp. 781-782. 
56 O Independente, n.º 194, 19/10/1836, pp. 781-787; n.º 196, 21/10/1836, pp. 795-796; n.º 199, 25/10/1836, pp. 
807-808. 
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A “Commemoração” tem título irônico, pois no texto percebe-se que não há o que 

comemorar. É mais uma elegia. Nessa, quem morreu foi a obra do imperador. 

 

[...] alem daquelle coração thalisman de victorias, e deste corpo exausto e devorado 
nas fadigas da guerra e da paz permanecia ainda outra parte de tamanho heroe, e de 
todas era a ella a mais viva, e a que menos parecia sujeita a inconstancias de tempo e 
fortuna; era a Carta que ja nos fora trombeta de ressusreição [sic], e estandarte de 
victoria. Desta Carta e de uma Princeza amavel tão filhas do seu amor uma como 
outra, composera elle um ente unico e indivisivel tão unico e indivizivel como Deos 
compoem o homem de corpo e alma, era cada uma dellas o complemento e 
condicção da outra, era a Rainha Rainha pela Carta, era a Carta Carta com a Rainha; 
era a Carta o espirito e o pensamento, a Rainha o braço e a execução (O 
Independente, p.702). 

 

Com a “morte” da Carta, temia-se pela rainha e pela própria liberdade, inclusive a de 

pensamento e de imprensa. Castilho temia pela impossibilidade da felicidade que, para ele, 

originava-se na carta outorgada. 

 

Se ainda se respeita a liberdade do pensamento e da palavra, qual no-la deixou o 
Restaurador, essa invocamos. [...] D. Pedro, como homem, muitas vezes desacertou 
as suas escolhas de homens, como filosofo legislador, não desacertou uma só vez a 
escolha de principios; e se por elles pôz a vida era por saber que constituiu um 
systema completo de felicidade. 
[...] inda quando [...] a constituição do anno 22 excedesse em filosofia abstracta a 
Carta de 26, era a Carta de 26 muito superior á Constituição pelos elementos que em 
si continha de paz domestica e externa, por consequencia de duração, por 
consequencia de felicidade publica, e por consequencia ainda de felicidade europea, 
pois que todas as nações não são ainda livres, e o fogo da liberdade cedo ou tarde 
péga e cresce pelas vizinhanças. Eis aqui quanto destruirão, ou quando menos 
retardarão os anonimos autores da revolução (O Independente, p. 703). 

 

“Um systema completo de felicidade” por ser uma liberdade possível naquele 

contexto, era um projeto que Castilho e os demais cartistas consideravam viável. A 

Constituição vintista traria mais liberdade? Possivelmente. Afinal, era quase uma constituição 

republicana, mais democrática, com o poder emanando do povo e um rei figurativo. Contra 

essa revolução a reação foi mais forte e houve o retorno ao absolutismo em 1828. É um dos 

temores de alguns cartistas, algo sempre presente nesses textos castilhianos. A posição de 

Castilho é moderada, como a de Garrett, sendo que este colaborou com os setembristas, 

enquanto aquele reagiu à tomada de poder dos “radicais”. A Carta tinha, aos olhos de 

Castilho, mais chances de prosperar, de durar, de manter a paz, tanto em Portugal quanto no 

resto da Europa, fosse por evitar uma possível reação da Santa Aliança, fosse por servir de 

exemplo para que se fizessem mudanças em outros países que poderiam se tornar livres sem 
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recorrer à violência. A felicidade pública, doméstica ou europeia, estaria em risco, segundo 

Castilho, com a substituição da Carta pela Constituição. O cronista só consegue ver felicidade 

sem violência: “Não prégamos nós a revolta, pelo contrario pezar-nos-ia que por tão más vias 

como as por onde se pôs a Constuição no lugar da Carta, se poze-se a Carta no lugar da 

Constituição” (O Independente, p. 704). Por isso roga ao exército e à guarda nacional que se 

oponha a essa mudança, sem violência, e termina desejando “paz aos mortos, paz, perdão, e se 

é possível felicidade aos vivos” (idem, ibidem). 

 

 
Fig. 5 – Título d’O Independente 

 

É a mesma questão apresentada no folhetim “O Quadro do Senhor Sendim”, apesar de 

sua forma ficcional. Esse texto começa pela descrição do quadro, a “sala magnifica, 

silenciosa, e armada de preto” ali representada com o “busto de guerreiro; fronte cingida de 

loiros, peito adornado de insignias de honra”, ao qual “uma formosa mulher desgrenhada se 

abraça” a chorar. Passa então a “ouvir os queixumes” pela “imaginação do espectador”. É 

uma série longa de lamentos da rainha a seu pai, a seu povo, à sua pátria. Ela roga a seu pai: 

“– [...] volve de lá os teus olhos ao fundo da minha alma; ve-la-has tão cheia ainda hoje de 

amor aos nossos Portuguezes, como no dia em que jurei manter-lhes a felicidade que Tu lhes 

deixáras e já não existe!” (O Independente, p. 782). E pergunta, amedrontada, o mesmo que 

Castilho por sua própria voz já apontava: “uma vez trasbordada a torrente popular, quem 

assignará limites ás suas desvastações?” (idem, ibidem). Ao fim do texto, refletindo sobre o 

que escrevera, Castilho interroga-se o papel do poeta em situações assim. 

 

Mas não acabo eu de commetter uma grande imprudencia, fazendo vibrar a corda do 
amor perto de homens que pertendem dormir na falsa segurança do odio? Sim, mas 
tal é a naturesa e o fado do Poeta: independente, conservando alguma cousa de sua 
altiveza silvestre e primitiva, perfere divagar pelos rochedos ermos e á beira dos 
precipicios a curvar-se na planicie para colher alguns fructos por baixo de plantas 
rasteiras. Melancolico por instincto, religioso por sentimento, imprevidente sobre 
tudo quanto possa acontecer-lhe na terra, elle se assemelha com aquelles Religiosos, 
que desquitados e esquecidos do mundo, contentes com pouco, adorando a virtude e 
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não temendo o porvir, quase folgão dando todos os dias algumas enchadada na 
sepultura que os espera (O Independente, p. 782). 

 

O poeta deve levar o amor aos que esperam no ódio e ser “independente”. É estranho 

imaginar essa “independência” do poeta se ele age parcial e eticamente. A que seria ele 

independente? Não é de uma defesa do liberalismo por seu viés cartista que se trata? Logo, 

um partidarismo político é evidente em seu discurso. Aliás, não esqueçamos que o nome do 

jornal é também O Independente, o que tornaria esse poeta um porta-voz do grupo 

representado pelo periódico. Também não há uma preocupação ética com a felicidade social? 

Castilho está longe de ser esse “desquitado” e “esquecido do mundo”, folgando enquanto 

espera a morte. Curioso é que ele repete o epíteto em seu prefácio, dizendo ter sido dotado 

“pela natureza com uma alma independente” (O Independente, p. 795). De tal modo, ele seria 

“tão incapaz de comprehender os interesses materiaes” (O Independente, pp. 795-796) e seria 

“fugido por gosto, e desde a infancia, do mundo positivo para o mundo ideal dos meus Gregos 

e Romanos” (O Independente, p. 796). Por isso, ele conta: “guerreei com todo o impeto de 

uma convicção forte, e com todo o ardor de uma alma poetica e não profanada” (idem, 

ibidem). Sua aclamada independência não é de fato um isolamento, mas revolta contra o 

“mundo positivo” dos “interesses materiaes”. É uma existência romântica que recusa para si a 

corrupção reificadora. A atitude de “revolta” não o atrai pela violência que demanda, mas 

aceita a de herói e a de juiz. Afinal, afirma ele, “é a poesia a heroicidade em discurso. como a 

heroicidade não é mais que a poesia em acção” (O Independente, p. 795). Seu percurso 

heróico é lutar pela verdade, uma luta lenta e pacífica, claro. “Corre a vida do poeta por fóra 

do mundo; mas quando a sua barca passa por diante donde a verdade, ou a virtude vão de 

vencida, quem lhe prohibirá lançar para a terra o seu grito de reprovação, e continuar a correr 

indolentemente á mercê do vento do céo?” (O Independente, p. 807). Sua independência 

também tem a ver com sua história de vida nas fileiras liberais. Além de ter ficado em 

Castanheira do Vouga enquanto os liberais exilados organizavam-se em partidos e facções no 

exterior, ele teve uma atitude de crítica aos liberais que assumiram os cargos de poder em 

1834 (“devoristas”) e agora, em 1836, vem a público criticar também os setembristas. 

O que fazer quando a luta obriga a não ser tão independente? O que fazer quando é 

preciso escolher entre verdade e virtude? A quem lançará seu grito de reprovação? Em sua 

prefação, ele mesmo esclarece que pode parecer contraditório defender uma Carta outorgada 

após ter exaltado a soberania popular em sua tradução de Lamennais. Ora, não corre o poeta 
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indolentemente? Não se deve ir avidamente em busca de nada, para que não se perca de vista 

o que se almeja, como explica Castilho: 

 

olho para o fundo da minha alma, e lá diviso inda hoje tão vivo e imperioso o dogma 
da soberania popular, como quando pelo sustentar afrontava todas as consequencias 
possiveis; mas segue-se d’ahi, que se deva sacrificar ao optimismo de um principio 
uma certeza real de felicidade? 
[...] Innova-se em toda a parte e em todos os sentidos; innova-se antes de se 
conhecer o que, e para que, e só pela furia de innovar, como se a publica felicidade 
não fosse, como as mais brilhantes cristalisações, obra lenta do tempo e de uma 
natureza serena e ordenada (O Independente, p. 807). 

 

Ou seja, a revolução pela soberania popular, por sua velocidade, violência e inovação, 

pode levar a perder seu objetivo superior, a felicidade. A crítica à inovação podia ser pontual, 

como resistência às listas de demissões e novas nomeações que o governo setembrista 

encetou, mas marcou o pensamento de Castilho como poeta, como crítico, e como político. 

Para atingir a beleza é preciso tempo de maturação, em qualquer campo. 

Mais tarde, ao pintar um quadro de si mesmo para enviar ao irmão José Feliciano, 

então no Brasil, António Feliciano desculpa-se por essa filiação partidária antissetembrista 

quando comenta sua obra política: 

 

Não mencio aqui o Tributo Portuguez e o seu prologo, porque essa obra pertence ao 
tempo em que eu ainda era cartista (do que muito me pésa). 
Por que fui eu tão cartista n’aquelle praso? Creio ser esta a explicação: 
[...] 
D. Pedro era propriisimo para atrahir no seu turbilhão a alma de um poeta. Era um 
aventureiro, poeta prático elle mesmo; era um liberal, quanto o pode ser um 
Principe; era um soldado valente, e um liberal prático, ao menos na ultima parte da 
sua vida. Foi a causa occasional do nosso resgate, depois da mais dura escravidão; 
sem elle, não teriamos regressado do deserto da Castanheira para Lisboa, nem tu da 
emigração. Sua Filha era moça; tinha uma historia de tribulações desde a infancia; 
tinha-nos custado muito sangue, e ainda não havia perdido o seu prestigio 
hereditario, e os seus influxos sympathicos, como talvez depois lhe aconteceu, que 
lhe foi preciso morrer para se rehabilitar. 
Não serão estes motivos mais que sufficientes para justificar o Tributo portuguez 
perante aquelles que sabem o quanto as coisas poeticas actuam sobre a alma do 
poeta? (CASTILHO, 1909 vol. II, p. 25). 

 

Não só sobre a alma do poeta. Vários intelectuais, artistas e literatos reagiram à 

Revolução de Setembro. O próprio pintor Maurício José Sendim, cuja obra serviu de mote ao 

texto de Castilho. E o jovem Alexandre Herculano, que fica famoso por seu opúsculo A Voz 

do Profeta, que lhe dá visibilidade nacional, além de dar identidade ao grupo cartista a partir 

de uma oposição ao que é ser setembrista. 
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No texto abaixo, tal como um profeta que vê o futuro da nação após a Revolução de 

Setembro, Herculano vai mostrar todo o perigo de se exaltar o povo contra a Carta. Para ele, a 

revolução iria quebrar todos os laços sociais existentes, o que seria danoso para a nação, pelo 

perigo que é o povo exaltado: 

 

O povo tinha a liberdade e quis a licença; tinha a justiça e quis a iniquidade: o povo 
perecerá. 
[...] 
Para as turbas o cheiro de sangue é perfume suave; o roubo gloriosa conquista. 
[...] 
Por que a plebe desenfreada é como o fantasma do crime, como o espectro da morte, 
como o grito do extermínio. 
(HERCULANO, Opúsculos I, s. d., p. 33) 

 

A sequência de acontecimentos previstos por Herculano era a mesma apontada 

repetidamente por Castilho, a volta da tirania. Para o historiador, o povo tinha liberdade, mas 

queria licença. “Se a força, e não a moral, é a lei popular, quando os tiranos tiverem mais 

força, legìtimamente podem pôr no colo do povo um jugo de ferro” (HERCULANO, 

Opúsculos I, s. d., p. 45). Se alguém incentiva o fanatismo das turbas, acabará derrubado por 

elas, pois não haverá como controlar o que se incentiva que seja desenfreado. Ele lembra que 

o povo inculto tende à credulidade fanática da religião e diz que “a religião que tem por 

fundamento a humanidade e a abnegação de si é a religião dos servos” (idem, p. 53). Por isso, 

os portugueses foram servos do absolutismo por tanto tempo, segundo ele. Existir como 

membro da turba revoltosa é abnegar-se pelo movimento das massas, é abrir mão da 

individualidade e deixar-se levar por quem tem mais força. Assim, levando à destruição da 

nação portuguesa, a revolução popular acabaria com a verdadeira religião, que é a da 

Liberdade, aniquilaria quem incentivou a revolta, arruinaria a nobreza, os vínculos sociais da 

família e da cidade, e destruiria a aldeia, “o último abrigo da felicidade neste mal-aventurado 

país” (idem, p. 64). Também seria, segundo Herculano, o fim do parlamento e do regime 

representativo, ou seja, a volta à tirania contra o qual tantos lutaram e morreram. Contudo, 

este grande temor que o assolou em 1836 não tinha tanto peso em 1867 quando reeditou e 

comentou A Voz do Profeta. Castilho também diminuiu o peso de seus textos no comentário 

que enviou ao irmão em 1858. Herculano assumiu que o que escrevera trinta anos antes fora 

fruto de cólera política, porque naquela época a política derivava de crenças e assumir-se 

como absolutista ou liberal era como ser devoto de uma religião e realmente crer que o 

pensamento que se segue é o ideal para a nação e não mesquinharia de poucos indivíduos. 
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Apesar desse descrédito na política que ele manifesta em 1867, é importante colher suas 

impressões sobre os dois grupos liberais que então se digladiavam, os cartistas e os 

setembristas: 

 

A meu ver, a distinção profunda e precisa entre o cartismo e o setembrismo consistia 
em negar o primeiro o princípio da revolução, dentro das instituições representativas 
livre e solenemente adoptadas ou aceites pelo País, e sua índole. Mas representava 
até certo ponto em afirmá-lo o segundo. Tudo o mais em ambos os campos era 
flutuante e vago. (HERCULANO, Opúsculos I, s. d., p. 18). 

 

Era por essa visão apaixonada pela liberdade conquistada com a Carta e seu sistema 

representativo que esses intelectuais não podiam admitir servir ao setembrismo. Nesse 

aspecto, os três nomes maiores do romantismo literário português dividem-se, apesar de 

serem todos monarquistas constitucionais. Almeida Garrett, que teve cargos durante os 

governos posteriores a 1836 e anteriores ao Cabralismo, defende o governo setembrista, 

tentando trazê-lo para o centro (tudo leva a crer que colaborou com a Constituição de 1838, 

um meio termo entre a de 22 e a Carta de 26). Herculano, exaltado contra o setembrismo, 

busca a posição de conciliação apoiando, ao menos inicialmente, a Ordem e defendendo a 

nova constituição que será jurada em 1838. Castilho manteve ainda sua crença na Carta e 

continuará cartista mesmo durante o governo de Costa Cabral. 

O António de Castilho político age anonimamente a partir de então. Como veremos, a 

Revista Universal Lisbonense defende uma posição neutra politicamente. No entanto, o clã 

Castilho não deixa de emitir sua opinião. A 25 de maio de 1842 sai o primeiro número do 

diário A Restauração, cuja direção política estava a cargo de José Feliciano de Castilho 

Barreto e Noronha, celebrando: “os dias que decorreram desde a tenebrosa noite de 1836 

foram riscados da existencia politica da nação”. São de António Feliciano sobretudo alguns 

textos do folhetim, a seção “Omnibus” (mesmo título utilizado no Independente), cuja autoria 

só pôde ser comprovada por os manuscritos desses artigos encontrarem-se no espólio do poeta 

no ANTT57 e no espólio do Instituto de Coimbra da BGUC58 indicando serem composição 

                                                 
57 A partir do espólio do ANTT, Coleção dos Viscondes de Castilho, Cx. 19 Msc. 1 N.º 9, identificamos: texto 
sem título contra o Portugal Velho, no n.º 296, 26/05/1843, p. 3227; “Um Morto e um Vivo”, no n.º 353, 
09/08/1843, pp. 3257-3259; “De que depende uma conversão!”, no n.º 358, 16/08/1843, pp. 3277-3278; “Carta 
do Pé de Boi”, no n.º 374, 04/09/1843, p. 3041; “Milagre! (Retardo de proposito)”, no n.º 437, 18/11/1843, p. 
3287; “Outra Tunda Mestra”, no n.º 451, 05/12/1843, pp.3141-3142. 
58 Identificamos a partir do espólio da BGUC os seguintes textos: “Orthographia Portugueza”, publicado no n.º 
238, 14/03/1843, p.993; “Lisboa, 23 de Septembro”, no n.º 390, 23/09/1843, p. 3105; “Historia Comica”, no n.º 
408, 14/10/1843, pp. 3177-3179; “Lisboa, 17 de Septembro”, no n.º 411, 18/10/1843, pp. 3191-3192; “Os 
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sua. O anonimato é realçado por palavras dos textos que, em alguns casos, afastam a ideia de 

ser A. F. C. seu autor, como no “Orthographia Portugueza”. Esse texto é resposta a uma 

crítica feita pelo Patriota, por considerar que o fato de um grupo de literatos se reunirem na 

Imprensa Nacional não poderia ser algo positivo por ser um órgão do governo. O folhetinista 

da Restauração escreve, após citar os nomes daqueles que se reuniam para definir normas 

ortográficas, entre os quais se encontra o de A. F. de Castilho: “Temos quasi certeza de que os 

treze collaboradores supracitados, não descerão á rua a responder ao sr. A. M. da Silva 

Patriota, por isso diremos nós, alguma coisa sobre a materia” (n.º 238, 14/03/1843, p. 993), 

reforçando assim sua aura de neutralidade partidária. 

 

2.2 – Imprensa Cultural 

 

Temos tratado até aqui principalmente do papel político de António Feliciano de 

Castilho na imprensa periódica portuguesa. É um perfil que ele mesmo rejeitará mais tarde, 

confessando ao irmão: “Hoje não escrevo em periodicos politicos, se não, uma ou outra vez, 

algum artigo de instrucção, porque reputo pelo menos transitorios todos estes interessiculos, 

com que elles se matam, e nos moem” (CASTILHO, 1909 vol. II, p. 23). Como nos informa 

ele que “a instrucção de um Povo se lhe converte em felicidade” (idem, ibidem), podemos 

observar ao longo de sua carreira na imprensa diversas ações educativas como a produção 

cultural, a divulgação literária e artística, e a luta pela aplicação das novidades científicas ao 

público proveito. 

Além dos versos políticos liberais publicados espontaneamente ou como comprovação 

de seu liberalismo, e dos dois poemas cesários publicados quando adolescente ainda no jornal 

de seu pai, outras obras de Castilho aparecem na imprensa anteriores ao seu trabalho como 

redator da RUL. São trechos de traduções, composições poéticas inéditas ou não, resenhas e 

críticas de publicações, cartas sobre teatro, textos sobre História e outros assuntos que 

poderiam contribuir para a felicidade pública. 

Em 1835, o projeto dos Castilhos ganha um suplemento, A Guarda Avançada dos 

Domingos, destinado a ser “jornal de modas, theatros, assembleas, passeios, dança, musica, 

                                                                                                                                                         
Cemiterios”, no n.º 423, 02/11/1843, pp. 3231-3232; “Caso Espantoso”, no n.º 505, 01/06/1844, pp. 3558-3559; 
“Lisboa, 27 de Junho”, no n.º 524, 28/06/1844, pp. 3633-3634; “O Sr. Marecos”, no n.º 607, 05/10/1844, p. 
3908; “Perversidade sem exemplo”, no n.º 609, 08/10/1844, pp. 3975-3976; e “Sociedade Escholastico-
Philomatica”, no n.º 688, 14/01/1845, pp. 4296-4297. 
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poezia, e variedades”. Contendo gravuras, inclusive de figurinos de moda, era “dedicado ás 

mais bellas”. Não durou. Como teve poucos assinantes e venda avulsa escassa (segundo o n.º 

4, de 10/05/1835), findou no sexto número. Essa revista traz em seu número de estreia 

(19/04/1835, p. 4) o poema “Pigmaleão e a sua estatua”, fábula extraída do livro 10 das 

Metamorfoses de Ovídio traduzida por A. F. de Castilho. 

No ano seguinte, aproveitando o órgão de divulgação da Sociedade dos Amigos das 

Letras, António de Castilho promove alguns literatos e é exaltado. Há uma série de resenhas e 

apresentações de sua pena nesse jornal. No n.º 1, de abril, na “Breve Noticia Litteraria ácerca 

do Sr. João Vicente Pimentel Maldonado”, nosso crítico apresenta uma biobibliografia desse 

poeta, seu amigo, rotulando-o de “reliquia brilhante da escóla e sociedade de Bocage”, num 

intuito claro, a nosso ver, de apresentar a si mesmo como autor de uma nova escola, distante 

já daquela. É a mesma estratégia da apresentação que faz de seu outro amigo mais velho, 

Antonio Ribeiro dos Santos, no n.º 2, de maio de 1836. Entretanto, este último foi mestre e 

incentivador da escrita poética de Castilho, sendo também ele cego quando se conheceram. 

 

Áquelle Homem, n’aquellas tardes, e debaixo d’aquelle tecto, devo a grande 
veneração que ainda hoje consagro aos meus livros Romanos, não poucos dos quaes 
mos deu elle proprio; e tocados por suas mãos poeticas, me inspiram ainda agora 
poesia e virtude, até cerrados; e n’elles confio que me hajam de servir de pranchas 
com que n’este pelago de freneticas e descompostas innovações, me não deixe, 
como tantos que mais valiam do que eu, totalmente sossobrar (Jornal da Sociedade 
dos Amigos das Letras, p. 48). 

 

Esse cunho emotivo da biografia crítica salva, em parte, a figura de seu mestre de 

poesia da adolescência. Se Maldonado ficou como “reliquia” de um passado, os ensinamentos 

de Ribeiro dos Santos servem de salvação para que Castilho não soçobre em meio às 

inovações formais pelas quais passava a poesia portuguesa naquela época. É a base da 

fundamentação poética que nosso poeta defenderá por toda a vida, o amor aos clássicos e o 

seu resultado, o cuidado formal nas composições. Esse pensamento é materializado no mesmo 

jornal, quando vai apresentar outras publicações. No n.º 4, de julho, ao resenhar uma obra de 

Francisco Evaristo Leoni, amigo poeta da época dos saraus e encontros na casa do Morgado 

de Assentis, chegando a ser referido por Castilho na epístola a este endereçada, não desculpa 

os defeitos na linguagem e no estilo. Por outro lado, a geração nova ainda pode melhorar com 

o amadurecimento. A breve notícia da publicação de um livro de José Freire de Serpa 

Pimentel “deleita” e “arrebata” Castilho (n.º 1, abril de 1836, p. 29). Nada que se compare às 
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palavras que o crítico dedica a uma publicação feminina. Já apontamos como um jornal do clã 

dos Castilho abriu espaço para a presença feminina, publicando um poema de Maria Canuto. 

No Jornal da Sociedade dos Amigos de Letras, António Feliciano exalta mais uma vez a 

participação das mulheres no mundo das letras ao resenhar a tradução feita por Francisca 

Possolo da Costa (apresentada então apenas pelas iniciais D. F. de P. P. da C. para não ser 

reconhecida) do livro Corina ou a Italia, da Madame de Stael: “Este livro é verdadeiramente 

um monumento da gloria intelectual feminina: a Heroina, a Autora, a Tradutora constituem 

um grupo de graças não fabulosas para o entendimento” (n.º 1, abril de 1836, p. 28). 

O que corrobora a visão de Castilho como um poeta clássico tal como o forma Ribeiro 

dos Santos, o Elpino Duriense árcade, são os versos que ele publica como colaboração nesse 

jornal, a “Epístola a Maurício José Sendim” (n.º 2, maio de 1836, pp. 44-45) e um poema 

composto em Latim, “Galatea Carmen” (n.º 3, junho de 1836, pp. 85-86), transladado do 

poema “Festa de Maio”, e sua tradução da Elegia 6.ª do Livro 3.º dos Amores de Ovídio (n.º 

5, agosto de 1836, pp. 146-148). São escolhas que destoam do que ele havia acabado de 

publicar e que fora resenhado no número 1 desse jornal por Alexandre Herculano, A Noite do 

Castelo e os Ciúmes do Bardo: “A Noite do Castello é um poema em que seu Auctor 

procurou sacudir quanto pôde as recordações classicas; e n’esta tentativa foi quasi sempre 

feliz” (p.27). Essa tensão entre o classicismo e a modernidade romântica acabou por se tornar 

uma marca da produção castilhiana. 

Outro ponto de interesse para Castilho foi o teatro nacional, a ponto de ter apresentado 

ao duque de Bragança “um largo e circunstanciado projecto sobre a maneira de promptamente 

se crear formosa e rica a scena patria” (O Nacional, n.º 1052, 28/06/1838, p. 7959). Esse 

projeto nunca foi executado por governo algum, até que os setembristas recorreram a Almeida 

Garrett para que levasse a cabo um conjunto de reformas. Nessa época, António de Castilho 

conhece o italiano Perini e se associam. O estrangeiro compunha dramas em Espanhol e 

Castilho os traduzia. A primeira produção da dupla, Os Últimos Dias de um Sentenciado, foi 

levada ao francês Mr. Doux, que então dirigia o Teatro da Rua dos Condes. Como o diretor 

deste teatro se recusara a encenar aquela obra, os autores associaram-se ao ator Francisco 

Frutuoso Dias na direção do Teatro do Salitre, que passa a receber também a colaboração de 
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Alexandre Herculano. A partir de então ocorre uma batalha na imprensa entre dois lados59, os 

que defendiam o teatro do Salitre e os que apoiavam o Condes. 

António Feliciano de Castilho foi sempre um entusiasta do teatro, daí seu interesse no 

desenvolvimento dessa arte em Portugal. Entretanto, assumia que não era bom dramaturgo60, 

limitando-se quase sempre a traduzir peças estrangeiras. No caso da união com Perini, seu 

incentivo ao teatro nacional partia do que era possível a ele: traduzir obras escritas em 

Portugal, em Espanhol, por um italiano. Isso não impedia que julgasse o que era representado 

em Lisboa61, inclusive, elogiando algumas produções do teatro do Mr. Doux62. Até que este 

diretor recusou-se a representar o drama “português” de Castilho-Perini. 

Numa cidade com pouco público e pouca verba para dois teatros, como Lisboa na 

altura, a batalha na imprensa entre as duas casas, além de refletir sobre os rumos da cena 

dramática portuguesa, funcionava como atrativo para o público e como defesa das qualidades 

de cada uma das companhias que disputavam o recém-criado subsídio. Garrett, em seu plano 

de reformas, previa que esse apoio governamental deveria ser dado a apenas um dos teatros da 

capital. Herculano e Castilho escreviam a ele solicitando ou que a verba fosse integralmente 

para o Salitre ou que fosse repartida entre os dois palcos. A discussão sobre qual teatro seria o 

mais “nacional” e, por isso, digno de receber o apoio financeiro do governo, é o que motiva 

essas publicações. Entretanto, seus ataques ao empresário francês parecem não ter origem 

apenas em critérios artísticos, mas no fato de Castilho não ter conseguido encenar ali sua 

                                                 
59 O Atalaia Nacional dos Teatros defendia o da Rua dos Condes, enquanto O Desenjoativo Teatral atacava a 
empresa de Mr. Doux e elogiava o Salitre. 
60 Afirma Castilho numa carta ao Nacional, publicada no n.º 1052 em 28/06/1838: “De todas as obras de Poeta 
representou-se-me sempre o Drama a difficillima, já por suas intrinsecas condições, já porque ahi não basta que 
uma alma conceba tudo, como nos outros poemas, senão que depende do concurso de muitas outras almas que se 
afinem pela sua, de muitos outros corações, que se repassem do seu; de muitas outras vontades fortes que 
revelem ao publico inteira e completa a sua ideia, e convertam uma fabula sonhada em historia verdadeira, em 
facto contemporaneo; e já em fim, e principalmente, pela grande responsabilidade moral e litteraria que a si 
toma, o que a taes poemas se ventura” (p.7958). 
61 Como esses artigos não vinham assinados é praticamente impossível hoje identificá-los. No número do 
Nacional acima referido, conta Castilho alguma coisa sobre seu papel na crítica teatral desse período. 
“Appareceu o Mr. Doux com a sua Companhia Franceza em Lisboa, [...] compunha eu desinteressadamente 
artigos, que nos Jornaes se liam, exhortando os nossos a aprender com os hospedes que a caso nos vinham trazer 
a lição; esforçando a estes com applausos, e agradecendo a Mr. Doux os bens que poderiamos vir a tirar, do que 
elle tinha feito especulação. Passado pouco, me achei collaborando n’um Jornal, que precedeu a Guarda 
Avançada, e depois na propria Guarda Avançada (Do Independente calumnia quem diz que eu fui redactor, e 
desmente a notoriedade publica). [...] Annunciavamos gratis os seus espectaculos, gosavamos delles, que eram 
ás vezes excellentes, e no dia seguinte julgavamos cortezmente, mas com verdade, as peças, a representação, os 
actores” (p. 7958). 
62 Ana Isabel de Vasconcelos conta que Émile Doux, quando se fixou em Portugal, contribuiu para o 
desenvolvimento da arte dramática, como empresário, ensaiador de atores e diretor de cena. “Com um ensaiador 
mais exigente, os actores portugueses passaram a ser obrigados a estudar os seus papéis, evitando que se ouvisse 
primeiro o ponto e só depois o artista” (2003a, p.26). 
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peça. O companheiro de Perini nunca perdoou o ator francês e, anos depois, na Revista 

Universal Lisbonense, manteve firme o ataque ao que era encenado no Teatro da Rua dos 

Condes, sobretudo se fosse de origem francesa. 

Em meio a essa disputa, encontra-se nas páginas do Nacional, além dos anúncios do 

que era representado na época, algumas críticas teatrais e cartas de uma e outra parcialidade 

teatral, incluindo epístolas de A. F. de Castilho63, Alexandre Herculano64 e Francisco 

Fructuoso Dias65. Explica Castilho sua visão sobre a cena teatral lisbonense naquela época: 

 

É o Salitre rival dos Condes? sim é: e desde quando se prohibiu a honesta e nobre 
rivalidade nas Artes? Mas procuramos nós derribar os Condes! por mim e meus 
amigos respondo formal e redondamente, que engana, ou se engana quem o diz. 
Haja Scena Patria, e boa e optima Scena; eis-ahi todo o nosso empenho. Abram-se 
em vez de dois, quatro ou quarenta e cinco patentes a todas as ambições litterarias de 
mancebos; ás porfias e fecundas competencias de todos os bons engenhos. É o 
monopolio em todas as artes o que é no commercio; iniquidade vergonhosa, vilania, 
roubo, e desgraça pública (O Nacional, n.º 1052 em 28/06/1838, p.7959). 

 

O incentivo ao crescimento das artes está latente no trecho acima. Era necessário 

desenvolver espaços para o teatro, defendia Castilho. E as outras artes? Não abria ele espaço 

para produções alheias nos periódicos que redigia? Não anunciava diversas produções nos 

jornais de sua família ou naqueles em que colaborava? O desenvolvimento do meio literário e 

teatral português era algo desejado e, se preciso fosse, ele mesmo começava os projetos para 

criar ou ampliar meios de produção cultural. Sua questão com o Mr. Doux era, ao menos 

publicamente, a imoralidade das peças francesas encenadas no Teatro dos Condes, algo que 

cabe ao jornalista, ao poeta, ao crítico de teatro, divulgar, como indicava Castilho: 

 

Cada um fórma a sua opinião pela do jornal, cujo é constante leitor; a elle cita, e por 
elle jura que em alheio campo estão quatro ou seis ou dez sugeitos a quem se 
imputam taes e taes maldades, e que por tanto a commeteram, e que por tanto podem 
cometter todas, que por tanto todos os que com elles vão, devem ser exterminados. 
O jornalista foi o poeta romantico; o facto isolado que elle referiu, e por ventura 
adulterado, é o drama romantico; a imprensa[,] o theatro; e que resultou de tudo 
isto? o erro, o odio, a desordem, e Deos sabe que mais! O redactor, que é o poeta do 
mundo da prosa, e o poeta, que é o jornalista do mundo da poesia, são os unicos que 
bem sabem a verdade entre a mentira que espalham, se é que elles proprios á força 
de a ouvirem e de a repetirem, não param tambem a final em crer nella. Perdoai-me, 
Srs. Redactores de todos os Jornaes; já com jornalistas vivi, quando o era por 

                                                 
63 N.º 1052, de 28/06/1838, pp. 7958-7959; n.º 1056, de 04/07/1838, pp. 7974-7975; n.º 1060, de 09/07/1838, p. 
7990; n.º 1062, de 11/07/1838, p. 8000; n.º 1063, de 12/07/1838, p. 8003; N.º 1064, de 13/07/1838, p. 8007; n.º 
1101, de 28/08/1838, p. 9156 (1956 por lapso). 
64 N.º 1064, de 13/07/1838, pp. 8006-8007. 
65 N.º 1048, de 23/06/1838, p. 7943. 
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pecados meus, por isso sei como correm as cousas nesse officio; e recolho-me muito 
depressa á questão (O Nacional, n.º 1056, 04/07/1838, p. 5975). 

 

Jornalista e poeta são perfis paralelos na concepção de Castilho. Ambos, a partir do 

mundo constroem uma ficção e são os responsáveis por seus feitos e efeitos. Lembremos que 

referimo-nos à palavras de António Feliciano defendendo que o jornalista deveria ser 

verdadeiro com seus leitores justamente pelos perigos resultantes do que enunciava. Daí se 

depreende o papel importante dado por Castilho à imprensa, esse teatro de representações do 

mundo romântico. Se o que transparece desses papéis cotidianos não é totalmente verdade, é-

o, entretanto, fonte de ação para formar opiniões para que a sociedade julgue e atue. 

Uma das ações que António F. de Castilho executa ao longo de sua carreira 

jornalística é a de defender mudanças na agricultura portuguesa, o que vai culminar no livro 

Felicidade pela Agricultura. Além de ser um dos temas predominantes na Revista Universal, 

com escritos tanto dele quanto de colaboradores, sua preocupação vem de antes. É parte de 

seu temperamento a luta por transformação social, que incluía o uso da ciência para 

desenvolver a agricultura, a reformulação da divisão das terras, o acesso à informação para a 

melhoria da produção agrícola, e o favorecimento de ações que visassem uma vida melhor em 

comunidade. Já em 1840, no jornal da Sociedade Escolástico-Filomática, o Cosmorama 

Litterario, ele escreve “Um Brado a Favor da Agricultura” (n.º 12, 21 de março de 1840, pp. 

90-91). “Cousa é demonstrada, e conhecida por todos, que quando quizermos avaliar a 

prosperidade de qualquer povo, lancemos os olhos para a sua agricultura, e do seu estado mais 

ou menos florescente, julgaremos da felicidade que esse povo goza”. Assim, nesse texto, além 

de defender a aplicação de melhorias científicas e tecnológicas, indica ser essencial terem 

“proporcionalmente os impostos repartidos. e abolidos os privilegios”, além de se melhorar a 

rede de transportes e comunicações, “multiplicando as relações entre os homens, fazendo 

penetrar as luzes até na remota choupana do mais pobre pastor.” E conclui com uma 

perspectiva de futuro: 

 

Si chegar-mos [sic] a ver no nosso Portugal não se limitarem os agricultores á 
cultura dos cereaes, e conhecerem que só uma parte das precizões da sociedade 
forma esta producção; si chegar-mos [sic] a ver o Agricultor, instruido, e ensinando 
pela theoria methodica, avisada pratica, analysar o sólo, dar as sementes ás terras 
proprias, e colher abundantes fructos, poderemos dizer, que é desde esse momento 
que começa a felicidade da nossa Patria (Cosmorama Litterario, p. 91). 
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Não teria Portugal, dessa forma, menor dependência das nações estrangeiras, maior 

desenvolvimento orgânico, e maior vínculo comunal em cada aldeia? Não se trata de 

desenvolvimento científico isolado, ou de instrução para formar bacharéis que não contribuam 

para o coletivo, mas ensino associando teoria e prática, partindo da vivência e cultura de cada 

região. A felicidade parte também do fim da miséria e do combate à fome, pois não é só de 

cereais que há precisão. Não se vive apenas de pão. 

Assim é que, sintetizando, podemos dizer que há uma constante na formação de 

Castilho como jornalista, da qual fomos dando indícios: a busca da felicidade pública. Essa 

demanda segue diferentes caminhos, que se cruzam, tornando em cada momento um ou outro 

mais aparente ou realizável. Pode ser a defesa da liberdade, ou os cuidados para sua 

manutenção; um caminho pacífico de mudanças; a necessidade da instrução; a reforma no 

meio rural; a moralidade e estrutura da arte frente a um mundo em constante inovação; a 

ampliação dos meios de produção cultural, incluindo a abertura a produções femininas. Isso 

tudo depende dos importantes papéis do poetas e do jornalista, que se complementam na 

atuação mais ampla do intelectual ético que testemunha as transformações e precisa parar seu 

caminho e agir pelo bem comum. 

Destarte, é importante observar como essas ideias, sobretudo o papel da imprensa 

periódica, são explicitadas em projetos que culminam na redação da Revista Universal. Como 

observamos até aqui, os Castilhos atuavam como verdadeiro clã, defendendo-se e auxiliando-

se mutuamente. António Feliciano, José Feliciano e Augusto Frederico redigiram e/ou 

colaboraram em conjunto em diversos periódicos. A própria Revista Universal começa como 

proposta da família, uma empresa de António e José, com redação de Alexandre Magno 

posteriormente assumida por António Feliciano. Um ponto, entretanto, deve ter sido 

fundamental para esse empreendimento, António Feliciano de Castilho ter assumido a redação 

da revista científica e literária de grande projeção àquele tempo, O Panorama, em 1841. 
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Fig. 6 – Imagem do frontispício d’O Panorama. 

 

Assim, o número 192, o primeiro do quinto volume, de 2 de janeiro de 1841, é aberto 

com uma “Introducção” assinada por A. F. de Castilho. Num longo texto de pouco mais de 

duas páginas, o redator aponta alguns aspectos importantes: o papel do jornalismo e do 

próprio Panorama, contrapondo a decadência da imprensa política aos objetivos da imprensa 

recreativa e instrutiva da qual aquele periódico é um dos órgãos principais. Associando o 

trabalho do jornalista com o daqueles “bons navegantes portuguezes” que após “constancia e 

trabalhos” os levou “áquelle grande Oriente, de que tantas riquezas se esperavam, e tantas 

maiores que todas as esperanças vieram ao reino”, espera chegar às verdadeiras riquezas, 

“quaes são o saber e a moral”, por isso folga “tambem de ir assignalando com um marco o 

termo de cada uma destas nossas successivas e laboriosas expedições de anno”. Portanto, 

nessa atitude heróica e desbravadora é preciso marcar o caminho percorrido, que não é sempre 

direito, mas com avanços e retrocessos, à felicidade. Afinal, “assentado é, e já tão assentado 

que vergonhoso seria adduzir argumentos para o comprovar, como do saber principalmente, 

ou sómentes do saber, nascem todas as diversas partes de que se compõe a felicidade dos 

Estados” (O Panorama, 1841, p. 1). O primeiro passo da principal ciência, “o ler”, depende 

da instrução primária, a base para que um povo se vá “metamorphoseando em nação sabia, 

isto é, creadora e cultivavel, que produz muito, e póde vir a produzir tudo”, associando 

metaforicamente dois caminhos para a felicidade, a educação e a agricultura. 
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Onde estariam então, naquela época, nesse caminho da leitura? Responde Castilho: 

“agora quanto ao ler, é felicissima verdade que nunca em Portugal se leu tanto como em 

nossos dias”. No entanto, ler não é suficiente. Faltava a outra riqueza, a moral. É preciso 

atentar ao que se lê para que se desenvolva em vez de decair. Avisa, então, talvez por 

experiência própria, o redator: “já da imprensa politica se abusou, e decahiu a imprensa 

politica pelo descredito. Succedeu-lhe a imprensa recreativa e instructiva: se della se 

continuar a abusar, desacreditar-se-ha e cahirá; e qual será então a imprensa que lhe succeda?” 

(O Panorama, 1841, p. 2). Atento a isso, Castilho defende o papel dessa revista. “O 

Panorama, multiplicado por um numero de exemplares de que não ha memoria na imprensa 

portugueza, é o conhecido, o bem vindo e o amigo de todas as casas” (idem, ibidem), 

principalmente nas aldeias, onde cumpre importante papel civilizador por ser lá, na mais 

remota província, “a assemblea, o espectaculo, a bibliotheca publica, e a praça do commercio, 

onde lhes vem ter noticias dos povos mais longinquos, das gentes mais diversas, e até dos 

seculos mais distantes” (idem, ibidem). É, como veremos, o mesmo objetivo que ele propõe, 

mais tarde, à Revista Universal Lisbonense. 

A partir de sua experiência como redator do Panorama, o projeto da Revista Universal 

parece tornar-se viável. A proposta não era muito diferente. É mais um instrumento de 

popularização do conhecimento. O prospecto que anuncia que se vai publicar novo periódico 

começa afirmando que “este seculo, tão destruidor como creador, matou a livraria, e poz em 

seu lugar o jornalismo. Assim devia ser, porque este seculo é popular”66. O mesmo texto 

relata que há folhas das diversas parcialidades políticas e também periódicos recreativos, 

sendo estes os únicos “dignos de larga e abençoada existencia” porque sua “utilidade é 

incontestavel”. Falta-lhes, segundo o autor da apresentação da RU o “que rigorosamente se 

póde chamar instrucção proveitosa”. Já não era esse o projeto do antigo Jornal de Coimbra do 

dr. José Feliciano de Castilho? O pai dos Castilhos, em 1812, no “Prospecto” de seu jornal 

aspirava: “Felizes os Redactores se em seu trabalho derem algum passo para a perfeição e 

utilidade, de que lle he susceptivel” (Jornal de Coimbra, n.º 1, p. III). Quase trinta anos 

depois, seus filhos anunciam: 

 

A nós nos pareceu que fariamos obra digna de apreço se reunindo, como fizemos, 
um pequeno numero de amigos e cultores das letras patrias, por suas mãos 
offerecessemos a todo o genero de leitores um jornal, onde a recreação fosse 

                                                 
66 O programa completo está no anexo 3.3 do segundo volume desta tese. 
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constante e grandissima, mas toda ella resultado unicamente da variedade de 
noticias verdadeiras e prestadias. 
[...] 
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 transportar para este cantinho da 
europa o que de cada um dever, e poder ser, aproveitado (grifos do autor). 

 

Era, portanto, a Revista Universal, mais um meio de modificar pacificamente o país, 

pela ilustração, pelo conhecimento, pela comparação com o que acontecia no exterior. Para 

isso não bastava projetar e publicar, era necessário que o público aceitasse essa publicação 

como aceitara O Panorama. “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”. 

Os Castilhos não tinham o capital da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos 

Úteis, financiadora do Panorama, mas tinham larga vivência na imprensa portuguesa. 

Lembramos que, quando da redação da Guarda Avançada, os irmãos começaram um sistema 

de permuta colaborativa com diversos jornais, iniciando um sistema de colaboração entre os 

jornalistas. Esse esquema deu frutos, tanto que o projeto da RU foi publicado em diversos 

periódicos do país67, tanto em jornais recreativos e instrutivos quanto nos políticos e até 

mesmo nos comerciais. Até mesmo O Gratis, de Lisboa, que obtinha sua renda basicamente 

dos anúncios (40 réis por linha), uma vez que era distribuído, como indica o título, 

gratuitamente avulso em Lisboa “nos arruamentos mais publicos, Botequins, Omnibus, 

Theatros, Secretarias d’Estado, Thesouro, Tribunaes, Deposito, Commissariado, Banco, todas 

as Companhias, Sociedades, Assembléas, Club Lisbonense” além de alguns que eram 

enviados “para differentes arrabaldes de Lisboa.” Este jornal não publicou na íntegra o 

prospecto da Revista, mas o essencial de seu projeto e de formas de assinatura, o que já 

ocupou quase a totalidade da primeira de suas duas páginas diárias. Além disso, alguns 

números tinham sua publicação anunciada em diferentes periódicos68, tal como diversas obras 

de Castilho já haviam sido divulgadas na imprensa. 

Dessa forma, quando o primeiro número da Revista Universal é publicado em 1 de 

outubro de 1841, o público leitor português já sabia o que esperar e já havia assinaturas para 

                                                 
67 Seu prospecto saiu nos seguintes jornais: Recreio n.º 8, de agosto de 1841; Correio de Lisboa n.º 884, 
20/08/1841, p. 4281; O Defensor do Athleta (do Porto) vol. 4 n.º 66, 26/08/1841, p.1; O Gratis n.º 763, 
01/09/1841; Revolução de Setembro n.º 239, 02/09/1841, p. 4; O Defensor (do Funchal) vol II n.º 89, 
11/09/1841. 
68 Como o Correio de Lisboa, Periódico dos Pobres no Porto, o Periódico dos Pobres de Lisboa, O Gratis e até 
mesmo o miguelista Portugal Velho. 
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ajudar a subvencionar o jornal. A atuação crescente de António Feliciano de Castilho na 

Revista, sua redação e trabalho como verdadeiro editor, veremos no próximo capítulo. 

É claro que a carreira jornalística de Castilho não acabou com o trabalho na RUL. 

Além de colaborações contemporâneas com outros jornais, como a ação anônima na 

Restauração de seu irmão José Feliciano e breve mas substancial publicação no periódico 

garrettiano Jornal das Bellas-Artes69, António Feliciano seguirá sua vida na imprensa 

periódica tanto como colaborador quanto como redator, em projetos próprios ou alheios. O 

mesmo acontece com seus irmãos, como José, que inclusive publica um jornal no Rio de 

Janeiro, ou Alexandre Magno, criador do Almanaque de Lembranças70. 

O que salta aos olhos nesse percurso biográfico pela imprensa é o papel que ele 

percebe que deve desempenhar nesse trabalho. Como já indicamos acima, Castilho aponta em 

diversos textos caminhos ou bases para a felicidade pública, como liberdade política e 

liberdade de expressão, paz, instrução, reformas políticas e econômicas, sobretudo na 

agricultura, e desenvolvimento do meio cultural, inclusive com participação feminina. Todos 

esses temas aparecem por sua pena na imprensa não apenas por seu caráter civilizador. Para 

Castilho, jornalistas e poetas devem ter em mente seu papel como formadores de opinião, cuja 

necessidade advém da dificuldade de se conciliar pensamentos e projetos tão diversos quanto 

o do povo de uma nação. Para Castilho, um indivíduo pode ter seu próprio projeto e caminho 

para atingir a felicidade individual. Contudo, para que um país ou uma comunidade caminhe 

para a felicidade pública, é preciso haver debate, apresentação de ideias, informação, e assim 

                                                 
69 O Jornal das Bellas-Artes (1843-1846). Este jornal, com apenas seis números, enfrentou dificuldades para se 
firmar como publicação periódica. O anúncio de seu projeto apareceu na RUL em 9 de março de 1843. Contudo, 
o primeiro número só veio à luz em outubro daquele ano, aos quais se seguiram, sem periodicidade fixa, apenas 
mais cinco números, sendo o último publicado quase três anos depois, em agosto de 1846. Dentre outros textos, 
destacam-se, em cada exemplar, aqueles que deveriam, segundo o programa, ilustrar ficcionalmente a 
reprodução de uma obra e arte plástica. No primeiro número, um texto de Rebelo da Silva (1822-1871) sobre “A 
Epifania”, de Grão Vasco. No segundo (dezembro de 1843), texto de Castilho sobre o “S. Bruno”, de Sequeira, e 
outro, de Silva Túlio (1818-1884), sobre o túmulo de d. Dinis em Odivelas. No terceiro número (julho de 1844) 
há um texto de Varnhagen (1816-1878) sobre a porta lateral da igreja de S. Julião, e outro de José Maria da Silva 
Leal (1812-1883) sobre “Ancilla Domini”, de Rafael. O quarto exemplar (fevereiro de 1845) trazia comentários 
sobre a exposição organizada pela Academia de Belas Artes de Lisboa. O quinto número, de novembro de 1845, 
continha um texto de Garrett sobre um dos quadros da exposição, “O Folar”, de Augusto de Roquemont. No 
último, Garrett escreve sobre o claustro de Belém e Silva Leal, sobre “A Descida ao Limbo”, de Júlio Romano. 
70 Definido por Ernesto Rodrigues (1999) como uma fusão do jornal, da revista e do livro, essa publicação anual 
que alcançou prestígio e popularidade, foi criado em 1851. Intitulada, inicialmente, Almanach de Lembranças, 
passou a chamar-se já no quinto número Almanach de Lembranças Luso-Brasileiro, tendo adotado, a partir de 
1872, a designação Novo Almanach de Lembranças Luso-Brazileiro, publicado até 1932. Apesar da morte de 
Alexandre Magno de Castilho em 1860, o Almanach de Lembranças manteve-se sob posse da família Castilho 
até o penúltimo número, de 1931. 



77 

 

formar opiniões que se agreguem a um projeto coletivo, interrompendo desavenças, para que 

o país caminhe paulatinamente pelas reformas rumo a um futuro comum. 
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3. CASTILHO E A EMPRESA REVISTA UNIVERSAL 
LISBONENSE 

 

 

Estas folhas da Revista, que hoje saem descosidas e com intervallos de septe dias, 
constituem a final volumes, que, diversos de muitos outros jornaes e livros, não hão-
de ser anniquilados ou ficar esquecidos intactos no fundo das livrarias ou dos sótãos. 
(RUL, IV, n.º 1, 25 de julho de 1844, p.4). 

 

Vimos, no capítulo anterior, a formação de António Feliciano de Castilho como 

jornalista e o percurso histórico do desenvolvimento da imprensa periódica em Portugal na 

primeira metade do século XIX. Os dois caminhos culminaram no período de expansão das 

revistas científico-literárias, imprensa de entretenimento e de divulgação de conhecimento. 

Ao se tornar redator do Panorama em 1841, Castilho deve ter percebido a posição 

proeminente desse tipo de publicação naquela sociedade e as vantagens de utilizar esse meio 

para realizar seus planos, pelo apelo que esse tipo de publicação exercia no público. 

Isso não quer dizer que, ao colaborar com a Revista Universal e, mais ainda, ao 

assumir a redação deste periódico, António de Castilho tenha encontrado caminho livre e fácil 

para pôr em execução seus ideais de ilustração, debate de ideias, ampliação de espaços 

culturais e desenvolvimento. Seu período à frente da RUL atravessou um momento 

conturbado no liberalismo português. Também foi preciso resolver problemas administrativos 

e técnicos decorrentes tanto de possíveis incapacidades administrativas dos irmãos Castilho71, 

num primeiro momento, quanto do pequeno meio tipográfico. Além disso, o público de um 

periódico precisa ser conquistado a cada número, a cada volume, o que faz com que, além de 

preocupações próprias do redator, fosse necessário estar atento a outras demandas, políticas, 

                                                 
71 Conferir, no apêndice 2.4 as frequentes mudanças nos locais que funcionaram como escritório da redação. No 
apêndice 2.3, como variaram as tipografias que imprimiram a RUL no primeiro ano. 
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culturais e de mercado, para que a Revista prosperasse. Interessa-nos, portanto, neste capítulo, 

acompanhar esse trabalho de redação em seu sentido amplo, dentro do que efetivamente 

realizou António Feliciano. 

Desse período, podemos destacar dois grandes periódicos: O Panorama e a Revista 

Universal Lisbonense. Os dois tiveram redatores de proeminência no campo cultural 

português. À frente do Panorama esteve, principalmente, Alexandre Herculano, ocupando o 

cargo de redator entre 1837 e 1839 e em 1843. Ao leme da RUL, encontramos António 

Feliciano de Castilho, que, apesar de colaborar com a Revista desde sua estreia, apenas 

assume a redação em janeiro de 1842, permanecendo no cargo até 19 de junho de 1845. Nesta 

viagem, temos tempestade: o período do primeiro governo de António Bernardo da Costa 

Cabral (de janeiro de 1842 a maio de 1846), centralizador e ditatorial, que perseguiu e fechou 

diversos órgãos de imprensa. Em meados de 1844, o governo obrigou toda a imprensa a 

reiniciar o seu processo de inscrição e licenciamento, impondo novas regras e condições para 

tal fim, como forma de silenciar certos órgãos. O projeto de Herculano esgota-se em 23 de 

dezembro de 1843, aparentemente por dificuldades financeiras da Sociedade Propagadora dos 

Conhecimentos Úteis. O Panorama só retoma sua publicação em 5 de novembro de 1846, não 

mais sob o controle desse historiador. Entre os periódicos mais vinculados à questão política, 

as dificuldades eram ainda maiores. Rodrigues Sampaio, importante jornalista político do 

período, recusou-se a proceder à reinscrição e A Revolução de Setembro passou a ser 

publicada na clandestinidade, chegando Sampaio a ser preso no Limoeiro em 1846, pouco 

antes da Maria da Fonte72 levar à queda do governo. Enquanto isso, esforçando-se para 

manter uma áurea de neutralidade política, a RUL segue sendo publicada. Esse foi um dos 

muitos esforços que Castilho empreendeu na Revista Universal sob seu comando. De fato, 

sem isso, todos os outros teriam sido em vão, pois se correria o risco de suspensão da 

publicação. 

A Revista era publicada, normalmente com doze páginas, às quintas-feiras. Seguiu 

assim de 1 de outubro de 1841 a 1859 (o tomo XII, de 1857 a 1859, sofreu várias interrupções 

e mudanças de formato73). Projeto do clã dos Castilho, essa publicação sofreu importantes 

                                                 
72 Revolta popular ocorrida na primavera de 1846, no Minho, contra o governo cartista de Costa Cabral. 
73 Ernesto Rodrigues, em seu blog Cultura Portuguesa, na postagem “Duas Revistas em Confronto: O Panorama 
e a Revista Universal Lisbonense”, de 10 de novembro de 2004, informa, baseado em Lapa (1967) como 
equivocada a data de 1859: “O n.º 48, final, é de 2-VII-1857. O erro, generalizado, está no facto de o n.º 27 da 
derradeira série trazer, por lapso, 1859, quando o aí indicado ano XIII da publicação corresponde a 1857”. Esta 
informação contrapõe-se àquela vinculada no dicionário de Inocêncio, no qual consta que o último tomo teve 
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transformações quando sua redação passou de Alexandre Magno de Castilho para o irmão 

António Feliciano. A primeira alteração é visual. As letras e colunas rebuscadas dão lugar a 

um tipo mais simples e fácil de ler logo no primeiro número de 1842. Além disso, apenas 

então encontramos na Revista o primeiro prólogo de A. F. de Castilho, que vinha sendo 

publicada sem palavras da redação sobre seu projeto. O longo título, Revista Universal: 

Chronica Judicial, Artistica, Scientifica, Litteraria, Agricola, Comercial e Economica de 

Todo o Mundo, que apresentava todos os assuntos que poderiam figurar no jornal, dá lugar ao 

mais curto e mais comercial Revista Universal. Contudo, apenas em março a reforma será 

mais ampla. Os leitores não foram pegos de surpresa. O novo projeto foi apresentado na 

edição do dia 10 daquele mês. No dia 17, comunica-se que o nome será alterado para aquele 

com o qual ela ficou conhecida: Revista Universal Lisbonense74, alterando o subtítulo para 

Jornal dos Interesses Phisicos, Moraes e Litterarios na encadernação do primeiro volume. 

Em 24 de março de 1842 é já uma nova revista, com novo tipo, uma mancha maior no papel, 

divisão de assuntos e impresso em nova tipografia, saindo da Typ. da Viuva de J. A. da S. 

Rodrigues para abrigar-se na Imprensa Nacional75. A própria numeração é alterada, passando 

a n.º 24 (1º da 3ª série) após ter sido numerada de 1 a 14 sob redação de Alexandre Magno de 

Castilho e novamente de 1 a 10 em 184276. Junta-se a isso a mudança que deve ter sido a 

principal arma para o sucesso da Revista: a partir de então, a RUL passaria a publicar também 

literatura; o que certamente atraía a atenção da maioria de seus leitores. Isso não quer dizer, 

contudo, que António de Castilho não tivesse participação ativa na edição da RU antes de 

assumir a redação. Inclusive, A.F.C. já trabalhava para captar colaboradores para o projeto 

familiar. Em carta de 27 de setembro de 1841 a Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara, 

                                                                                                                                                         
apenas 35 números, com várias interrupções, e que desde o número 26 a publicação ocorreu já no ano de 1859. O 
DJP, de Xavier da Silva Pereira, também indica 1859 como data final do periódico. Ao lermos o último tomo do 
periódico - de difícil acesso mesmo em Portugal (apenas o encontramos na Biblioteca Pública Municipal do 
Porto) -, principalmente a seção de noticiário, percebemos que várias das notícias apresentadas nos últimos 
números daquele volume, nomeadamente a partir do número 26, refletem acontecimentos que ocorreram em 
1859, indicando, portanto, que sua publicação estendeu-se até aquela data. 
74 O “Lisbonense” do título já havia aparecido no n.º 3 de 20 de janeiro, no n.º 7 de 24 de fevereiro, no n.º 8 de 3 
de março, no n.º 10 de 17 de março de 1842. 
75 O primeiro tomo foi publicado em várias tipografias. Até o número 24, na da Viúva de J. A. da Silva 
Rodrigues; entre os números 25 e 39, e o 44, na Imprensa Nacional; os seguintes, na Typ. Lusitana, com exceção 
do 42, na typografia da Gazeta dos Tribunaes. Os outros tomos a cargo de Castilho foram um pouco mais 
regulares quanto a este aspecto. O tomo II era impresso na Imprensa Nacional. Os tomos III e IV, na Imprensa da 
Gazeta dos Tribunaes. Os detalhes encontram-se no apêndice 2.3, no segundo volume desta tese. 
76 Observando os dados sistematizados no apêndice 2.2, sobre os valores de assinatura, percebe-se que a proposta 
inicial era que os volumes tivessem 52 números, um ano inteiro. Quando a numeração é alterada, assumindo ser 
o n.º 24, há um aumento no valor da assinatura e a diminuição do tamanho do tomo. É, ao que parece, uma 
tentativa de tornar mais viável enconomicamente a publicação. 
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bibliotecário de Évora com quem mantinha correspondência desde a produção dos Quadros 

Históricos de Portugal, Castilho explica o que será a Revista e convida o amigo a participar: 

 

o mais fresquinho, que trago entre mãos, é a collaboração de um novo jornal 
semanal de 12 paginas em quarto, intitulado Revista Universal, e redigido por meu 
irmão Alexandre. O prim.ro n.º ha de saír no prim.o de Outubro: este papel é tudo 
quanto ha, menos politica, frioleiras, e mentiras; creio que em dizer politica, já tinha 
dito tudo o mais: é um noticiador de quantas novidades em Portugal, ou fóra de 
Portugal forem occorrendo, que mereção de ser sabidas; descobrimentos em 
sciencias; inventos em artes ou officios; melhoramentos em agricultura; crescimento 
na industria; [...] Temos já um par de ajudadores e bons, mas para fartar um 
Minotauro d’estes são precisos muitos athenienses e de chorume, como poderia logo 
V. S.ª escapar-lhe? (CASTILHO & RIVARA, 1941, p. 33). 

 

Apesar de toda essa mudança de estilo levada por António Feliciano, o que a antiga 

revista de outubro de 1841 trazia de novidade manteve-se: a chamada por notícias. Os 

primeiros números imprimem na primeira página a mensagem: 

 

A redacção da REVISTA UNIVERSAL acceita, agradece, e publica toda e qualquer 
noticia fidedigna e interessante, que lhe seja enviada, mórmente as de que possa 
resultar crédito, instrucção, ou outro qualquer aproveitamento para Portuguezes. 

 

Esse clamor pela participação dos leitores mantém-se na revista de António Feliciano, 

que, em seus prólogos editoriais, vai ressaltar o quanto isso é importante e lamentar-se de não 

receber um número maior de notícias. Apesar do Lisbonense do título, Castilho empenhava-se 

por fazer o jornal chegar a cada vez mais lares da província, aumentando seu público. Os 

assuntos, portanto, deveriam interessar também aos leitores do interior do país. Por isso, a 

primeira página passou a trazer a inscrição: “Roga-se aos Leitores das Provincias que 

communiquem os acontecimentos dignos de publicidade”. 

De qualquer forma, as notícias eram apenas uma das partes do jornal. Para tentarmos 

compreender o papel da RUL para António Feliciano, podemos deter-nos um pouco em seus 

prólogos. Nesses textos ele tenta explicar o que é a imprensa periódica e, mais do que isso, 

como age a Revista Universal Lisbonense. O poeta Castilho buscará então várias imagens 

para descrever sua revista e o trabalho do periodista. Os temas variam. Se a república das 

Letras é um estado, a imprensa periódica são as galés onde trabalham os forçados (RUL, I, n.º 

1[15], 06/01/1842, p. 1). Ao mesmo tempo, a Revista é a mesa redonda onde todos têm 

assento. Na grande montanha da imprensa mundial, a portuguesa fica em suas faldas, cuja 

terra é irrigada pelo rio da Revista Universal, onde mercadores vão negociar sua produção, às 
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suas margens num momento, em pequenos barcos, como numa feira fluvial, noutro. 

Lembramos que António Feliciano, ao assumir a redação do Panorama, comparou o trabalho 

da imprensa com as navegações ao Oriente. Assim, navegando em uma dessas barcaças, 

atracaremos nesses editoriais em busca das especiarias e fazendas ali negociadas. 

 

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 pôr 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 ele vem confessam já; – que a civilisação das famillias e a illustração 
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 suas cazas, para devagar e a seu tempo lhes germinarem 
lá e darem o seu fruto. Por isso nós e quantos aqui concorrem com suas fazendas, 
havemos sempre diligenciado pôr ao alcance, e adubar para os paladares das espôsas 
e mães [...] as noções moraes e religiosas, que hoje ninguem pelo commum professa 
n’esta desatadissima sociedade. (RUL, III, n.º 1, 24/08/1843, p. 2). 

 

Este trecho do prólogo do volume III traz em si muitas questões importantes. Podemos 

começar pela bela visão, ao mesmo tempo poética e modernamente crítica, de imprensa 

periódica como uma feira fluvial, como as do oriente, onde cada um tem seu pequeno barco 

com sua produção e ali a põe à venda. Os intelectuais da primeira metade do século XIX 

foram os primeiros em Portugal a precisar pôr no mercado suas produções e tentar viver do 

trabalho intelectual. Walter Benjamin, em “Paris do Segundo Império”, analisa a imprensa 

francesa no século XIX e aponta que “dificilmente a história da informação pode ser escrita 

separando-a da corrupção da imprensa” (BENJAMIN, 1989, p. 24), justamente por essa 

necessidade do jornal de se manter no mercado editorial. 

A preocupação de Castilho no trecho acima é conseguir vender às famílias uma série 

de princípios e valores perdidos que, a seu modo de ver, contribuiriam na busca da felicidade. 

É mais um sintoma da revolta romântica anticapitalista, a busca de um mundo que se perdeu 

com a ascensão da burguesia e a revolução industrial, ao mesmo tempo em que atua no 

mercado. Como “ilustrar” as famílias e ainda resgatar os antigos valores da civilização? A. F. 

de Castilho, tal como Almeida Garrett, Alexandre Herculano e outros românticos, assume a 

missão educadora a ser desempenhada pelo intelectual na sociedade. Esse papel não cabia 

apenas à Literatura ou ao Teatro, mas também à imprensa periódica. Ele também pretendia 

que os colaboradores da RUL compartilhassem desse princípio. Assim, para A. Feliciano, o 
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Cristianismo seria a fonte da moralização do mundo, pois nele está a “trindade da alma 

humana, a fé, a esperança, e a charidade” (RUL, III, n.º 1, 24/08/1843, p. 2). É, pois, uma 

ideia conforme com a de Garrett que ataca os maus bispos e lamenta pelos frades não serem o 

que poderiam ter sido. E semelhante à de Herculano, que combateu o clero ultramontano 

português sem deixar de ver o Cristianismo como religião da liberdade e da fraternidade. 

Como redator da Revista Universal Lisboense, ele faz publicar, seis meses antes, em 6 

de abril de 1843, o programa do Jornal das Bellas-Artes. Próximo à publicação do segundo 

número do Jornal, sai na RUL um artigo de Rebelo da Silva sobre a Academia de Belas Artes, 

no qual o autor ataca as ordens religiosas77. Castilho polemiza prometendo resposta em seu 

texto sobre “S. Bruno” e chega a deixar de lado o trabalho da Revista Universal para poder 

terminar esse texto, como se depreende de uma carta, reproduzida nas Memórias de Castilho, 

escrita por ele a Silva Túlio sobre um folhetim de Andrade Corvo que saíra n’A Revolução de 

Setembro: 

 

“Amigo sr. Tullio. – Além do defluxo que me tem na cama, tenho o S. Bruno 
agarrado ao cachaço, e o Bordallo a zangar-me, e o Coelho a morder-me. O meu S. 
Bruno ainda não vai em metade; tenho dictado a seu respeito mais palavras, do que 
elle fallou em toda a vida; e o que me falta é ainda mais, e muito mais difficil. 
Consequencia liquida: não interrompo este trabalho, nem por amor da Revista; logo, 
como o havia eu de pôr de parte em attenção á potrosa da Revolução de 
Setembro?[...]” (CASTILHO, 1894, pp. 641-642). 

 

Vimos acima a crítica de Rebelo da Silva às ordens religiosas. Em seu texto no Jornal 

das Belas-Artes está presente a ideia do cristianismo como religião avessa à tirania, servindo 

de alerta aos poderosos que um dia seu poder acaba. Se observarmos a descrição que Garrett 

faz do quadro de Auguste Roquemont no mesmo jornal, encontraremos o clero que os liberais 

desejavam para Portugal no pároco do Minho que pede o folar na páscoa: 

 

Quem não ve na cabeça d’aquelle bom abbade um dos tantos singelos e bondosos 
pastores que d’antes contava a nossa egreja, cansados da edade e dos trabalhos da 
sua cura, modestos e obscuros heroes que fugiam da glória van do mundo, e 
practicavam, quase as escondidas, todas as virtudes que fazem um sancto e um 
grande homem? (Jornal das Bellas-Artes, p. 76). 

                                                 
77 Se o popular padecia dexal-o padecer! chorava o que lhe levavam roubado, pois chore que logo se ha-de callar; 
manteavam-no como Sancho Pança por todos os modos, não se faça parvo, entre na religião; leigo ou frade de 
missa, pode deitar o coração á larga, lá tem os coutos d’Alcobaça, o nectar das vinhas, os quartos, os jantares, 
tudo alli lhe cae do céu sem bolir pé nem mão; a chuva d’oiro de Jupiter apenas rasteja pela mortificação d’este 
celicio do estomago e da carne! que santa vida esta, quano todos a viviam de moiro! E ainda em cima ir á 
chronica! Não sei como do reino todo o masculino se não metteu frade: e freira o feminino! Valia a pena! Pois 
não valia? (“Academia de Bellas Artes”, in RUL, III, n.º 16, 07/12/1843, p. 191). 
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Fig. 7 – Litogravura do Quadro de Roquemont reproduzida no Jornal das Bellas-Artes. 

 

Poderia servir de ilustração do bom pároco d’aldeia retratado por Herculano em sua 

novela78. António Feliciano, no mais longo texto que acompanha uma reprodução de pinturas 

no Jornal das Bellas-Artes, defende veementemente o retorno das ordens religiosas. Para ele, 

os maus frades eram poucos. Raros os que se envolviam em política. A descrição que António 

Feliciano faz da vida num convento parece a ideal, unindo religião e liberalismo. Seus freis 

não queriam nada do mundo material, apenas algumas esmolas, cuja falta supriam com 

resignação. Esses homens, para Castilho, desbravavam a terra, atraíam populações para os 

lugares ermos em que edificavam sua capela, ensinavam os homens, abriam suas bibliotecas, 

escreviam livros, conciliavam as desavenças, acudiam os necessitados, cuidavam dos 

enfermos, plantavam, construíam, encanavam os rios, edificavam pontes, rompiam ou 

consertavam estradas, etc. 

                                                 
78 “Uma das cousas que, nas recordações da juventude, ainda espiram para mim poesia e saudade é a imagem de 
um velho prior de aldeia que conheci na minha meninice. Hoje, tão bondosos, tão alegres, tão veneráveis, há-os 
por certo aí, e muitos: eu é que não sei conhecê-los”. (HERCULANO, 1969, p.33). 
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De qualquer forma, como Castilho compreende os problemas que os liberais veem nas 

ordens religiosas, propõe soluções, como um tempo de estágio, a possibilidade de deixar a 

ordem, e a proibição de os mosteiros terem qualquer tipo de luxo ou conforto. Os freis não se 

tornaram liberais naturalmente, como gostariam Herculano e Garrett. Não seria, 

provavelmente, por meio de leis que o fariam. Isso não impede que António Feliciano 

proponha um projeto de reforma às ordens religiosas em vez da brutal e repentina extinção. A 

sociedade portuguesa estava em transformação e a arte não apenas contribuía para isso, 

educando o pensamento liberal, como reproduzia essas transformações. Garrett percebeu no 

quadro de Roquemont a transformação pela qual passava Portugal. Foi preciso um pintor 

estrangeiro, mas residente em Portugal, para enxergar o que os pintores naturais não viam. A 

mudança na relação entre a sociedade e a religião após as lutas liberais está alegorizada no 

quadro e Almeida Garrett a explica bem: “O sachristão tem uma physionomia natural, o velho 

pae do dono da casa faz na sua expressão devota um contraste bem notavel com certa 

indiferença que parece mostrar o filho. É o século passado e o presente” (Jornal das Bellas-

Artes, p.76). 

Castilho viu no quadro “S. Bruno”, de Sequeira, a abnegação e a santidade dos frades. 

São duas visões coincidentes sobre o papel do cristianismo na reforma liberal, apesar de 

defesas de propostas práticas divergentes. Podemos lembrar aqui a preocupação de Castilho 

com revoluções que pretendiam modificar radicalmente a sociedade pelo receio que um 

avanço brusco levasse a uma reação exacerbada, como ele explicava no Tributo à Morte do 

Libertador. A partir do debate sobre as ordens religiosas, suscitado pelo diálogo entre o Jornal 

das Bellas-Artes e a Revista Universal Lisbonense, percebe-se o mesmo receio nas palavras 

de Castilho e, mais uma vez, ele aponta um caminho de reforma paulatina mas consistente. 
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Fig. 8 – Litogravura do quadro “S. Bruno”, de Sequeira, reproduzida no Jornal das Bellas-Artes. 
 

Para cumprir seu papel de formadora de opinião, a imprensa periódica precisava 

agradar os leitores. Isso traz uma série de dificuldades, apontadas repetidamente por Castilho. 

Afinal, a Revista buscava atender a um público variado, com gostos e objetivos distintos. O 

redator dirá que é mais fácil redigir qualquer outro tipo de periódico. Os especializados em 

determinada área, como Medicina ou Direito, têm um público próprio. O jornalista político 

defende opinião semelhante às de seus leitores, pois conhecem “os paladares e estomagos dos 

para quem trabalha” (RUL, I, n.º 1[15], 06/01/1842, p.2). Quando se tenta agradar a todos, 

corre-se o risco de receber várias reclamações, tal como acontecia com a RUL. Reclamava 

Castilho: “a respeito de assinantes de jornaes instructivos disse o Espirito Santo, que o seu 

numero era infinito – mas isto precisa de commentario [...]: – é infinito para exigir, censurar, 

reprehender, [...] mas para ajudar, e, principalmente, para pagar é limitadissimo” (CASTILHO 

& RIVARA, 1941, p. 46). E era preciso buscar um número maior de leitores, uma vez que 

poucos eram alfabetizados em Portugal. Nesse espectro pequeno de possibilidades, era difícil 

contar com um público especializado. Em alguns prólogos, Castilho comenta que a redação 
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recebe cartas cobrando atitudes opostas, como mais artigos sobre Direito, com informações 

detalhadas, enquanto outros escreviam para comunicar que não lhes interessavam ações 

legais; uns queriam artigos maiores, outros textos mais curtos e variados; uns concordavam 

com a defesa de certa opinião, outros não queriam nem saber de tal discussão. Isso pode ter 

sido a motivação para as mudanças que A. F. de Castilho, com o tempo, introduziu na revista, 

como podemos notar no trecho abaixo: 

 

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, ousara commeter 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 entretém, 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 não pelas revoluções, se aperfeiçoam, 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 de principio 
prophetisado, hoje nol’o tem já demonstrado a experiencia. (RUL, I, n.º 1 
[15],  6 de janeiro de 1842, p.2). 

 

Como podemos perceber nesse trecho do primeiro prólogo da Revista, é a partir da 

experiência na percepção do gosto dos leitores que transformações eram feitas na estrutura da 

Revista Universal. A proposta publicada em agosto de 1841 era a de criar um periódico para a 

ilustração, não para o divertimento. Apenas três meses após este longo excurso, na 

reorganização estrutural que esse periódico sofre, uma das partes passa a ser a de 

variedades79, que compreenderá “todos os generos de cousas agradáveis, preferindo sempre as 

que ao agrado reunirem o proveito” (RUL, I, n.º 9 [23], 10 de março de 1842, p.99), para ser 

lido por todos e todas. Esperava-se, assim, atrair mais leitores para os “conhecimentos úteis” 

que se pretendia propagar. Castilho acreditava no futuro de Portugal. O empecilho eram 

justamente os que não compartilhavam desta fé. A Imprensa tem para ele, portanto, uma 

missão: deveria ser o remédio que operaria o milagre de acabar com essa superstição, segundo 

António Feliciano de Castilho, de que o mal de Portugal é incurável. Parte desse remédio 

                                                 
79 A abertura da seção “Variedades” encontra-se no anexo 3.5.1 desta tese. 
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encontrava-se na seção de “Comemorações”80, tratada com diligência e antecedência por A. F. 

C. O colaborador inicial dessa coluna era o Silva Túlio, mas logo Castilho busca apoio de 

outro literato, o mesmo que o ajudara na composição dos Quadros Históricos. Quando J. H. 

C. Rivara oferece-se para finalmente ter uma colaboração assídua na RUL, Castilho 

encaminha-o para o lugar de Túlio. “Esta parte é essencial porque se prometeu [e] se tem 

seguido sem interrupção: é difficil porque pende de conhecimentos e investigações historicas, 

e é melindrosa porque se não fôr escripta com graça degenéra em secatura” (CASTILHO & 

RIVARA, 1941, p.41), indica o redator em carta de 29/05/1842. Queria ele “alguns 

artiguinhos commemorativos; [...] artigos antes curtos do que extensos; antes de 

commemorações moraes do que ociosas; antes de prazer ou gloria do que de vergonha ou 

tristeza porque n’esta parte ao menos é bom mandar bugiar o romantismo” (CASTILHO & 

RIVARA, 1941, p.41). Para A. F. C., o romantismo olhava tristemente para trás, quando o 

necessário era olhar para frente. É isso, claro, mais uma das más interpretações que ele faz do 

que significava romantismo, associando-o com um desejo de retorno passadista e com a 

tristeza quando, como já dissemos insistentemente, ecoando Castilho, o que importava era a 

felicidade e o futuro – mesmo em uma coluna cujo objetivo era trazer à luz o passado e as 

tradições. 

Assim, entendia Castilho que a Revista lançava a boa semente, como na parábola 

bíblica. A esperança era que caísse em alguma boa família de lavrador ou de artífice, e isso 

traria bom resultado. A escolha de famílias dessas classes não era gratuita. Observando o rol 

de conhecimentos úteis propagados, podemos perceber que, se não são relatos de inventos 

estrangeiros para que os tais artífices os copiassem, são, em sua maioria, informações úteis 

para a agricultura. Portugal vivia a modernidade como algo que acontecia longe, no centro da 

Europa. Apenas seus reflexos e notícias chegavam ao país majoritariamente rural. Assim, 

muito mais do que a ideia clássica, fugere urbem, – ainda persistente no início do romantismo 

                                                 
80 Em carta a Cunha Rivara, de 17/10/1843, Castilho alonga-se em pormenores sobre como deveriam ser as 
“Comemorações”: “Não peço commemorações longas, ainda que escritas por V. S.ª nenhumas podem parecer 
taes. Peço as sejam como forem, uma vez que tragam o nome de V. S.ª Para que o favor seja completo ousarei 
tambem diser a V. S.ª o modo eu desejára que fosse feito: eil-o aqui: 1.º suplico q. sendo possivel cada 
commemoração me chegue á mão com antecipação de 8 dias; isto é não p.ª sair no numero proximo, mas no 
seguinte; e o melhor de tudo fôra que me viesse por atacado um molhinho d’ellas, o que me deixaria descançado 
para m.to tempo: 2.º rogo que sendo tambem possivel V. S.ª desencante para assumpto de cada semana algum 
objecto que possa frisar com as coisas do tempo respectivo; por ex.º no natal com a festa do natal; nos santos 
com elles ou com os defuntos, no anno novo com as estrêas, nos reis com as boas festas tr. ou com os principaes 
successos actuaes de Portugal ou da Europa: ou com alguma especie de interesse vivo. Bem sei que taes 
coincidencias raras vezes se encontrarão, e que estabellecer relacções forçadas e falsas é uma tolice m.to sem 
sabor e de q. V. S.ª não é capaz (CASTILHO & RIVARA, 1941, p. 55). 
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português –, de que a cidade é o lugar dos vícios e torpezas enquanto o campo é puro e 

verdadeiro, há uma defesa da agricultura como mola propulsora da economia portuguesa e do 

desenvolvimento do país. Portugal cresceria, tanto econômica quanto moralmente, com a 

modernização e valorização do campo e das práticas agrícolas. É a ideia que mais tarde 

Castilho desenvolveria mais extensamente em outro periódico, O Agricultor Michaelense, 

cujos artigos foram reunidos em volume no Felicidade pela Agricultura. Num país 

majoritariamente analfabeto, como chegar a um público alargado? Ribeiro, ao discutir o papel 

do Panorama como periódico científico e literário, aponta que seu público seria 

“necessariamente limitado a uma elite intelectual” (1995, p. 68). José-Augusto França alerta 

que “na província e no campo, esta situação era ainda mais grave”, mas ressalta: “não 

esqueçamos que os jornais eram, nessa altura, lidos em pequenas ou grandes reuniões, nos 

cafés e nos clubes políticos” (1993, p. 169), ao menos na cidade. Castilho, tendo vivido na 

aldeia, na Serra do Caramulo, sabia muito bem como alcançar os analfabetos das freguesias 

mais distantes do país. Sua tão criticada campanha de solicitar aos bispos que recomendassem 

aos párocos a assinatura da RUL era a forma encontrada para divulgar, a partir daqueles que 

mais provavelmente saberiam ler e compreender as ideias da Revista, os padres, seus ideais 

entre a população campesina. 

Apesar dessa predominância do tema agrário para os “melhoramentos materiais”, 

havia uma gama de assuntos que eram apresentados e discutidos na “feira fluvial” da RUL. 

Esses conhecimentos vinham ou da tradução de artigos publicados em periódicos estrangeiros 

ou enviados por leitores e colaboradores de todo o país. Tal como já apontamos, a escolha do 

repertório e sua apresentação levantou críticas no público da Revista Universal Lisbonense. 

Alguns artigos começavam discussões que se estendiam por vários números, com cartas dos 

leitores, respostas dos colaboradores, novas epístolas e assim por diante. Havia comentários 

sobre a validade de determinado conhecimento, sua originalidade e, inclusive, sua 

nacionalidade. Afinal, a questão do patriotismo movimentava os discursos da época, não só 

em Literatura e Política mas também em questões mais práticas. Com tudo isso, Castilho 

acreditava que: “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” (RUL, I, n.º 1 [15], 6 de 

janeiro de 1842, p.4). 
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Fig. 9 – Imagem do Frontispício da Revista Universal Lisbonense. 

 

Essa crônica dos progressos, alegorizada na imagem do frontispício, não está, 

obviamente, apenas na descrição de melhoramentos tecnológicos. Observando as secções de 

notícias81 e de variedades, podemos entender melhor como, aos olhos de Castilho, a sociedade 

progredia. Como já notamos, há um pedido constante por notícias. Afinal, é com esses fait 

divers que o ar de novidade e de crônica transparece no jornal. As mais interessantes eram as 

sobre Portugal. Não eram, em alguns casos, simples relatos. A. F. de Castilho tentava 

romancear algumas informações que recebia, transformando meros acontecimentos da vida 

privada em pequenos contos e crônicas. É o caso, por exemplo, do homem da província que 

matou com sua foice a própria esposa, mãe de seus cinco filhos, após ela lhe ter levado o 

almoço: “o monstro via-se andar vacillando entre a horrenda lucta do seu bom com o seu máu 

anjo” (RUL, I, n.º 28, 14 de abril de 1842, p.335). Ou o caso do pintor que se passou por 

comerciante de trigo comprado com moedas falsas feitas de barro (RUL, III, n.º 20, 4 de 

janeiro de 1844). Ou mesmo o da jovem doente que se jogou da janela de sua casa em Lisboa, 

pois, “cancro que mina as entranhas da alma, não valem remedios terrestres a estirpal-o, e 

para quem assentou em morrer, os proprios balsamos se-lhe-podem transformar em venenos” 

(RUL, I, n.º 25, 24 de março de 1842, p. 297). No próximo capítulo, daremos destaque a essas 

                                                 
81 O texto de abertura da seção de Notícias está no anexo 3.5.2 do segundo volume desta tese. 
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crônicas noticiosas em busca dessa visão sobre o cotidiano e as tensões sociais daquele 

período sob a ótica de Castilho. 

Ainda atentos aos indícios do que se passava na sociedade portuguesa, vemos que, ao 

fim do primeiro ano de existência da Revista Universal Lisbonense, surge em suas folhas o 

segundo prólogo, em setembro de 1842. O “timoneiro ao leme” conta-nos que seu navio teve 

quase sempre os ventos pela proa. Relata dois modos diferentes desta “balandra” fazer seu 

tráfico de mercadorias: os conhecimentos úteis, como já se fazia antes; e os novos 

conhecimentos. Destes, Castilho ressalta os de trato científico, literário, moral e religioso. 

Assim, como previsto: 

 

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 vazão 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 adentro, 
não sem algum e confessado proveito dos compradores. (RUL, II, n.º 1, 22 de 
setembro de 1842, p.1). 

 

Realmente, o mercado aumentou. Se, no segundo tomo, isso ainda não era tão claro, a 

partir do terceiro, a ampliação dos locais onde era possível assinar-se a Revista mostra 

também uma ampliação de seu alcance. Logo no primeiro número do terceiro volume avisa-se 

que também aceitam assinaturas no Porto, em Coimbra e em Faro. No décimo segundo 

exemplar desse tomo foram incluídos Braga, Madeira, Terceira, S. Miguel e, também, Rio de 

Janeiro, Maranhão e Pará82. Próximo do fim do tomo já é possível assinar a RUL também no 

Faial e em Pernambuco. Aparentemente, a venda da Revista Universal, com a permanência de 

Castilho na redação, dinamizou o lado empresarial da publicação, o que não tinha sido 

alcançado quando esta pertencia aos irmãos Castilho ou a Ignacio de Vilhena Barbosa, como 

suscita o comentário de Nunes: 

 

Em França, ou em Inglaterra, os intelectuais, desejosos de intervirem 
formativamente na sociedade portuguesa, tomaram contacto muito directo com duas 
vertentes complementares da cultura europeia liberal da altura. As questões dos 
sistemas de educação e instrução nacional e o papel difusos e formativo dos 
periódicos que deveriam derramar  “luz”, “ciência”, “civilização”, “progressos” no 
universo das mentes liberais dos cidadãos de 1834...! Faz, então, sentido que o 
jornalismo instrutivo se convertesse também em empresas comerciais ou empresas 
proprietárias/editoras, como o caso da Revista Universal Lisbonense, pertencente 
aos irmãos Castilho” (NUNES, 1989, pp. 16-17). 

 

                                                 
82 A listagem completa encontra-se no apêndice 2.5, no segundo volume desta tese. 
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A mudança de administração da empresa só é evocada na RUL quando anunciam 

Seabra como administrador, apesar de a propriedade da Revista não ser mais dos irmãos 

Castilhos no segundo tomo. É Júlio de Castilho quem conta que, em 15 de setembro de 1842, 

com o último número do primeiro tomo, os irmãos Castilho cedem a propriedade da Revista 

Universal Lisbonense a Inácio de Vilhena Barbosa (CASTILHO, 1894, p. 783). O penúltimo 

número do segundo tomo (10/08/1843) já comunica que o administrador da Revista é o sr. 

Manuel Maria Correa Seabra, o que ocasiona a mudança de endereço da tipografia e da 

redação, que passa para a rua dos Fanqueiros, sendo, então, a mesma da Gazeta dos 

Tribunaes. Essas alterações no controle da “empresa” Revista Universal Lisbonense e de seus 

administradores parecem ter consequências não só na distribuição da publicação e sua venda, 

mas também nas atribuições do redator. 

A venda para Vilhena Barbosa procurou preservar direitos e garantias aos Castilhos83. 

Os irmãos José Feliciano de Castilho Barreto e Noronha, “Consul geral de Portugal em 

Hamburgo”, e Antonio Feliciano de Castilho, “litterato”, passam a empresa “desd’o começo 

da sua publicação”. Porém, os quarenta e seis primeiros números até então publicados e ainda 

existentes em depósito ficam pertencendo ainda a José Feliciano de Castilho, que não poderia 

vendê-los a outrem senão ao novo proprietário, que deveria pagar por eles mil e oitocentos 

réis por coleção de quarenta e seis exemplares ou trinta réis por número avulso. Assim, José 

Feliciano receberia algo pelo trabalho já realizado, além dos valores já pagos pelas assinaturas 

existentes até o fim do tomo, arcando Vilhena com a produção dos dois números restantes. O 

novo empresário deveria ainda dar ao irmão cônsul, enquanto durasse o jornal, “doze 

exemplares de cada numero”. As condições atribuídas ao irmão literato parecem indicar que 

ele, na sociedade até então existente, tinha contribuído mais com o trabalho do que com o 

capital, pois não recebe nada pela venda dos volumes já publicados, mantendo apenas seu 

trabalho como redator e a propriedade literária de sua produção. A. F. C. receberia a pensão 

anual de seiscentos mil réis em mensalidades de cinquenta mil réis e ficaria obrigado a 

continuar a “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”. O redator só poderia fazer outro uso de seus textos um ano após a 

                                                 
83 Essas informações foram recolhidas da escritura de contrato entre Inácio de Vilhena Barbosa, José Feliciano 
de Castilho e António Feliciano de Castilho presente no Fundo Instituto de Coimbra, subfundo Viscondes de 
Castilho, seção António Feliciano de Castilho, 1842, doc. 5, da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, e 
reproduzida no anexo 3.10 do segundo volume desta tese. 
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publicação na RUL. Tanto Castilho quanto Vilhena mantêm a liberdade de deixarem a 

redação ou a empresa, respectivamente, mas só podem fazê-lo ao fim de cada volume de 

quarenta e oito números. António Feliciano mantém apenas o poder de não aceitar outra 

redação concomitante com a dele e de aprovar a mudança de redator se ele sair da revista, 

com a pena de o periódico ter de mudar de nome caso ele não aprove seu substituto. 

Imaginamos que os mesmo termos de direitos e deveres de A. F. C. tenham se mantido nas 

sucessivas transmissões de propriedade da empresa da Revista. Vilhena só vende a publicação 

ao fim do segundo tomo e alterações no redator só ocorrem em fim de volume. A situação, 

entretanto, complica-se quando o controle da empresa é passado aos advogados setembristas 

António Gil84 e António Maria Ribeiro da Costa Holtreman85, proprietários da Gazeta dos 

Tribunaes desde 1 de julho de 1842 (cf. CHORÃO, 2002, pp. 105-115). Quando da primeira 

mudança de proprietários, António Feliciano escreve aliviado a Cunha Rivara, em 

12/09/1842: 

 

A Revista está finalmente salva do eminente perigo de vida em que laborou por falta 
de boa administração. Transferiu-se a propriedade d’ella para mãos activas e 
intelligentes; e eu fiquei redactor. Espéro em Deus e no auxílio dos bons am.os como 
V. S.ª que a-havemos de fazer limpa (CASTILHO & RIVARA, 1941, p. 47). 

 

Não podemos esquecer que António Feliciano de Castilho, apesar de ter sido 

agraciado com uma pensão de d. João VI e, mais tarde, no governo liberal, com outra dada 

por d. Maria II, precisava de mais recursos para manter a si e à sua família. Em 1841, 

retornando do Funchal após a morte do irmão Augusto Frederico, António escreve a José 

Feliciano reclamando do não pagamento da pensão: “Verdade é que, não me pagando o 

Governo um real da minha pensão, como ha treze mezes me não paga, me vejo forçado a 

limitar-me ao fructo do meu trabalho litterario; trabalho, que não é, nem póde ser, muito; e 

fructo, que absolutamente vale pouco, e em Portugal menos” (apud CASTILHO, 1893, p. 

640). Complementaríamos informando que além de valer pouco, custava-se a receber, como 

                                                 
84 Conta Luís Bigotte Chorão que António Gil, “em 1841 instalou banca de advogado em Lisboa passando algum 
tempo depois a partilhar escritório com António Maria Ribeiro da Costa Holtreman, instalando-se ambos na Rua 
dos Fanqueiros, n.º 82, 1.º andar, onde por muito tempo funcionou a redacção da Gazeta” (2002, p. 108). No 
mesmo local passou a funcionar a redação da RUL após a compra da mesma pelos novos proprietários da Gazeta 
dos Tribinuaes. 
85 No Elogio Historico que tece, M. V. Armelim Junior conta que Holtreman tinha “um grande respeito pela 
opinião, e a profunda estima pelo seu orgão – a Imprensa [...] a imprensa seria e digna; conscienciosa nos 
processos, e distincta no saber; scintilante, mas fina, na graça; vehemente, mas delicada, na lição” (1890, p. 31). 
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se pode perceber por um trecho de carta de António Feliciano a Antonio Pedro Xavier de 

Oliveira Barros Leite, de 16 de outubro do mesmo ano: 

 

O que eu agora desejava, e precisava summam[ent]e, era de que V. S.ª me fizesse a 
assignalada mercê de ultimar e realisar, como quer que fosse, as contas dos meus 
opusculositos com o livreiro, que lá correu com a venda d’esses, porque o sr. 
governo á 19 mezes, que me não dá um real da minha pensão, as despezas crescem-
me com a familia, e as letras cada vez dão menos sáfara 
(PT/ANTT/ColeçãoCastilho/Cx19 Ms2 Doc 6 (5)). 

 

Teria valido a pena aceitar então a redação da RUL por seiscentos mil réis anuais? 

Alexandre Herculano, em carta a Adriano Forjaz de Sampaio, declara que recebia pela 

redação do Panorama, “40$000 réis mensaes, devendo dar em cada numero 2 ou 2 ½ paginas 

escriptas” (HERCULANO, Cartas II, s. d., p. 105) por ele, das oito daquele periódico. 

Castilho, apesar de poder utilizar seus textos após o decurso de um ano de sua publicação, não 

faz nenhuma coletânea desse trabalho86. Não teria gostado do que havia publicado ali? 

Quando, mais tarde, recebe a proposta de assumir a redação do Agricultor Michaelense, 

António Feliciano escreve à família: 

 

Então; é ou não é negocio? Verdade seja, que 800$000 reis fracos correspondem a 
600$000 reis de Portugal; e, attendendo á grande carestia de tudo aqui; chegarão 
apenas para o que lá chegariam 400$000 reis. Entretanto, é uma coisa segura, e 
ganha com a terça parte do trabalho da Revista, porque da Revista sahiam por mez 
seis folhas de papel impressas, e do Agricultor sahem só duas. Logo, foi uma 
vantagem, como eu ainda não tinha tido por Letras. A Revista gramava-me o tempo 
todo; o Agricultor espero que me deixe mais de metade d’elle livre, para outras 
obras e projectos que entre mãos trago, e de que espero conveniencia 
(PT/ANTT/ColeçãoCastilho/Cx21 Ms2 Doc 16 (6)). 

 

Seu período nos Açores foi realmente produtivo. Lá ele escreveu o método de 

alfabetização, um novo livro de poemas, a versão de um drama francês, o Camões, e do que 

publicou no Agricultor, coligiu alguns textos para compor seu Felicidade pela Agricultura. 

Esse tempo profícuo deve ter sido muito bom para seus projetos pessoais, uma vez que a 

pensão não chegava realmente. Na mesma carta à família, reclama ele: “Forte coisa é esta da 

pensão! Nem uma palavra se recebeu ainda cá no Govêrno Civil a tal respeito”. Afinal, como 

dinheiro e poesia não costumam andar juntos, sua situação pecuniária sempre o abalou. 

Mesmo já quase no fim da vida, mas ainda trabalhando e dependendo de sua arte para se 

manter, precisou o Visconde de Castilho cobrar os direitos autorais de suas traduções de peças 

                                                 
86 Alguns trechos são aproveitados como notas que acompanham sua versão do drama Camões, de 1849. 



95 

 

de teatro, como se vê nessa carta ao ator Taborda, de 14 de março de 1872: “Queres-me fazer 

o favor de pedir ao thezoireiro da Trindade o meu fructozinho d’estas ultimas representações? 

Bem sabes que nós os artistas não temos outros morgados. Os nossos nunca se aboliram 

porque nunca ou houve” (PT/ANTT/Coleção Castilho/Cx19 Ms2 Doc 6(17))87. 

Se trabalhar era necessário para se manter, a redação da Revista Universal Lisbonense 

não o deixava realmente com tempo para muito mais88. Além do próprio trabalho de redator, 

outros mais abrangentes acumulavam-se às suas funções. É por isso que, ao fim do segundo 

tomo, em 2 de agosto de 1843, escreve ele mais uma vez ao bibliotecário de Évora: 

 

Esteve a nossa Revista com os padres á cabeceira para acabar os seus dias d’aqui a 
duas semanas, isto é quando findasse o 2.º volume. [...] quando os emprezarios e 
redactores da Gazeta dos Tribunaes se me ofereceram para a tomar abonando-me 
pela continuação de minha redacção a mesma mezada de 50$ réis, que até agora 
tenho recebido. 
Uma clausula unica poem elles á ultimação d’este contrato, e é que lhes hei-de 
arranjar 150 assignantes mais que são necessarios, (graças á estupidez com q. o 
ultimo administrador afugentou mais de 500) para se chegarem a cobrir as despezas 
todas (CASTILHO & RIVARA, 1941, p. 52). 

 

Os clientes, cada vez em maior número, que procuram determinada gama de assuntos 

acabam levando outros produtos no lote. Os colaboradores do periódico os carregadores das 

fazendas e seu chamariz, conforme a imagem que Castilho cria para sua revista. Ou seja, os 

mesmos que produzem o material que é publicado na revista são os que ajudam a vendê-la. 

Fácil é entender o porquê. Dentre os mais de noventa nomes e siglas arrolados como 

colaboradores nesse prólogo, é possível destacar nomes de grande prestígio na época, como os 

de: Alexandre Herculano, Almeida Garrett89, Mendes Leal, além do próprio Castilho e seus 

irmãos Alexandre Magno e José Feliciano. Haveria, portanto, “algum trecho de literatura mais 

amena”, como a redação diria no prólogo de 25 de julho de 1844. A Revista, com isso, passa a 

                                                 
87 Também em outra missiva ao Taborda, desta vez datada de 13/03/1874: “Agora confidencialmente; não 
poderias tu como coisa tua, tocar ao nosso emprezario nos meus direitos d’auctor? Materia é esta que eu não sei 
como ahi se regula; o que sei porem com toda a certeza, é que n’este momento qualquer entrada de dinheiro me 
faria muito arranjado” (PT/ANTT/Coleção Castilho/Cx19 Ms2 Doc 6(25)). 
88 Em março de 1844, escreve Castilho a Joaquim Heliodoro da Cunha Rivara: “por cá vou trabalhando, mais do 
que permittia a força humana; antes tinha só á perna uma loba damnada que era a Revista; agora caíu-me á outra 
um lobo, não menos devorador, que é o meu livro das excavações poeticas, do qual os compositores me dão uma 
folha por dia” (CASTILHO & RIVARA, 1941, p. 57). 
89 Essa preocupação de escolher grandes nomes para atrair público para a RUL esteve sempre presente. Em carta 
a Cunha Rivara, em 18/11/1841, Castilho comenta: “A Revista vai andando, e quanto a mim, bem. No n.o de 
amanhan sahe um artigo do Herculano, para o seg.e espera-se um do Garrett – são dois colaboradores de levantar 
a espinhela a um jornal” (CASTILHO & RIVARA, 1941, p. 35). 
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ser um importante órgão de divulgação de novas obras e novas estéticas, numa tentativa clara 

de Castilho de valorizar e incrementar a literatura portuguesa frente à francesa. 

Seria realmente “amena” essa literatura? Se, dois anos antes, Castilho vangloriava-se 

de praticamente dobrar o espaço disponível na RUL, nesse momento uma nova modificação 

se fazia necessária. A secção de notícias sofre, então, alterações em seu conteúdo. As 

novidades políticas e os atos oficiais deixam de fazer parte do jornal. Além disso, o anúncio 

de novos livros e a crítica literária não seriam mais publicados. Essas alterações contradizem 

o histórico de Castilho na imprensa, uma vez que ele sempre pretendeu ampliar a divulgação 

cultural e buscar a verdade dos atos públicos por detrás das notícias de jornais. 

Teria sido a retirada da parte política motivada pela nova lei de imprensa que obrigava 

os periódicos a se reinscreverem? António Feliciano esforçou-se sempre por criar um perfil 

apolítico, tanto para si quanto para a Revista. Em 1842, quando criticava a falta de fé em um 

bom futuro, assume que não pode desenvolver mais seu pensamento por medo de se deixar 

levar “no impeto da excursão até ás fronteiras da politica” (RUL, I, n.º 1 [15], 06/01/1842, 

p.3). Agora, diz que as novidades políticas estavam sempre muito resumidas em suas páginas, 

o que não era suficiente para sua compreensão, além de serem facilmente encontradas em 

periódicos políticos: 

 

Os actos officiaes, como os nós resumiamos, tinham sim a vantagem de offerecer, a 
quem n’isso se interessasse, uma synopse desenfastiada, em um indice remissivo 
para irem por elle procurar o que lhes conviesse; mas também esta parte nos comia 
semanalmente mais espaço do que porventura valìa, e como noventa e nove 
centessimos dos leitores a saltavam a pés junctos, só por um de cada cento poderá 
ser a nossa determinação desapprovada. (RUL, IV, n.º 1, 25 de julho de 1844, p.1). 

 

De alguma forma, passou a não valer a pena o espaço. Perdeu-se o interesse na política 

governamental. Afinal, não era mais possível a discussão dos atos públicos durante o 

cabralismo, principalmente nesse momento de suspensão de garantias90, o que justificava que 

noventa e nove porcento dos leitores pulassem essa parte. O desinteresse parece ter surgido, 

no início de 1844, com a eclosão da Revolta de Torres Novas. A publicação de periódicos 

fora proibida, com exceção dos jornais científicos e literários. Até mesmo as publicações pró-

governo, como A Restauração, redigida por José Feliciano de Castilho, foram suspensas. 

                                                 
90 “Em regime de cartismo cabralista, a primeira vez que se suspenderam garantias foi de 6 de Fevereiro a 23 de 
Maio de 1844 [...] devido à revolta de Torres Novas, iniciada em 4 de Fevereiro, com o levantamento do 
Regimento de Cavalaria nº 4, e terminada com a capitulação da praça de Almeida” (TENGARRINHA, 1989, p. 
164). 
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Mesmo no caso de periódicos de instrução, é importante observar que os principais, como a 

RUL ou o Panorama, foram criados antes do pronunciamento de Costa Cabral (NUNES, 

1989, p. 11; RIBEIRO, 1995, p. 68). Nesse momento, a Revista assume publicamente que se 

identifica como exceção e que publicará, na sessão de Notícias, apenas o que sair no Diário 

do Governo “sem lhes acrescentar reflexão alguma” (RUL, III, n.º 26, 15/02/1844, p. 316). O 

que se vê em cada número, entre 8 de fevereiro e 7 de março, é um resumo das notícias sobre 

o andamento da revolta e a reação governamental. Na última publicação sobre esse assunto, 

fica claro que o governo, sem enfrentar definitivamente os revoltados, aguarda que se rendam 

pela fome, pois o governo espanhol passou a impedir o envio de suprimentos aos revoltosos 

pela fronteira – um relato que desmoraliza a vitória governamental. No mesmo período, é 

publicada a novela de António Pereira da Cunha com o sugestivo título de O Governo nas 

Mãos do Vilão. Com o corte do resumo do Diário do Governo, economizava-se espaço e 

evitavam-se aborrecimentos com a censura. É a RUL evitando mais ventos pela proa, como 

Castilho lamenta em sua despedida da redação: 

 

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 (RUL, IV, n.º 48, 
19/06/1845, p. 588). 

 

Não podemos ignorar, entretanto, a outra supressão. Não haveria mais críticas 

negativas a nenhuma obra, pois elas são levadas para o lado pessoal e, como “somos poucos e 

pequeninos; encontramo-nos todos duas vezes por dia”, numa crítica ao provincianismo da 

capital portuguesa. Todavia, continuar-se-iam a publicar impressões sobre as obras, desde que 

fossem positivas e elogiosas. Em vez de opiniões que possam criar desavenças, o silêncio. É 

munição para as futuras críticas da Geração de 70. É, contudo, uma mudança de postura, pois 

confessava: 

 

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. 
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Podemos e havemos de ter errado: – não dependia isso de nós: – o que de nós 
dependia, era o não mentir: – NÃO MENTIMOS. (RUL, IV, n.º 1, 25 de julho de 
1844, pp.1-2). 

 

Se com essa atitude Castilho esperava receber menos críticas, elas continuavam a 

chegar, por motivos variados. Afinal, muitas são as polêmicas começadas ou desenvolvidas na 

Revista. Seja por causa dos assuntos apresentados, seja pela própria política editorial, há 

sempre um debate remexendo o mar por onde navegamos. Outras, contudo, eram ignoradas 

por Castilho, principalmente se vinham em correspondência anônima. Inclusive, a redação 

reclamava muito do anonimato em algumas críticas que a Revista Universal recebia. O 

redator chega a anunciar que guardaria todas elas para que um dia vissem os absurdos que 

alguns leitores escreviam. Se as guardou, elas não fazem parte de seu espólio. Há apenas uma 

carta assinada anonimamente por um leitor preservada em seu espólio. Nessa missiva, um 

“Constante Leitor” envia de Torres Vedras, em 15 de maio de 1844, um comentário ao 

anúncio da publicação do poema Pedreida, por José Martins Rua, que a redação apresenta 

indicando “que nenhum curioso, que houver comprado este poema, chorará o dinheiro, que 

por elle deu” (RUL, III, n.º 34, 11/04/1844, p. 416). O leitor achou pouco ou dúbio o valor 

apontado por Castilho, e responde: 

 

Q[uan]do acabei de ler disse p[ar]a mim = Rapaz, tu já lêste Camões? Já lêste 
Bocage? Já êste Castilho? Já, já tenho lido huns poemas de bons poemas feitos por 
homens insignes, mas coisa como ésta nunca eu vi em dias de m[inh]a vida!!! He 
poeta!! He poeta! O S.r Rua se vai por este andar faz em fatias todos os poetas e seus 
poemas!! [...] Fez o s.r Rua huma verdadeira revolução em poesia; isto p[ar]a não 
deixar de haver mais ésta revolução em nosso tempo, q[ue] he o das revoluções!! 
[...] 
Sinto q[ue] V[ossa] S[enhori]a e seus versos fiquem em tão criticas circunstancias 
mas porq[ue]m he, Ill[ustrissi]mo S.r tenha confirmi[da]de e tracte de estudar 
porq[ue] os que erão mestres atégora apenas lhes resta humilharem-se e pedir ao S.r 
Rua q[ue] os admita na sua nova escola p[ar]a q[ue] se digne ensinar-lhes alguma 
coisinha estando eu bem persuadido de q[ue] o S.r Rua ja terá prompta a sua arte 
poetica p[ar]a a explicar áquelles que tiverem a dita de ouvido (PT/BGUC/IC-
VC/AFC/1844/Doc.3). 

 

Imaginamos que António Feliciano de Castilho não tenha identificado o verdadeiro 

autor, mas não é difícil supor o rancor que ele não teve ter sentido ao ler que ele não era mais 

mestre e que deveria pedir para ser discípulo desse poeta hoje ignorado. Supomos, contudo, 

que a questão da filiação poética seja mais ampla do que estritamente literária. A epístola 

remete a um tempo “q[ue] eh o das revoluções” e que pede, portanto, uma revolução literária. 

Veremos no quinto capítulo o perfil poético de Castilho e a relação entre sua poesia e esse 
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tempo de revoluções. Podemos adiantar, contudo, que, tal como vimos apresentando até aqui, 

ele não é um poeta violentamente revolucionário, ao menos não defende para si esse epíteto, 

defendendo uma reforma pacífica e clara também em poesia. Não nos cabe julgar aqui se 

Pedreira é bom ou mau poema, muito menos se o leitor teve bem aproveitado o dinheiro 

gasto no livro. Importa, contudo, o fato de ser um livro que remete ao libertador, não como 

uma crítica à revolução, como fizera Castilho, mas num momento em que o próprio 

liberalismo é posto em causa devido à repressão de Costa Cabral e os movimentos 

revolucionários que tentavam derrubar o governo. 

Aliás, uma agitação que vinha e voltava várias vezes era a forma pela qual Castilho 

pretendia aumentar o público leitor pelas províncias. Ele solicitava aos prelados e 

governadores civis de todo o reino e d’além mar que recomendassem a leitura da Revista 

Universal Lisbonense a seus subordinados. Assim, a publicação chegava aos párocos rurais, 

que, por sua vez, liam, comentavam e indicavam a seus paroquianos “a leitura de um papel, 

que lhes levava as comidas solidas e nutritivas já feitas e trinchadas” (RUL, IV, n.º 1, 

25/07/1844, p. 2), como seria a ilustração trazida pela Revista. Era, como apontamos acima, 

uma forma de difundir a informação, levando a RUL a um grande contingente de analfabetos 

pela leitura pública de seus textos, além de ajudar na própria educação liberal dos padres. 

Além disso, Castilho cobrava ao governo para sua RUL os mesmos direitos do Diario 

do Governo, a isenção dos portes de correio (RUL, IV, n.º 1, 25/07/1844, p. 3). Isso 

aumentaria ainda mais o público do interior. Afinal, segundo ele, aquele era um papel que 

procurava remédios para curar os males da pátria. O governo deveria facilitar, portanto, sua 

distribuição. Todavia, o regime pensava exatamente o oposto, pois com a divulgação de 

notícias pela província “engrossava nos meios rurais o número de inimigos da ordem 

estabelecida” (TENGARRINHA, 1989, p. 195). Refletindo sobre essa campanha de 

valorização da Revista frente a outros periódicos, não é difícil entender por que a redação 

recebia duras críticas por parte de outros jornais. A falta de modéstia quanto ao papel de seu 

periódico levantava contra ele muitos concorrentes. Para Castilho, eles, os outros jornais, 

pelejavam, enquanto a RUL edificava. Enquanto os outros armavam barracas para batalha 

campal, os obreiros da Revista erigiam cidades (RUL, IV, n.º 1, 25/07/1844, p. 4). Poucos 

periódicos, para ele, cumpriam efetivamente seu papel civilizacional. Nem mesmo o 
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Panorama91! Quanto a isso, é curioso ler as palavras do próprio Castilho comentando vários 

deles ao Cunha Rivara, perguntando-se onde poderiam mandar publicar a resenha feita pelo 

bibliotecário de Évora à tradução das Metamorfoses de Ovídio, uma vez que fora recusada 

pelo Panorama por já terem publicado neste hebdomadário um artigo do Herculano sobre o 

assunto e “porq[ue] levava m[ui]tos latins” (CASTILHO & RIVARA, 1941, p. 36). Apesar de 

nos alongarmos na citação, há nesse trecho uma fotografia da imprensa periódica de Lisboa 

no fim de 1841, incluindo as possíveis relações entre os Castilhos e os demais jornalistas. 

 

Deixalo [o artigo do Rivara] por imprimir por nenhum caso m’o consentem [...], mas 
para o imprimir ha a grande difficuldade da escolha do Jornal, que o possa acceitar e 
o mereça. [...] Do Panorama não ha que fallar; [...] aquella pobre folha filha de tão 
bom pai, e que tão honradinha viveu, emq.to lhe não saíu do bafo, está hoje ralassa, e 
de porta aberta, mas porta aberta a garraios, e se algum personagem, ou pessoa limpa 
lhe bate a ella, logo de dentro dá respostada como a sua cara, por entender em sua 
consciencia, q. pessoas taes só p.a escarneo a podem procurar. [...] O Archivo 
popular, posto m.to lido, é tão pouco escrupuloso na linguagem que o não tenho eu 
por merecedor de um artigo tão portuguez: do Ramalhete e Mosaico não fallemos; 
se jornaes pastassem aquelles não devião comer senão bolota: de alguns outros 
periodicos de varied.es nada posso dizer que apenas lhes conheço os nomes; ao P.e 
Lacerda muito facil me fora pedir esta inserção, mas pôr obra de V. S.ª no Correio 
fôra o mesmo que dar por nicho ao Apollo do Belveder uma cloaca; o Constitucional 
está sendo um estafadissimo estafador, e demais a mais estropia typographicamente 
tudo que lhe cahe nas garras [...] Fica o Diario do Governo, que, posto que derreado, 
tem por si o ser a folha official, e gosa de certa veneração como as putas, que são 
fidalgas, mas no Diario do Governo consta-me que o redactor, que é o J.e Frederico, 
e é amigo, tenciona pôr o seu juizo ácerca do meu Ovidio: do Nacional não fallo, 
porque já, seg.do me dizem, lá appareceu alguma coisa sobre a materia. [...] No 
Constitucional será muito facil, no Periodico dos Pobres tambem, cuido eu, no 
Correio tambem, no Dez reis tambem, no Archivo popular tambem, no Recreio das 
familias tambem, em summa com mais ou menos facilidade sempre qualquer que 
seja a ordem de V. S.ª ha de ser cumprida (CASILHO & RIVARA, 1941, pp. 37-
38). 

 

Navegando pelas páginas ou ancorando em seus prólogos, podemos observar que 

havia batalhas também na Revista Universal Lisbonense, ou “reboliços de feira”, como nos 

descreve Castilho. Brigas e arruídos suscitados por “ratoneiros” e “passadores de moeda 

falsa”. “Deram-lhes em cima os negociantes honrados e acabou, tudo”, como ele conta no 

prólogo de 24 de agosto de 1843. Os “reboliços” eram vários. Deram em cima de obras de 

arte ruins, comédias ruins no teatro, principalmente estrangeiras. Deram contra o mau uso do 

dinheiro destinado à educação. Deram contra música de saraus em ritos religiosos. Deram 

                                                 
91 Em carta a J. H. Cunha Rivara, ainda de 18/11/1841, comenta Castilho: “V. S.a que já conhece a Revista 
Universal, a do Porto [Revista Litteraria], e o Panorama bem deve entender qual dos tres papeis pela sua 
utilidade, pela consciencia com que é feito, e pela gente que nelle esta mettida é o mais merecedor do bello e 
fecundo talento de V. S.a” (CASTILHO & RIVARA, 1941, p. 35). 
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contra os suicídios. Deram contra a violação da propriedade literária. Deram contra o falar de 

ciganos, obrigando-os a falar português em público. Deram contra as cartas anônimas que 

recebiam. Deram contra os duelos. Deram contra a literatura “a la moda em França”, tida 

como ruim: “muita louçainha de pexisbéque, muito alquime doirado e muito frasquinho de 

peçonha” (RUL, III, n.º 1, 24/08/1843, p.3). Sobretudo, deram pela defesa da língua 

portuguesa e da educação e deram contra a forma de edificação do teatro D. Maria II. 

É a voz do autor de A Abóbada que mais se ouve na Revista contra os traços do 

arquiteto italiano escolhido para projetar o novo teatro nacional, este “grande desvario de 

pedra e cal” (RUL, II, n.º 10, 24/11/1842, p. 121). É, na verdade, uma defesa dos opúsculos do 

Visconde de Vilarinho contra o projeto escolhido, enquanto atacava os defensores do 

arquiteto italiano, principalmente o antigo amigo de Castilho dos tempos do teatro do Salitre, 

o Perini. Herculano não admitia que a questão se pautava pela nacionalidade, mas que o 

projeto estrangeiro era ruim para Portugal. “Se Affonso Domingues tivesse desenhado e 

edificado o templo de S. Pedro em Roma, a cathedral do bispado romano seria um 

monumento da sublime architectura symbolica, representaria o pensamento christão, emvez 

de representar a restauração pagã” (idem, p.122). Pois, “n’estas coisas ha poesia, ha arte, ha 

sciencia, não ha nacionalidade” (idem, ibdem). Cabia, segundo o antigo redator do Panorama, 

à imprensa debater o assunto até que se chegasse a um acordo. 

 

Direi por ultimo, aos que desejam e esperam abrigar-se á sombra protectora de 
alguns cofres prenhes de oiro, que temam, sirvam, e callem: para esses, aquella 
sombra é potente! Mas isso que me importa a mim? Quando eu estender para lá a 
mão vinguem-se então – bem vingados. – Não haja ahi um seitil para quem lhes 
pedir esmola. Pobre gente! O oiro é forte; mas a imprensa é mais forte do que elle 
(HERCULANO, “O Theatro do Rocio” in RUL, II, n.º 10, 24/11/1842, p. 122). 

 

Doce ilusão a do autor d’A Voz do Profeta. O capital corrompe inclusive a imprensa. 

Os jornalistas precisavam viver dos rendimentos de seus trabalhos e as empresas 

controladoras dos periódicos queriam lucrar. Talvez por isso a questão da propriedade literária 

era amplamente debatida naquele período e, obviamente, a Revista Universal não poderia 

ficar de fora. No prólogo ao segundo volume, após relatar o “livro de carga” com os nomes 

dos colaboradores, vem a comparação: 

 

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, 
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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 
(RUL, II, n.º 1, 22 de setembro de 1842, p.2). 

 

Quando ataques genéricos como o que vimos acima não funcionavam, ele apontava a 

“pirataria literária” indicando qual artigo fora copiado em qual periódico. Castilho reclamava 

constantemente dos periódicos que copiam os artigos publicados na Revista. No número 30 do 

primeiro volume, de 28 de abril de 1842, num texto dirigido “à imprensa e ao público”, a 

redação informava que, apesar de ainda não haver lei de propriedade literária, ela era um 

direito, e indicava que todos os artigos impressos nela eram de sua propriedade ou de seu 

autor. A redação permitia reprodução apenas quatro dias depois de publicado na Revista 

Universal e apenas nos jornais por ela indicados. Para isso, pede a colaboração dos demais 

redatores contra os “impressores traficantes” e “piratas litterarios” (RUL, I, n.º 30, 

28/04/1842, p. 353). Era isso exemplo de progresso e civilização moral. 

Como o belo é algo que não pode faltar à obra de poeta, a preocupação com a estética 

da revista é constante. Entretanto, era dificilmente efetivada. Para caber cada vez mais texto, 

havia menos espaço em branco, menos divisórias e enfeites. Era uma revista “sem intervallos 

em branco para lisonja dos olhos” (RUL, IV, n.º 1, 25/07/1844, p. 5), como o próprio Castilho 

assume. O “peccado contra o belo” era pago com o “empenho de aproveitar mais, e servir 

melhor”. Apesar disso, dois novos projetos eram preparados no segundo semestre de 1844 

para melhorar a estética da Revista Universal: adornar com gravuras o texto (como já fazia o 

Panorama) e, atendendo às solicitações de muitos assinantes, juntar às notícias a moda, 

ilustrada com pinturas – mais uma tentativa semelhante à da Guarda Avançada dos 

Domingos. Promessas do prólogo, que não foram completamente cumpridas. Algumas poucas 

gravuras começaram a aparecer, muito raramente ainda. 

Verdadeiro “ajuste de contas” foi a despedida de Castilho da Revista Universal 

Lisbonense. No dia 19 de junho de 1845, numa edição com dezoito páginas, deseja melhores 

ventos e fortuna ao que assumir o leme da revista. Fará, entretanto, uma “carta de mareação 

com os principaes baixios e portos assignalados” (RUL, IV, n.º 48, p.587). Informa que todas 

as transformações pelas quais passou a RUL não foram fortuitas, mas reformulações refletidas 

sobre o que ouvia de críticas e o que lhe dizia a experiência. 
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Quanto aos que criticavam por não ser a revista uma intérprete da alta civilização 

europeia, narradora de todos os progressos, inventos e descobrimentos, debatedora das mais 

importantes teorias da filosofia social, artística e literária, Castilho informa que não era 

possível. Não eram capazes de tanto, nem havia colaboradores para isso. Também não caberia 

mais nas doze páginas semanais. Além disso, “encontrariam, em Portugal suficientes leitores 

e sobre tudo compradores?” (RUL, IV, n.º 48, p. 587). Com tantas negativas, não é de se 

estranhar que não atendesse a essas críticas. Afinal, segundo suas reflexões, mesmo que se 

fizesse tudo o que esperavam, despenhariam de seu alto voo como muitas revistas estrangeiras 

que tentaram projeto semelhante. Talvez mais rapidamente por não haver público para tal 

obra. 

Uma das primeiras transformações que António Feliciano levou à Revista foi a 

inclusão das “variedades” ao lado dos “conhecimentos úteis”, objetivando cativar mais 

leitores. Portugal comportaria mais do que lhe era oferecido? Castilho, que tantas vezes 

criticou a falta de fé no futuro de Portugal, conta que, olhando para o estado de sua terra, 

preferia tratar de assuntos mais práticos, como o fabrico do azeite, do vinho e da manteiga, da 

navegação dos rios, e da educação da infância. Lamenta não terem podido comprovar todas as 

informações que publicava, mas espera que tenham sido úteis às famílias desde o Algarve até 

Trás-os-Montes. 

O capítulo de notícias também não era isento de críticas. Muitos queriam que se 

relatasse tudo o que se passava pelo mundo. Como não havia espaço para mais e como as 

notícias estrangeiras eram já copiadas por vários jornais, além de estarem também disponíveis 

nos periódicos estrangeiros que chegavam a Portugal, havia a preferência por notícias locais. 

Até porque, 

 

um successo de menor vulto maior parece e mais interessa, quanto mais perto nos 
occorre em 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. (RUL, IV, n.º 48, 19 de junho de 1845, p. 
588). 

 

A experiência de Castilho na direção da Revista Universal Lisbonense fez com que ele 

percebesse o mesmo que, segundo Benjamin (1994), Villemessant, editor do Figaro a partir 

de 1854, percebera. O saber que vem de longe importa menos aos leitores do que a 

informação sobre acontecimentos próximos. Isso porque a informação aspira a uma 
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verificação imediata e precisa ser plausível e completamente compreensível. A fórmula de 

Villemessant era que para seus leitores um incêndio no Quartier Latin era mais importante do 

que uma revolução em Madri. E em Lisboa não faltavam acontecimentos graves a serem 

noticiados, sobretudo incêndios, e estes eram aproveitados pela redação da RUL. O maior de 

todos talvez tenha sido o do edifício que abrigava a Escola Politécnica em 22 de abril de 

1843. A notícia ocupou mais de duas páginas e meia no número imediato ao acontecido (RUL, 

II, n.º 32, 27/04/1843). O evento realmente parou a cidade: 

 

Ao toque dos sinos rapidamente communicado de campanario em campanario até os 
extremos da cidade, á vista da assombrosa columna de fum, que d1alli se levanta aos 
céus [...] confluem de toda a parte – além das bombas, artífices e tropa obrigados 
pelo seu dever – um grande numero de voluntarios, cidadãos decentes, e de 
representação, membros do corpo legislativo e do governo, magistrados, militares, 
lentes e estudantes, assim das eschólas ameaçadas das chammas como de outras, 
finalmente a tripulação de quantos navios nacionaes e estrangeiros surtos n’esse 
Téjo haviam de lá contemplado no alto da cidade aquelles rôlos de fumo negro, que, 
torcidos, espedaçados, e abertos em grandes florestas de nuvens, denunciavam, que 
ajudado do vento impectuoso do nordeste, o fogo, não só poderia em breve engolir o 
edificio, que o borboletava, mas algum largo tracto da povoação contígua e 
subjacente (RUL, II, n.º 32, 27/04/1843, pp. 399-400). 

 

O primeiro impulso foi o civilizacional, defendendo a reconstrução imediata da Escola 

e utilizando para isso o dinheiro recolhido para que se construísse um monumento a d. Pedro 

IV. Foi uma longa batalha na imprensa, incluindo artigos de Alexandre Herculano 

respondendo os ataques vindos do Espectador e do Correio. Afinal, a própria ideia de se 

honrar o imperador com uma estátua já havia sido combatida pela RUL antes mesmo do 

incêndio. Argumentava Castilho: “mandae para os intermundios dos sonhadores esses pêsos 

inuteis da terra, esses classicismos ridiculos de romanos, essas columnas de 200 contos” 

(RUL, II, n.º 32, 27/04/1843, p. 401). O redator defendia um monumento “que vê, que ouve, 

que falla, que sente, que produz, cujos loiros são vivos, crescentes, fructiferos, e de cujos 

seios brotam manaciaes inexhauriveis de luz, de civilisação, de prosperidade” (RUL, II, n.º 32, 

27/04/1843, p. 401). Contudo, esse não foi o único incêndio de Lisboa e vários, com ou sem 

vítimas, eram noticiados e serviam de mote para outros textos da Revista. Silva Leal, por 

exemplo, abre sua série de artigos sobre tecnologia falando de “edificios incombustiveis” 

(RUL, II, n.º 40, 22/06/1843). O administrador da RUL e da Gazeta dos Tribunaes, Manuel 

Maria de Seabra, chegou a inventar um conjunto de aparelhos para resgatar as pessoas de 

edifícios em chamas. O “salva-vidas para incendios” ilustrou a primeira folha da Revista de 

20 de fevereiro de 1845, seguindo-se uma elaborada descrição do mesmo e da simulação que 
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fizeram no próprio prédio da redação na Rua dos Fanqueiros. Como não poderia deixar de ser, 

o aparelho estava à venda e fora anunciado no mesmo número. 

 

Fig. 10 – “Salva-Vidas para Incêndios” proposto por Seabra. 
 

Os reflexos da revolução industrial, mesmo que de forma indireta, e da ascensão da 

burguesia, eram já perceptíveis a quem, de alguma forma, analisasse o comportamento da 

sociedade, como Castilho, mesmo que não fosse capaz de compreender o que motivava esse 

comportamento. Assim, as notícias apareciam no jornal para justamente expor o Portugal 

daquele tempo. A “crônica dos progressos”, como imaginada alguns anos antes, transformou-
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se num relatório de horrores. O público escrevia contando que o entristecia a notícia de tantos 

crimes e temiam que estes fossem sementes de outros por serem assim divulgados. A esses, 

Castilho argumenta que a História deve expor fielmente o que encontrar, seja feio ou formoso, 

o que se deve imitar e do que se deve fugir. Ora, essa desculpa pode até ter agradado o 

público, mas seria sincera? Em mais uma missiva a Cunha Rivara, A. F. C. indaga, em 

25/03/1843, por notícias de Évora desejando saber justamente o que parecia interessar seus 

leitores, recordes de longevidade e violência: 

 

Que ha ou que acontece por essa provincia, que possa vir figurar entre as noticias da 
Revista? Não se esqueça V. S.ª de repartir com ella algum dos escassos sobejos do 
seu tempo, se por acaso os tem. Da famosa monteria que ahi fizeram já eu recebi 
noticia, mas afóra isso o Alemtejo está sendo para nós como se não existisse; não ha 
por la macrobios, nem assassinos, nem ratões nem coisa nenhuma que se lea? 
(CASTILHO & RIVARA, 1941, p. 50). 

 

Essa ideia de que um jornal deve trazer a verdade contemporânea, seja ela qual for, 

enganou-o em alguns casos. Leitor atento do que se passava pela Europa para narrar aos seus 

leitores, Castilho acabou se deixando ludibriar algumas vezes por notícias falsas ou 

inacuradas publicadas em periódicos estrangeiros. É o caso, por exemplo, da morte de Silvio 

Péllico, que recebeu de António Feliciano uma triste homenagem no dia 1 de outubro de 

1841, no primeiro número da Revista Universal. Contudo, no número seguinte o redator dá a 

notícia de que o autor italiano ainda vivia. Alguns números depois, uma carta do próprio 

Silvio Péllico agradece a homenagem, mas diz que houve uma informação errada e que ele 

não tem pressa de morrer! Fruto de inocência, poderíamos dizer. Acontece, porém, que não 

foi o único. 

Em abril de 1843, Castilho vai comentar o lançamento na Inglaterra de um barco aéreo 

a vapor, que promete fazer o trajeto de Londres à Índia em quatro dias. Como o Atlas, 

periódico inglês, publicava tais notícias, o redator, que prezava pela veracidade do que 

entrava em sua revista, acreditou. Relatou, inclusive, o registro da patente da invenção e 

prometeu copiar a gravura da invenção que seria publicada também no Atlas. Em maio, sofre 

com a informação de que a nave caíra no Canal da Mancha. Apenas mais tarde assume que 

“se nos apresentam ponderosos motivos de suspeitar, que a desgraça da Carruagem aéria de 

vapor foi uma insípida fabula, mettida em alguns jornaes por tolos, ou por inimigos, ou por 

invejosos do Mr. Henson” (RUL, II, n.º 33, 4 de maio de 1843, p. 416). Apesar de já suspeitar 

que o malogro da viagem fosse uma invenção, continuava acreditando que Mr. Henson havia 
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criado uma carruagem aérea a vapor. A 11 de maio, assume que a história da queda da 

aeronave fora “pura ficção ou novella” (RUL, II, n.º 33, 4 de maio de 1843, p. 417), mais uma 

vez acreditando no Atlas. No número seguinte, informa que lera que Mr. Henson tentou fazer 

voar um protótipo, mas que falhou. Ficou aguardando até setembro pela versão final do 

invento. Talvez Castilho tenha aprendido a não confiar tanto no que os jornais publicam. O 

assunto ficou esquecido. Ao menos na RUL. 

 

 
Fig. 11 – Reprodução na RUL da “aerial steam carriage” publicada no Atlas. Esta imagem veio acompanhada de 

uma “explicação” do Visconde de Vilarinho (RUL, III, n.º 31, 20/04/1843, p. 377). 
 

Nesse mesmo ano, António Feliciano de Castilho brinca com o público articulando 

realidade e ficção. Em dezembro de 1843 sobe à cena no Teatro da Rua dos Condes seu A 

Hospedaria da Carroagem Aeria, “livremente vertida do francez, (Les Cabinets 

Particuliers92) e notavelmente augmentada e melhorada em muitos incidentes, e em particular 

no desfecho”, dizia o “Boletim Theatral” d’A Restauração de 12/12/1843. “Travam-se n’ella 

duas acções, uma ficticia em todo o rigor da palavra, outra, porque assim digamos, real” (p. 

3364). Nessa livre adaptação de Castilho em que ficção se passa por realidade, a “carruagem 

aérea” é incorporada ao título. Teria sido a transcrição das notícias do Atlas uma forma prévia 

de divulgar sua peça? Ou o tradutor-adaptador simplesmente aproveitou o que acontecera com 

ele para atrair mais público à sua produção? A própria Revista Universal ampliara o assunto 

das “carruagens aéreas” reproduzindo uma gravura da “passarola” do padre Bartolomeu, 

                                                 
92 Les Cabinets Particuliers – vaudeville em um ato, de MM. Xavier e Duvert. Representado pela primeira vez 
em Paris em 23 de outubro de 1832. 
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contando que “já em 1709, havia um portuguez tentado, e como quer que fosse, resolvido o 

problema de voar” (RUL, II, n.º 37, 01/06/1843, p. 453). 

 

 
Fig. 12 – Imagem da “Passarola” do Pe. Bartolomeu, cedida pelo redator do Recreio das Familias para ser 

reproduzida na RUL, III, n.º 37, 01/06/1843, p. 453. 
 

Voltando à despedida de Castilho da redação, podemos colher a confissão: “do nosso 

amor á verdade e ás lettras só tirámos dissabores, que a final vieram quasi a dar em 

arrependimentos” (RUL, IV, n.º 48, 19/06/1845, p. 588). Quanto à sua crença na veracidade 

do que é publicado em periódicos, já nos foi possível notar como podia trazer dissabores, 

apesar de ele saber que o jornalista, tal como o poeta, ficcionaliza. Faltou comentarmos os 

arrependimentos de sua crítica literária. Em seu último prólogo, Castilho dizia que apenas 

elogiaria ou faria silêncio sobre as obras que fossem publicadas. Parece que não conseguiu 

cumprir esta promessa. 

Suas resenhas sobre livros e peças eram frequentes nas páginas da RUL. 

Aproveitaremos o momento para comentar algumas críticas dele a obras importantes. É o caso 
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da recepção de O Alfageme de Santarém (1842), de Garrett, e do Eurico, o Presbítero (1844), 

de Alexandre Herculano. 

Logo nas primeiras edições podemos ver a ampla discussão levantada pela proibição 

da apresentação do drama O Alfageme de Santarém. A peça acabou por ser encenada. 

Castilho empenhou-se em retirar a crítica política do texto de Garrett para assim conseguir 

mantê-la em cartaz: 

 

Se emfim reflectirmos em que, posto não haja em todos os cinco actos uma unica 
sátira politica, os fanaticos das differentes parcialidades poderião, por suggestões de 
sua consciencia, sonhar offensas, não em palavras do auftor, mas em alguns 
corollarios de circumstancias indispensaveis no andamento do drama (RUL, I, n.º 9 
[23], 10 de março de 1842, p.110). 

 

A par desta preocupação, compreensível, dado o período em que estavam e a crítica 

política que certamente há na peça de Garrett, Castilho comenta o valor de outras produções 

como Catão e Um Auto de Gil Vicente, apesar de entender que o Auto não é uma peça para o 

teatro, pois o povo não é capaz de compreendê-la, mesmo sendo uma tentativa literária com 

um delicioso painel histórico93. 

Sentimento parecido é o que o leva a comentar a publicação de Eurico, o Presbítero, 

em 16 de janeiro de 1845. Os elogios também são comuns nesse artigo. Afinal, era normal 

haver nessa época uma sociedade de elogio mútuo, que funcionava assim não só para ajudar 

na publicidade das obras mas também na reserva de mercado para certos intelectuais. Castilho 

era amigo pessoal de Herculano. Mesmo assim, alguns aspectos de seu texto, de praticamente 

duas semanas após o lançamento do livro, são importantes por mostrar a preocupação com a 

recepção moral que esse livro poderia ter na sociedade. Além da incrível comparação com 

uma imagem - não esqueçamos que esse poeta era deficiente visual -, descrita de tal forma 

que o leitor pudesse formá-la em sua mente, António Feliciano de Castilho indica que o autor 

de Eurico viu o quase suicídio de seu personagem e mostrou o cadáver à sociedade como 

dizendo-lhe: “eis-ahi o bello fructo de uma instituição anti-natural e anti-social; foi a religião, 

como vós a praticaes, quem o matou” (RUL, IV, n.º 26, 16/01/1845, p. 312). Ressalta, assim, 

a crítica de Herculano à forma antiliberal do catolicismo em Portugal. Esse aspecto de afronta 

à sociedade é o que mais preocupa Castilho em sua análise. Teme ele, inclusive, que esse 

                                                 
93 Ana Isabel de Vasconcelos (2003b) comenta que o Auto teve dezesseis representações, número considerável 
para o período. Comparando, um grande sucesso de público, Os Dois Renegados, de Mendes Leal Jr., teve vinte 
e seis representações. O Alfageme, elogiado por Castilho, subiu ao palco apenas onze vezes. 
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debate sobre o celibato do clero poderia levar à violência das turbas populares, que romperiam 

com as leis divinas para depois romperem com as humanas. Por isso, sai em defesa de 

Herculano, como tentara desmerecer a interpretação política da peça de Garrett, O Alfageme 

de Santarém, dizendo que o autor de Eurico não pretendeu uma revolução religiosa, como 

“noventa e nove centessimos do povo o tomarão” (RUL, IV, n.º 26, 16/01/1845, p. 313). 

Chega a sugerir que Herculano, nas edições posteriores, destrua esses inconvenientes e 

perigos, uma vez que ele não possui “uma tendência anti-catholica”. Para isso, segundo ele, 

seria necessário um segundo prólogo, ou a destruição do existente. Lembremos, contudo, que 

Castilho prometera alguns meses antes não mais criticar nenhuma obra, apenas elogiá-las ou 

silenciar, com medo dos dissabores que suas críticas poderiam causar. Talvez, tal como indica 

Júlio de Castilho94, essa crítica ao modelo do romance de Herculano e seu conteúdo moral 

seja realmente a causa do rompimento entre Castilho e o historiador. Este problema pessoal 

pode ser a justificativa para que António Feliciano tenha ficado de fora da lista de sessenta 

intelectuais que assinam um protesto escrito por Alexandre Herculano contra a nova lei de 

imprensa, conhecida como “Lei das Rolhas”, em fevereiro de 1850. Não podemos esquecer 

que Castilho era cartista, sua família defendia a restauração da Carta por Costa Cabral, e que 

ele estava nessa altura em sua campanha pela educação primária, que não seria favorecida 

com um atrito com o governo. A “defesa” do Alfageme e do Eurico, nos anos iniciais da 

ditadura cabralista, talvez seja uma forma de A. F. de Castilho defender-se e justificar sua 

posição de relativa equidistância em relação ao cabralismo, mantendo a neutralidade que lhe 

favoreceria. Ele tratava, assim, de provar aos dois lados que cada um não era tão ruim quanto 

o outro pensava que era. 

Apesar dessa ausência no protesto contra a nova proposta de lei, é preciso ressaltar o 

papel de Castilho no período conturbado em que navegava sua RUL. Apesar de toda a aura de 

neutralidade que ele tentava passar, nessas páginas podemos encontrar algumas obras-primas 

do Romantismo português, como Viagens na Minha Terra e A Batalha do Chrysus (que 

depois será parte do Eurico, o Presbítero, de Herculano), e as famosas Cartas sobre a 

História de Portugal, também de Herculano. São obras que fazem crítica aos rumos do 

Liberalismo em Portugal, principalmente ao governo de Costa Cabral. Viagens chegou a ter 

sua publicação interrompida, mesmo após advertências da redação sobre o conteúdo. No 

mesmo período, vemos surgir em suas páginas o primeiro romance de temática 

                                                 
94 Sobre o caso, ver Memórias de Castilho, Tomo IV ( de 1841 a 1847), de Julio de Castilho. 
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contemporânea, Flor do Mar, de Mendes Leal. Além de outras obras como Rausso por 

Homizio, de Rebelo da Silva, e Sina Má, Bem Mal Merecida, de Luís Augusto Palmeirim, por 

exemplo. Funcionava a Revista Universal Lisbonense como instrumento de divulgação de boa 

literatura para um público mais vasto que não tinha acesso a livros. Estas e outras obras, 

mesmo as que não atacam o cabralismo, apontam para problemas mais amplos, como a 

violência relacionada à política, a relação do homem com o ambiente e um escape à 

modernidade importada da Europa. Discutiremos esses assuntos mais detalhadamente no 

sétimo capítulo, quando nos voltarmos justamente para a prosa de ficção que ocupou as 

páginas da RUL durante a redação de Castilho. Todavia, podemos destacar outro importante 

papel dessas obras. Apesar da maioria dessas narrativas estarem ainda longe do modelo de 

folhetim que cativava os leitores dos periódicos franceses, fazendo-os comprar o número 

seguinte, estratégia parecida era já tentada por A. F. C. em seu trabalho editorial. Sabemos 

que ao fim de cada tomo era preciso convencer os leitores a renovarem suas assinaturas. No 

número 48 do segundo tomo percebemos como Castilho lida astutamente com esse assunto. 

Na seção “Variedades”, que sabemos ter sido criada justamente para atrair o público, são 

apresentadas três obras, não pelo que são, mas pelo que prometem. “Uma Visita ás Pirâmides 

de Gizeh”, de Lagrange, é arrematado com um breve comentário da redação aguardando mais 

“apontamentos, que tomou assim das coisas de Gôa onde esteve, como das do Egypto e mais 

partes que na sua viagem percorreu” (RUL, II, n.º 48, 17/08/1843, p. 597). “Dom Floretim 

Barreto”, apesar de não retalhado, é publicado como apresentação do que pode haver de 

novidade no próximo volume. Esse solau “é a preciosa amostra, que de si nos vem dando, em 

outro genero, o subido talendo do Sr. Antonio Pereira da Cunha, jovenissimo auctor do já 

conhecido drama As Duas Filhas” (RUL, II, n.º 48, 17/08/1843, p. 597). No mesmo número 

sai o primeiro capítulo d’As Viagens na Minha Terra. Ou seja, se o leitor quisesse continuar a 

ler a obra de Garrett, ou o relato de viagem ao Oriente, ou outras obras de Pereira da Cunha, 

renovaria a assinatura da Revista. 

Ao deixar o navio, António Feliciano pergunta: “foi a obra, que deixamos cerrada, 

merecedora de louvor? ou de reprovação?” (RUL, IV, n.º 48, 19/06/1845, p. 588) Mais uma 

vez com pouca modéstia, assume que não há porque não haver louvor numa obra para onde 

convergiram tantos talentos. Por que, então, abandonar a redação? Em mais uma carta a 

Cunha Rivara, datada de 3 de abril de 1845, A. F. C. dá indícios do que se passava: “os 

empresarios que á força de vilanias e indecencias me obrigaram a mandal-os ao diabo, e que 
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podiam tomar por divisa em campo doirado de uma taboleta de dentista francez o verso do 

nosso Filinto, Eu não armo ao louvor armo a dinheiro” (CASTILHO & RIVARA, 1941, p. 

59). Ora, não sabia Castilho que os interesses de um empresário incluem o lucro? Quando 

Holtreman e Gil compraram a RUL, Castilho concordara em conseguir novos assinantes, e 

deve tê-lo conseguido, uma vez que a empresa continuou por dois tomos sem alteração na 

redação. O que mais desejariam os dois advogados proprietários da revista? Ou seria António 

Feliciano que desejaria receber mais por seu trabalho e o pedido de aumento lhe fora negado? 

Afinal, é justamente pela questão do número de assinantes e de quanto ele recebia 

relativamente a essa quantidade, “nenhum augmento de interesse pecuniario”, que o redator 

começa sua missiva ao bibliotecário de Évora. Vimos acima quanto Herculano recebia pelo 

Panorama, mas isso era em seu primeiro período como redator. Quando o autor de O Bobo 

voltou a redigir aquele hebdomadário em 1843, os valores devem ter sido outros. Isso, 

inclusive, seria, segundo Castilho, impedimento para que seu antigo colaborador assumisse a 

redação da RUL: 

 

o Herculano escreverá se lhe pagarem muito, porque lhe importa mais isso do que 
mostrar-se offendido com a offensa feita a um seu am.º de 20 annos e compadre; 
mas que lhes dará? Dar-lhes-ha o que ultimam.e vendia a peso de oiro para o 
Panorama: fragmentos de investigações historicas e um ou 2 discursos, talvez m.to 
interessantes mas m.to longos para um jornal como a Revista, muito escusaveis p.ª a 
maior parte dos seus leitores e m.to inintelligiveis para quasi todos elles (CASTILHO 
& RIVARA, 1941, p. 59). 

 

Pelo trecho acima, percebe-se que Castilho sabia quanto recebia seu “amigo de 20 

anos”, como também reconhecia a diferença de escrita dos dois e sobretudo de público do 

Panorama e da Revista. Mesmo as “Cartas sobre a História de Portugal”, de Herculano, 

escritas especialmente para a RUL, são muito mais densas e acadêmicas do que Castilho 

recomenda aos demais colaboradores. 

Quanto ao outro grande nome que poderia figurar na capa da RUL, conta ele: “Garrett 

sabe V. S.ª que não escreve, e se o fiser ha-de ser para a Illustração”. Rancoroso, A. F. C. 

solicita duas coisas ao amigo de Évora: que não colabore com a nova redação, seja ela qual 

for, e que indique a seus conhecidos que cancelem suas assinaturas da Revista Universal. É a 

tentativa de criar sérias dificuldades editoriais aos empresários que fizeram com que ele 

largasse a redação. J. H. C. Rivara não pôde atender aos desejos de Castilho. Ele era amigo 
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dos proprietários e já havia assentado em continuar contribuindo. Pelo visto, tanto o redator 

quanto Holtreman e Gil apressaram-se a escrever aos assinantes e aos colaboradores. 

António Feliciano tinha um trunfo, ele era o único que sabia a verdadeira identidade 

de Uma Obscura Portuense, que colaborava com textos sobre os costumes do Minho no 

quarto tomo. Apesar de ter prometido não revelar quem era, Castilho publica o nome de Maria 

Peregrina de Sousa no rol de colaboradores do último volume ao findar o último tomo. Antes 

disso, contudo, os empresários já tinham contatado a senhora do Porto, como se vê na carta de 

Castilho a ela em 4 de julho de 1845: 

 

Nem sequer posso presumir como os traficantes da Revista souberam já a 3 de Junho 
o nome de V. Ex.a. O que eu posso afirmar, é que não fui eu quem o revelou; não o 
consiguiriam elles por via do seu correspondente no Porto? Consta-me e sei de certo 
que elles desesperados por não poderem tirar nada de mim, disseram que pelo Porto 
o haveriam de alcançar: enfim seja o que fôr, o que me consola é que da minha parte 
não  houve enfração de sigilo, nem indiscreção alguma em tal materia 
(PT/ANTT/Coleção Castilho/ Cx 21 Ms 2 Doc 11(3)). 

 

De qualquer forma, António de Castilho não apenas lança ao público o nome de Maria 

Peregrina de Sousa como pede a ela que continue colaborando, não mais com a RUL, mas 

com o jornal de seu irmão, A Restauração. Maria Peregrina anuiu, assim como outros 

colaboradores, de não mais contribuir para a redação da Revista Universal. Realmente, a 

participação feminina na RUL diminuiu após a saída de Castilho. Nos dois tomos sob Silva 

Leal, apenas se vê o nome de Maria Canuto entre os colaboradores95. 

Contrariamente ao que imaginara Castilho, Garrett passa a ser um grande nome 

daquele periódico no volume seguinte, não como redator, mas publicando inteiramente 

Viagens na Minha Terra logo a partir do primeiro número sob Silva Leal. Apesar de ter sido 

interrompida durante a redação de A. F. C., a narrativa garrettiana foi grande sucesso na 

Revista pós-Castilho. Alexandre Herculano também volta a colaborar. 

Contudo, a redação de José da Silva Leal não foi feliz. A publicação foi interrompida 

entre 17/12/1846 e 05/08/1847. Ele abandona a RUL laconicamente ao fim do segundo tomo 

sob sua tutela. É Sebastião Ribeiro de Sá quem vai convencer Castilho a retornar à Revista 

Universal Lisbonense, após o ter elogiado no prólogo de abertura de sua redação. Claro que 

António Feliciano aproveitou o espaço reconquistado para divulgar suas próprias obras e, para 

efetivar o resultado, deveria de alguma forma restaurar o prestígio do periódico. Com ele, 
                                                 
95 Nos volumes sob redação de Ribeiro de Sá, apenas em 1850 há um nome feminino entre os poucos 
colaborares, Catarina Álvares de Andrada. 
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outros autores voltam a publicar em suas folhas, como João de Lemos, António da Silva 

Túlio96, e os irmãos Alexandre Magno e José Feliciano de Castilho. Sebastião de Sá teve que 

tornar pública a “permissão” do antigo redator: 

 

Só depois de publicado o numero anterior da REVISTA, é que nos constou, que o 
Sr. Antonio Feliciano de Castilho, na mesma data em que se dignou escrever-nos, se 
dirigiu a varios dos antigos collaboradores deste jornal, pedindo-lhes, com empenho, 
que nos prestassem os auxilios, que mais de uma vez temos pedido a quantos se 
interessam pela gloria desta nossa terra (“Expediente” in RUL, VII, n.º 10, 
10/02/1848, p. 109). 

 

Como vimos, após constantes reformulações, Castilho transformou, enquanto redator, 

a Revista Universal Lisbonense numa obra importantíssima, não apenas como retrato de uma 

época, mas também como difusora de literatura e veículo de discussão dos problemas 

nacionais. Seu valor não é só pelas grandes obras ali publicadas, mas pelo conjunto de seus 

textos, mesmo os não estritamente literários, como os prólogos e crônicas de Castilho. 

Também, apesar do esforço de manter a Revista apolítica na aparência, os problemas do 

cabralismo eram ali apontados, ou na seleção das notícias transcritas do Diário do Governo, 

como no evento da revolta de Torres Novas, quanto na crítica presente na literatura ali 

publicada. Além disso, questionamentos sociopolíticos mais amplos eram ali discutidos, como 

as relações de Portugal com os demais países europeus, o problema da emigração, a 

destruição do patrimônio nacional, a violência, a pobreza, as ordens religiosas, o 

desenvolvimento da arte e da literatura e a relação entre o homem e a natureza. Para atingir 

seus propósitos, A. F. C. usou as estratégias do mercado editorial que ele tão bem conhecia 

por sua longa experiência na imprensa. 

“Melhores ventos e fortuna lhe dê Deus” (RUL, IV, n.º 48, 19/06/1845, p. 587) – 

desejava Castilho ao próximo redator que se pusesse ao leme da Revista. Os dois que se lhe 

seguiram, José Mendes da Silva Leal e Sebastião José Ribeiro de Sá, realmente precisaram 

muito de melhor fortuna. Mesmo com o retorno de Castilho, como colaborador, e seu aval, a 

quantidade de escritores que contribuíam com a revista diminuiu consideravelmente, a ponto 

                                                 
96 O retorno de Silva Tulio à RUL foi acompanhado da publicação de uma carta ao redator, na qual conta que: 
“quando meu amigo e mestre, o Sr. Dr. A. F. de Castilho, intendeu que devia deixar a redacção da REVISTA 
UNIVERSAL, cessou tambem o apoucado contingente que eu sempre prestára a este jornal, desde a sua creação. 
Glorio-me de haver mantido, inquebrantavel, este respeitoso testimunho de reconhecimento a quem tanto devo. / 
Agora porém que, a instancias de V., não só elle mesmo, como todos os antigos collaboradores da REVISTA, 
teem, tão valiosamente auxiliado os esforços de V., de muito boa vontade corresponderei ao honroso convite que 
tambem tive, fazendo quanto podér a bem de um jornal que se acha hoje redigido com tanto disvelo e estudo” 
(RUL, VII, n.º 28, 15/06/1848, p. 334). 
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de a listagem deixar de ser publicada a partir do décimo tomo. Apesar de a Revista Universal 

Lisbonense ser publicada por longos anos, seus redatores não conseguiram, por motivos 

econômicos ou políticos, publicá-la sem interrupções. 
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4. ESTE SÉCULO TÃO DESTRUIDOR COMO CRIADOR: 
CASTILHO, JORNALISTA-POETA  

 

 

Não há fait divers sem espanto (escrever é espantar-se). 
(BARTHES) 

 

Não é difícil imaginar o quanto António Feliciano de Castilho teria se espantado ao 

escrever as notícias para sua folha semanal. Seu irmão, José Feliciano, ao abrir essa seção na 

reformulação que sofre a Revista em março de 1842, relata preocupado que “pacífica não 

corre a idade em que vivemos” (RUL, II, n.º 25, 09/03/1843, p. 294). Ele estava se referindo a 

todas as revoluções, revoltas, golpes, guerras, etc. que marcaram a Europa e as Américas 

desde o fim do século anterior. António Feliciano, formado imaginando uma vida na Roma 

antiga e recluso em Castanheira do Vouga, deveria sentir essa tensão violenta como algo que 

ocorria a distância, mesmo que a casa paroquial de seu irmão tenha servido de refúgio a 

grupos liberais. Contudo, o que se vivia nos primeiros anos após a guerra civil deveria ser 

bem diferente do que ele desejaria para a Lisboa liberal. O que fazer? José Feliciano terminou 

seu texto de abertura desejando que cada estado cumprisse sua missão. “Oxalá que a nossa 

seja a da paz, da fraternidade, do progresso, e que não envergonhemos a Providencia a ter-nos 

liberalisado os seus mais mimosos dons” (RUL, II, n.º 25, p. 296). 

Paz, fraternidade e progresso compõem o ideal castilhiano de felicidade, como temos 

apresentado. Nota-se, portanto, que mais uma vez lidamos com um projeto familiar, que 

deveria ser estendido a todo o país. Se havia um desejo de felicitação, deveria haver uma 

proliferação de notícias de “criações”, muito mais do que de “destruições”. Para que isso 

ocorresse, seria necessário a Castilho seguir sua missão como jornalista, verdadeiro cronista 

dessa jornada pelo século. 
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Seus textos, se acreditarmos no organizador de suas obras completas, deveriam ter 

sido publicados em volume em 1860, quando um editor se mostrou interessado (CASTILHO, 

Casos do Meu Tempo I, 1906, p. 10). O próprio poeta teria escolhido o título. Todavia, a 

tarefa só foi levada a cabo por seu filho, que escolheu e censurou a vasta produção jornalística 

do pai, exaltando, entretanto, seu papel de cronista. 

 

A Imprensa moderna, a quem nada intimida, e que no labutar enorme de todas as 
forças vivas assumiu o complexo papel de chronista universal, a Imprensa regista a 
correr, retrata de relance, desenha e pinta a voar, tem na sua penna e no seu lapis as 
impaciencias febris da nossa era, escreve a vapôr e a electricidade, e deixa, nas suas 
largas folhas volantes, improntos, improvisos extraordinarios, muita vez incorrectos 
e grotescos, sim, mas poderosos de côr, e valentissimos como evocação e como 
talento. Os esbóços d’ella valem ás vezes quadros. [...] 
Em Portugal, pouco passa de meio seculo que se propagou esse frémito na 
curiosidade publica; e o que é certo, é que ao semanario modesto e util, chamado 
Revista Universal, coube o inaugurar a chronica cidadan, a pintura diaria dos usos e 
costumes, o apontamento fugitivo, que tanto vem a servir ás estatisticas criminaes, e 
á galeria do viver das familias” (in CASTILHO, Casos do Meu Tempo I, 1906, pp.7-
9). 

 

O que Castilho registraria dessa velocidade? Acompanhando as notícias que enchiam 

as páginas da RUL (só o filho reeditou duzentas e trinta e sete nos sete volumes de Casos do 

Meu Tempo), percebe-se que os assuntos agrupam-se em algumas temáticas que estão 

associadas a seu projeto, ou missão (para usar a palavra de José Feliciano), como jornalista. 

São as transformações urbanísticas em Lisboa, que alteram a paisagem; são os excessos de 

sentimentalismo, de subjetividade e de violência, que seu estilo moderado não aceita; e são os 

combates abertos pela civilização, contra enganos, superstições, injustiças e barbárie. É, 

portanto, a partir dessas três grandes temáticas que apresentaremos alguns dos “quadros” 

pintados por Castilho, sem esquecermos que estão articuladas à mesma ideia de fazer a 

sociedade caminhar para a felicidade. 

O mundo estava em transformação, e a paisagem de Lisboa mudava também. Uma 

nova praça no Rossio, com projeto de novo teatro e a discussão de um monumento a d. Pedro, 

ainda na dúvida se ele seria com ou sem estátua, era apenas um marco dessas mudanças. Por 

todo o lado, edificações iam abaixo para que novas surgissem. Trechos de muralhas da época 

de d. Fernando, palacetes de antes do terremoto, pátios e outros espaços davam lugar a novas 

construções. As alterações urbanísticas modificavam a vida de algumas comunidades. 

Castilho pinta ainda o viver de um dos pátios existentes entre a Baixa e o Bairro Alto, modelo 

de comunidade que ele via desaparecer. 
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Sao os pateos uma especie de ilhas encobertas, que ainda se encontram (posto já 
foram em maior numero) no meio d’este mare magnum de ruas e gente, chamado 
capital. Raras pessoas conhecem dos pateos mais do que o nome e quando muito o 
arco ou porta externa de algum d’elles: são os verdadeiros mysterios de Lisboa. 
N’um labirintho mais ou menos amplo de barracas, paredeiros, possilgas, ruinas e 
entulhos, vive um formigueiro humano, onde a miseria, o vicio e o crime se 
revesam, se perpetuam, e permutam entre si os seus reflexos escuros e aborrecidos – 
alli o sol não penetra senão a custo; a civilisação nada; a religião com a tumba, e a 
policia em algum caso extremo. São em menor ponto mas são as Cour des miracles 
de Victor Hugo e Alsace de Walter Scott (RUL, IV, n.º 32, 27/02/1845, p. 389). 

 

Nota-se que Castilho não lamenta a destruição dos pátios. A esses espaços ele associa 

uma literatura romântica negra, de mistério, de superstição, também onde “o sol não penetra”, 

tal como ele narra nessa “Tragicomedia n’um pateo”. Um judeu tinha “uma mocetona” com 

quem vivia bem. Contudo, um dia, “cançado da sua felicidade, ou embellecado por novos 

feitiços”, apaixonou-se por segunda mulher. Descoberto o caso, escreveu à primeira mulher, 

conseguiu ser desculpado e voltou a habitar o pátio do Penalva na Calçada do Duque. Não 

rompeu, contudo, com a amante, dissimulando com ambas. Até que num domingo, ele fez 

uma festa no pátio, “congregara mais visinhos do que n’elles cabiam, havia balancé de 

cavaquinho e flauta, e petisco de figado e salada”. A primeira amante, imaginando que ele era 

só dela, fazia as honras da casa e, ao perceber que acabara o vinho, preparara-se para ir buscar 

mais. Uma das mulheres presentes prontificou-se a ir em seu lugar. Como o ar da noite estava 

frio, a dona da casa emprestou-lhe seu xale. Ao sair do pátio, foi confundida como mulher do 

judeu, porque tinha o “rosto meio embuçado” e estava escuro. Ela foi atacada pela amante, 

que “[a] tomou de improviso, vergou-a para baixo de si, metteu-lhe a cabeça entre os seus 

joelhos, levantou-lhe as roupas, sacou de um tamanco e principiou a açoita-la com toda a furia 

que os zelos podem dar a quem anda de tamancos” (RUL, IV, n.º 32, 27/02/1845, p. 390). Em 

pouco tempo era uma briga entre todos os participantes da festa mais a amante e seu irmão. 

Foram todos parar à polícia. Mas, “pela manhã no juizo de policia correccional não houve 

nenhum queixoso” (idem, ibidem) e foram “para a taberna todos sellar as pazes – Todos? – 

não. Dois faltavam ahi. O hebreu e a vingativa, que desappareceram ambos junctos” (idem, 

ibidem). 

Apesar da crítica a esse tipo de ambiente, Castilho parece se divertir ao narrar com 

algum humor os detalhes desse bas-fond quase naturalista a que não faltou descrição da 

indumentária, do que se comia, do tipo de divertimento e das brigas. O cronista aponta o 

modo como essa população que vivia à margem se autoprotegia do poder constituído. Aí está 
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o perigo, nessa vida fechada e secreta de pátios capaz de evitar a correção. Tanto que esses 

espaços “encantados e quasi incognitos á propria policia” eram deplorados em outra crônica 

sobre a urbanização de Lisboa. Nesses lugares “enxumeava [...] tudo o que a sociedade tem de 

fézes – a prostituição, a embriaguez, o roubo, a nudez e a fome; a mocidade caduca, a infancia 

sem alegria, a velhice sem veneração” (RUL, II, n.º 7, 03/11/1842, p.81). Essa destruição do 

“Pateo do Patriarcha ás abas da Misericordia” foi aplaudida pelo jornalista. Porém, nem todo 

“bota abaixo” era sem censura. Castilho não desculpou a Câmara de Lisboa nem Caldas 

Aulete, que comprara a área, pela destruição de uma torre de defesa de d. Fernando para a 

abertura da Rua Nova da Trindade. 

 

A torre senhoriava ao réz do caminho o populoso largo e a rua larga de S. Roque. 
Fallava recordações nobres aos que passavam: a torre não abrigava ladrões, nem 
ameaçava queda. – Os que a-dissessem inutil, perigosa ou prejudicial nunca a-
poderam ter chamado. – E a velha torre de Alvaro Paes foi accommettida – e não por 
Castelhanos! 
Despovoada de portuguezes, desguarnecida do seu capacete de ameias, resistiu do 
único modo que pôde; com a sua mesma duresa: fez voar em pedaços muito alveão 
sacrilego, muita picarêta philosophica, muita marrêta de niveladores. Ao cabo não 
teve remedio senão ceder, e quatro seculos pozeram no pó a sua fronte espedaçada! 
E aos pés descalços dos agentes da philosophia passaram com indifferença por cima 
d’essa destruida múmia de uma glória nacional – que importava? não nos-ficavam 
vivas tantas modernas! (RUL, II, n.º 7, 03/11/1842, p. 81). 

 

Há, portanto, diferença clara entre o que poderia ser destruído para que algo novo 

fosse criado e o que deveria ter ficado de pé. Os pátios populares não eram, segundo Castilho, 

lugares próprios à civilização, e deveriam abrir espaço à luz do sol. Por outro lado, à torre 

medieval não associava ele a literatura ultrarromântica que desprezava. Não é, entendamos, o 

tema ou o ambiente da literatura – ou da sociedade, agora especificamente – que importava, 

mas o uso que se faz dela. A torre de Álvaro Pais não era prejudicial ou inútil. Era um 

monumento da glória nacional e, como tal, poderia servir de exemplo ou incentivo às novas 

gerações. Em seu lugar, ironicamente, ficava “a glória de abrir uma pobre e superflua rua”. 

Supérfluo, excessivo, exagerado – é assim que António Feliciano de Castilho via 

muitos dos casos da “moderna” Lisboa. Como poeta, a preocupação com a forma continha a 

imaginação desregrada. Como jornalista, esteve atento aos perigos das exacerbações e buscou 

caminhos para a ordem e manutenção da paz. Vivia-se, ao que parece, uma epidemia de 

sentimentalismo e desesperação que era preciso conter. Suas causas? Pobreza, licenciosidade 

e romantismo! 
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Sim, romantismo. Muito antes de Eça de Queirós acusar a sociedade portuguesa de 

romântica n’Os Maias, Castilho o fazia nas folhas da Revista Universal Lisbonense. Há uma 

longa série de notícias com títulos sarcásticos contra o “romantismo” cotidiano. “Já chegou o 

romantismo a Alfama” (RUL, I, n.º 31, 05/05/1842, p. 374) conta o caso de um homem que 

foi preso enquanto espancava a própria mãe. No “Romantismo da Vida Real”, (RUL, III, n.º 

27, 22/02/1844, pp. 331-332), extrai-se outra história do Periodico dos Pobres do Porto, 

contando o caso de um homem que, apaixonado por nova mulher, resolve envenenar sua 

esposa, que se encontrava no hospital, enviando bolos de maçã com arsênico. O “Mais 

Romantico”, extraído também do Periodico dos Pobres do Porto (RUL, I, n.º 35, 02/06/1842, 

p. 419), narra o de um primo que envenenou o outro com arsênico misturado ao vinho; para, 

no “Menos Romantico” (RUL, I, n.º 38, 23/06/1842, p. 455), retificar a história: afinal o 

homem tinha morrido de doença. O natural não seria romântico, portanto. Diferentemente dos 

suicídios. No “Romantismo Çapateiral” (RUL, I, n.º 47, 08/09/1842, p. 557), um sapateiro foi 

encontrado enforcado junto à cama, “não se póde atinar qual fosse a causa d’um facto tão 

desesperado”. Exemplos não faltavam. Um curtidor suicidou-se, era “O Romantico 

Democratisado” (RUL, II, n.º 40, 22/06/1843, p. 503). Outro que tentou suicídio e não 

conseguiu, “Ainda mais um Romantico á Ridicula” (RUL, II, n.º 40, 22/06/1843, p. 503-504). 

Em Lisboa, o local preferido pelos suicidas era o aqueduto das águas livres. 

Em “Os Arcos das Aguas-Livres” há um relato dos suicídios a partir daquele 

aqueduto. A menina Rosa era espancada pela mãe, até que um dia se cansou e resolveu se 

jogar dos arcos. Um homem percebeu o intento e a impediu. Entretanto, na mesma semana, 

um “infeliz mancebo” se jogou do mesmo ponto. A solução Castilho propõe sarcasticamente: 

 

Haviamos pedido á policia, por tudo quanto ha de sancto e veneravel no mundo, e 
fóra d’elle, uma e muitas vezes lhe-haviamos pedido e obsecrado – que defendesse 
com guardas o ingresso d’aquella ponte da morte a todo o caminhante 
desacompanhado. – Devia de ser insensato o nosso requerimento, pois que nunca 
obteve despacho. – Convertel-o-hemos hoje em outro, que porventura logrará 
melhor fortuna. Tem mostrado a experiencia, que essa mesma pequena difficuldade 
de subir ao parapeito para dar o salto, tem salvado (como d’esta vez) a alguns outros 
desesperados. – Mande-se rasgar n’esse parapeito uma boa portada sempre aberta 
para a profundez do valle; escrevam-se-lhe por cima com grandes lettras bem 
doiradas – FACIL E GRAUITA SAÍDA DO MUNDO PARA QUEM QUIZER; – o 
cemiterio não fica longe; puchem-no até aos pés do soberbo monumento: abram 
n’elle uma grande cova bem por baixo do despenhadeiro para poupar escusados 
trabalhos quotidianos aos enterradores, que sentados nos degráus de algum tumulo 
ou encostados ás suas enxadas, gosarão do novo e romantico spectaculo de vêr 
chegar vivos e sãos e por seu pé ao cemiterio, os que um momento depois hão-de 
enterrar. 
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Pediriamos tambem – se ousassemos pedir ainda mais – que a esse valle dos suicidas 
se-desse algum titulo que melhor convidasse a imaginação – o valle do repouso, as 
delicias ou outro similhante; que o abysmo se-plantasse de verdura e flôres para 
melhor captivar os olhos – e que finalmente lá em cima houvesse de dia e de noite 
quem acudisse aos irresolutos com o decisivo copo de bebida espirituosa (RUL, II, 
n.º 3, 05/10/1842, pp. 35-36). 

 

Talvez assim, ou a Câmara de Lisboa fizesse alguma coisa ou os suicídios, “romantico 

spectaculo”, ali diminuiriam pelo ridículo em que foram transformados pelas crônicas de 

Castilho. O cronista procura em vários momentos ridicularizar esse tipo de situação extrema. 

Em “Ou Rosalgar ou Casamento” (RUL, II, n.º 4, 13/10/1842, pp. 45-46), aponta-se saída 

menos exagerada para determinados casos. Nessa crônica, um castelhano empregado numa 

casa comercial de Lisboa amava uma jovem e era correspondido. Entretanto, “a fortuna, que 

tracta muitas vezes aos amantes, como sempre tracta aos poetas, punha sérios impedimentos 

ao consorcio de ambas as partes suspirado”. Amor, poesia e dinheiro não andam juntos. 

 

el enamorado, em pé diante do contador do seu escriptorio, misturava na 
correspondencia mercantil, de que era encarregado, as mais distraídas finezas e 
requebros; e matisava as facturas dos arrozes e chitas com protestos de ternura, que 
iriam talvez sensibilisar as entranhas seccas dos mais encanecidos tendeiros de Traz-
os-Montes ou do Algarve. Era um verdadeiro supplicio de Tântalo! viver affogado 
em fazendas! não lêr, não registar senão transacções de milhares de duros! de contos 
de réis! e em si não sentir senão affectos, e uma formosa imagem no coração! e nas 
albibeiras algumas duzias de escriptos, ricos de paixão, mas pelos quaes qualquer 
rebatedor não daria mais, postoque tambem não daria menos, do que pelos mais 
respeitaveis titulos de classes inactivas! (RUL, II, n.º 4, 13/10/1842, p. 46). 

 

Sem perceber como escapar, resolve em conjunto com sua amada o duplo suicídio por 

envenenamento. Como os companheiros suspeitavam, perseguem-no. O castelhano acaba por 

tomar sozinho todo o arsênico, mas é logo atendido, tratado e sobrevive. Ele recorre então “a 

segundo e mais efficaz remedio” e os dois desaparecem. “O casamento, segundo todos 

presumem, veio a triumphar do suicidio”. É a vida real impondo-se ao desespero fantasioso. O 

problema, alerta Castilho, é que a realidade não é tão bonita quanto a ficção. “Os versados em 

novellas, em dramas, ou sómente em sonetos, sabem a que pouco se-limitam as ambições da 

gente enamorada [...] – falta saber onde jaz a ilha deserta, que os nossos viajantes escolheram 

para refugio e vivenda de seus amores” (RUL, II, n.º 4, 13/10/1842, p. 46). Parece-nos, 

contudo, que a solução do casamento escondido é menos exagerada do que a do suicídio do 

casal. 
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Seria esse tipo de excesso que leva à estabilização da família ou casal aprovado pelo 

redator? Se atentarmos a outra crônica em que a busca de uma saída mais real se impôs a um 

desejo metafísico, veremos que não. Afinal, no “Martyrio por Amor” (RUL, III, n.º 46, 

04/07/1844, pp. 559-560), o narrador não aceita o “martírio”. Conta-se nesse texto que um 

saloio, passando pela capital, vê uma placa de dentista e entra no consultório sem sentir dor 

alguma. Acontece que ele queria se casar com uma moça de sua terra, “uma saloiasinha muito 

geitosa e trêfega, dona de uma das melhores caras da freguesia”. Ela, contudo, tinha-lhe 

repugnância à dentição do rapaz. “Havia na sua bocca logo á entrada, no proscenio, no 

primeiro plano (como diriamos em phrase theatral) dois bellos dentes em verdade, mas tão 

escandalosamente deseguaes em grandesa de todos os seus visinhos, que ainda em tempos 

absolutos não poderiam deixar de ser estranhados”. Ela sugeriu ao saloio que fosse fazer 

promessa à Senhora da Penha. No caminho, ele se deparou com a tabuleta do dentista e 

resolveu entrar. O especialista, ouvindo o caso, resolveu serrar o excesso de dentição, 

tornando-os iguais em tamanho aos demais. Feliz, voltou o rapaz à sua terra e marcou o 

casamento. Afinal, além de bonita, a moça era dona de “um cordão grosso de oiro fino e de 

umas arrecadas grandes de pechisbeque ainda mais refulgentes que o cordão; dotada de mais a 

mais com uma dusia de larangeiras tão frescas e esbeltas como ella, e um talhão de repolhos”. 

Seria, portanto, realmente amor que movia o rapaz a cuidar esteticamente dos dentes? 

Independentemente disso, tanto o motivo para que não se casassem quanto a resolução 

tomada pareciam irracionais. Imagina o cronista que o noivo, ao chamar o dentista para 

padrinho do casamento, poderia perguntar-lhe “quando poderão nascer-lhe a elle a á sua 

futura os dentes do siso, que é uma coisa que tem muito empenho de saber”. 

Os excessos por amor acabam levando a ações desesperadas e violentas, não apenas 

contra si mesmo como para o outro também. É o caso de algumas notícias sobre 

relacionamentos amorosos conturbados a ponto de levarem à violência. São situações 

semelhantes causadas por ciúmes ou pela impossibilidade de realização amorosa. Em 

“Amores Tragicos” (RUL, II, n.º 42, 06/07/1843, p. 526), Castilho começa por descrever a 

festa de S. João em Lisboa: “a Praça da Figueira estava cheia de luzes, de palmitos, de 

capellas, de ramalhetes, de lettreiros amorosos, de vestidos de chita novos, cordões e 

arrecadas de oiro nas collarêjas, no terreiro danças e descantes ao som de violas flautas e 

ferrinhos”, para depois destacar suas personagens. Uma queijadeira, “bella por moça, bella 

por bella, e bella até por festejada” que era alvo de olhos cobiçosos. “Mais de um gastrónomo 
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comeu das suas queijadas sem lhes tomar o gôsto, mais de uma distraída mão, recebendo ou 

pagando a sua mercadoria, pôde dar testimunho do macio e assetinado de seus dedos”. Em 

meio a esses episódios, “dois personagens avultam ahi, permanentes na primeira luz do 

quadro” ao pé do tabuleiro das queijadas. “Ambos amantes e ambos amados, se em mostras 

nos podemos fiar; mas um amado no preterito, o outro no presente: do futuro nem ella mesma 

se atreveria a affirmar coisa alguma”. É, então, causada por essa inconstância amorosa da 

queijadeira, que a ação se desenrola. A moça apenas tinha sorrisos para o amado do presente, 

“seu sátyro”, enquanto ao outro “lançava de longe em longe um volver de olhos, similhante... 

similhante a quem, depois de ter dado o miolo de uma queijada a outrem vos atirasse com as 

cascas!”, conta Castilho apropriando-se metaforicamente da profissão de sua personagem. O 

amante desprezado era “um valentão”, mas sem forças para aguentar situações dessas. 

 

Não podendo soffrer por mais tempo a presença, e os triumphos de um rival; mui 
fraco para fugir e mais fraco ainda para affugental-o, o amante pretérito puxa 
secretamente por um ferro: antes que alguem haja podido impedir-lhe ou adivinhar-
lhe a acção, mergulha-o inteiro no coração ébrio de felicidade, e desappareceu (RUL, 
II, n.º 42, 06/07/1843, p. 526). 

 

Quem foi morto? Quem é o dono desse “coração ébrio de felicidade”, a queijadeira ou 

seu amante? Não seriam os dois felizes por se verem correspondidos? Para uma notícia falta 

clareza na descrição do fato. Esse homicídio, “realçado pelo apparato festivo do sitio”, 

demonstra como a felicidade pode se transformar em tragédia se alguém se deixa levar pelos 

sentimentos. Não é este o tema de fundo de A Noite do Castelo e sua vingança por ciúmes em 

meio a uma festa? Ficcional ou não, cantado numa Idade Média fantasiosa ou narrado na 

Lisboa liberal, o crime passional estava presente no imaginário daquela sociedade. 

É, então, ainda sobre o mesmo tema, que Castilho conta caso semelhante, mas 

explorando o conteúdo exótico, em “Ciumes Negros” (RUL, II, n.º 44, 20/07/1843, p. 552). 

Afinal, segundo ele, “a vehemencia do amor preto é proverbial – os seus ciumes devem ser 

excessivos: – são-n’o: ha d’isso provas innegaveis; bastava o negro de Veneza”. 

Provavelmente não conhecia Otelo o “pae Francisco” quando deixou enciumada “Mãe-Rosa”, 

negros que viviam “em um cazebre para as partes da Lapa”. “Mãe-Rosa [...] já tinha mais de 

uma vez substituido aos monólogos, suspirados e chorados sem testimunhas, as scenas 

violentas de queixas, de exprobações, até de ameaças”. Até que uma noite, cansada de esperar 

sozinha, imaginou uma vingança. Quando o “seu desertor por amor” (grifos do autor) chegou 
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e bateu à porta, ela “abriu, dissimullou – deitaram-se”. O marido logo adormeceu enquanto 

“só velavam no aposento a candêa de folha, mal desperta, o registo da Senhora do Rosario e a 

esposa, sentada na cama e com os olhos accesos cravados no seu offensor”. Castilho 

interrompe a narração para se dirigir ao leitor: “esta scena muda deveu ser longa; que a 

fantesie quem tiver o talento dramatico; nós limitâmo-nos em historiar”. Ora, estava ele 

apenas narrando um fato? O cronista acabara de contar em detalhes a chegada do marido, a 

idealização da vingança por parte da mulher ciumenta, e descrito o ambiente noturno daquele 

pobre casebre a ponto de o leitor quase ver no escuro os olhos acesos de raiva de Mãe-Rosa. 

Haveria ali uma crítica a muitos “talentos dramáticos” de sua época? A crônica avança 

“depois de porfiosas perplexidades” – da personagem de “olhos accesos cravados no seu 

offensor”, de Castilho pensando nos talentos dramáticos, ou do próprio leitor. Talvez já 

estivesse alertando os seus leitores para a cena a seguir, e também armando o suspense. 

Continua: 

 

saltou para o chão mãe-Rosa, terrivelmente sublime na expressão negra do negro 
rosto, tragica na attitude como uma estatua núa de ébano, representando a vingança, 
e mostrando, atravéz do seu sorriso de triumpho, duas phalanges de dentes de 
marfim. Irá cravar-lhe um ferro no coração? Como Othéllo, que afoga com o 
travesseiro a sua adorada Desdemona adormecida, irá suffocar o despresador dos 
seus encantos? – Não: não é a vida, que ella pertende arrancar-lhe. A faca da sua 
meza, que tantas vezes cortou o pão entre ambos, não derramará aquelle sangue; o 
travesseiro, onde tantas vezes commungaram somnos pacificos, conversações 
amorosas, penas, prazeres e esperanças não fará emmudecer para sempre áquelle, 
que ella não detesta senão porque o ama. Africana e silvestre na sua chólera, é com 
os dentes como tigre, que ella se arremessa de um pulo sobre a sua preza. Quando o 
infeliz acordou com um grito phrenético não era homem (RUL, II, n.º 44, 
20/07/1843, p. 552). 

 

O fato, tão bárbaro, faz com que Castilho transforme a negra Rosa em animal silvestre 

e africano, o tigre que salta, primeiro para o chão, depois sobre a presa. É interessante 

observar como o narrador prolonga a cena refletindo sobre possibilidades de ação – talvez 

mais comuns e mais facilmente previstas pelos leitores da Revista – antes de apresentar a cena 

final em que a mulher castra o homem com os dentes. Ironicamente, o redator comenta que, se 

voltarem a se reunir, viverão uma “vida pacifica e exempta de ciumes”. 

Agir por ciúme não era bem visto por António Feliciano, que em outras vezes contou o 

desfecho desse tipo de situação. Em “Amantecidio e Suicidio por Amor”, um soldado do 

batalhão naval que galanteava uma moça empregada na fábrica de charutos de Alcântara 

“começára, havia tempos, a ser zeloso; quem diz zeloso diz louco, diz sujeito a todos os 
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tormentos e predisposto para todos os crimes: os ciumes tinham chegado ao seu auge” (RUL, 

III, n.º 48, 17/07/1844, p. 581). Tanto que o rapaz aguardou a moça ir para o trabalho e 

descarregou “pelas costas uma pistola carregada de escumilha”. O marinheiro não fugiu e foi 

parar ao “calabouço do seu regimento”, onde conseguiu se suicidar com uma pistola “que elle 

teve o cuidado de levar escondida no cano da bota” usando dois botões de sua farda como 

balas. 

Qual seria o limite dessa loucura de amar? Afinal, em alguns momentos o amor não é 

visto por seu lado ridículo, mas por seu tom trágico e triste. É o que acontece, por exemplo, 

em “Nova Moema”. Nessa história, “um caso triste, que bem merece conservado em 

memoria” (RUL, IV, n.º 3, 08/08/1844, p. 30), conta-se que uma moça de dezoito anos, 

“saloia, e galantinha” andava de amores por um dos condenados ao degredo, conversando 

com ele à grade da prisão. Chegou o dia da partida, a menina estava presente e “só então 

accreditou na possibilidade de uma desgraça, que aliás sabia inevitavel” (RUL, IV, n.º 3, 

08/08/1844, p. 31). A narração é nesse ponto interrompida para uma breve digressão: 

 

Quantas dores assim obscuras e calladas não vão pelo fundo da vida real, eguaes e 
superiores ás phantasiadas pelos escrevedores novelleiros! – não só cada cidade tem 
os seus mysterios como os sonhou em Pariz Eugenio Sue, se não que os tem cada 
aldêa, cada casa, cada individuo e até os que mais felizes se reputam!!! (RUL, IV, n.º 
3, 08/08/1844, p. 31 – grifo do original). 

 

A pequena saloia seguiu o bando de cativos até o cais do Sodré e o viu embarcar e o 

barco a afastar-se. 

 

Já a prôa desaferrou da terra; já ao compasso rapido dos remos, se endereça para o 
navio, que se enxerga ao longe, negro como uma coisa de agoiro, de tempestade, de 
morte, que dentro em pouco haverá desapparecido e que em tornando virá deserto. 
Sobe á cortina do caes, e despedindo-se com o lenço d’aquelle em que ella, só ella, 
via um anjo, o unico anjo do universo, abisma-se nas aguas (RUL, IV, n.º 3, 
08/08/1844, p. 31). 

 

A jovem foi retirada das águas enquanto as pessoas gritavam “está doida! está doida”, 

ao que ela respondeu “chamam doidice á desgraça que se não póde soffer!”. Sua dor parece 

ter consternado A. F. C. Em vez do sarcasmo ou da ironia de outros textos, percebe-se um 

entendimento da parte do narrador, vendo nela a dor superior à ficcional, a que vai “pelo 

fundo da vida real”, apesar de reconhecidamente semelhante à da personagem de Santa Rita 

Durão. Seria este um “amor de perdição” como o de Mariana que se joga às águas para morrer 
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junto a Simão? Se Portugal vivia uma epidemia ultrarromântica, como vemos Castilho acusar 

repetidamente, alguns amores são mais fortes do que o apresentado pelas novelas e pelos 

dramas. 

Contudo, não nos enganemos. António Feliciano não defende que o amor é superior a 

tudo. A vida real sim, inclusive se interpondo à realização amorosa. Exemplo disso é o artigo 

que desmente o título “Omnipotencia do Amor” (RUL, IV, n.º 3, 08/08/1844, p. 30), contando 

o caso do carrasco Simões, que queria se casar com uma “moça de vinte annos e não 

destituida de formosura”. O prelado da província, entretanto, não concedeu as licenças 

necessárias. Castilho entendia que deveria haver realmente o impedimento pelo resultado 

prático dessa união. “Porque os filhos do carrasco seriam infames aos olhos do mundo; seriam 

homens evitados e fugidos; desterrados na propria terra; verdadeiros Párias no meio da 

sociedade; inhabilitados para tudo, salvo para toireiros”. Escusado dizer que a redação era 

contrária às touradas e criticava-as sempre que havia oportunidade. Aos olhos de hoje esse 

pensamento seria considerado ultramoralista e reacionário. Para a época, revela um 

pragmatismo que desmente qualquer apoio ao sentimentalismo exacerbado. É situação 

semelhante à apresentada pela presença grotesca de gigantes em Lisboa. 

 

Quem duvidasse da existencia dos gigantes e pigmeus, descriptos por Gulliver nas 
suas mui verídicas viagens, não teria mais para se convencer do que dirigir-se á rua 
Larga de S. Roque, juncto á egreja do Loreto, procurar a caza, que na taboleta lhe 
mostrar gigantes e anões, pagar 120 ou 200 réis, segundo quizer estar sentado ou em 
pé, e entrar: – diria que é o proprio Gulliver, que veio para alli estabelecer-se, – 
trazendo vivas e palpaveis algumas amostras d’aquellas extraordinarias gentes, que 
visitou. Enganar-se-hia. Tudo aquillo vem de França. Não admira; tudo o que temos 
de maior e de mais pequenino, de lá nos vem ha muito tempo (RUL, III, n.º 21, 
11/01/1844, pp. 256-257). 

 

Nessa crônica recheada de referências literárias, incluindo Virgílio, Ovídio e Camões, 

e a pintores como Vernet, Delaroche e Lafont, o tom cômico de crítica ao gosto pelo insólito é 

constante. Sem falar na própria reação à importação de moda, costumes e literatura francesa. 

Afinal, é comum nesses textos de Castilho o aproveitar um tema para falar de outros. Tudo 

isso desencadeado pela presença da gigante Mademoiselle Camilla e da anã Madama 

Alphonse. O caso fica mais intrigante quando aparece em Lisboa D. Joaquim Eleizegui, 

“chegado fresquinho, o melhor disseramos frescão, de Guipuzcoa”, no texto “Gigante” (RUL, 

III, n.º 42, 05/06/1844, p. 509). O redator logo imagina que os dois gigantes apresentam as 

condições para o casamento e que fora uma sorte os dois estarem ao mesmo tempo naquela 
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cidade. Parece que propuseram ao “gigante” que “pedisse a manapula de Mademoiselle 

Camilla, por não perder uma occasião de se casar”. 

 

Objectaram-lhe com o sabido. 
Qual será o amor bastante... 
mas elle solveu a duvida declarando, que havia na sua terra moças de corpulencia 
proporcionada á sua. Se não é fanfarrice castelhana, bemaventurados os fabricantes e 
mercadores de panos de tal paiz, que de certo não teem mãos a medir” (RUL, III, n.º 
43, 13/06/1844, p. 522). 

 

O redator trata o caso com o mesmo tom grotesco com que os gigantes se apresentam, 

sugerindo não o pedido da mão, mas da manápula. A visão prática da vida não é obscurecida 

pela recusa do Adamastor97 espanhol. Mesmo ironizando, António Feliciano demonstra estar 

atento a questões de mercado, de oferta e de demanda. É refletindo sobre os reais motivos 

para tanta violência e desesperação em Portugal, que Castilho mais se aproxima das questões 

sociais. Assim é que, mais uma vez pelo caminho da ironia, o redator apresenta reflexões 

sobre seu tempo: 

 

Um pobre trabalhador, assistente em Alcantara, recolhia cançado das fadigas diurnas 
para a sua humilde habitação, saboreando-se já em espirito no só por só da sua 
cêasinha frugal entre a lareira e a enxêrga com sua mulher moça e amavel. Sua 
mulher é toda a sua familia; todo o ornamento e luxo da sua vivenda, toda a sua 
fortuna, o alpha e o ómega de todos os seus desejos; filhos não os tem nem, por ora, 
a mais leve esperança d’elles. Cifra n’ella só o amor, que havia de repartir pelos 
herdeiros da sua penuria: o affecto assim simplificado é uma grande economia: não 
ha, para os tempos de decimas industriaes, como aquillo de ser proletario sem prole 
(RUL, II, n.º 22, 16/02/1843, p. 280). 

 

Não é contra um mundo que transforma tudo em mercadoria, que apreça os valores e 

os sentimentos que os românticos se insurgiam? Para mostrar as penúrias de viver nesse 

mundo de barões, para lembrar Garrett, A. F. C. alia à vida e aos amores do pobre proletário o 

vocabulário dos negócios, com suas cifras, economias, décimas, etc., que não caberiam de 

fato ao trabalhador. Esse assistente acaba por não concordar inteiramente com a máxima de 

que é melhor “ser proletario sem prole”. Não é mera dificuldade etimológica. Sabemos que 

proletário tem justamente este nome por não ter, segundo o exame de Marx, nada mais a 

oferecer à sociedade do que sua força de trabalho e sua prole para reproduzir as relações 

capitalistas de produção, reempregando o termo utilizado pelos romanos para designar 

                                                 
97 No Canto V d’Os Lusíadas, há o episódio do gigante Adamastor com a fala da deusa: “Qual será o amor 
bastante/ De Ninfa, que sustente o dum Gigante?” (Lus., V, 53, vv. 7-8). 
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aqueles que não tinham propriedade alguma e cuja única utilidade para o Estado era gerar 

proles, filhos, para engrossar o exército. A dificuldade, no caso, é que o trabalhador chegou 

um dia em casa e encontrou um bebê no colo da mulher. “O amor paterno é muitas vezes tão 

fraco financeiro, como muitos dos financeiros mais acreditados”. O homem fica feliz com 

“aquella cifrasinha animada de toda a sua ternura” e sai espalhando pela vizinhança que era 

pai. Ora, até aqui não há nada de espantoso para figurar como fait divers nas folhas da 

Revista. Todavia, ao terceiro dia, a polícia bateu à porta dessa família para que devolvessem a 

criança. A verdadeira mãe era uma mulher que morava perto das pedreiras onde trabalhava a 

esposa do proletário e que havia pedido a ela que colocasse na roda a criança. “Sabedora da 

fraude a das pedreiras, e tão dura e tão bruta como ellas, recorreu á auctoridade do cabo para 

rehaver a sua propriedade, e fazer d’ella o uso que lhe approuvesse” (RUL, II, n.º 22, 

16/02/1843, p. 280). É uma série de brutalidades cuja comparação só poderia ser mesmo feita 

com a pedreira: abandonar o recém-nascido, arrancá-lo da família que o acolheu, e a própria 

pobreza em que todos esses personagens vivem. 

São vários os relatos de vidas marcadas por dificuldades financeiras. Histórias que a 

redação sabe serem pequenas amostras de um problema maior, que se alastra pelo país inteiro. 

“Uma de Mil” (RUL, II, n.º 20, 02/02/1843, p. 252) conta o caso de uma velha senhora que foi 

encontrada agonizando sozinha em sua casa à Estrela. Uma patrulha ouviu “gemidos 

angustiados”, arrombou a porta e tentou ainda salvar a mulher, mas não chegaram a tempo. 

 

Assim se morre ao desamparo, de noite, depois de haver mendigado, talvez em vão, 
todo o dia, no meio de uma grande aglomeração de entes humanos, chamada capital; 
onde ha muito quem traga ao pescoço, nas orelhas, ou sobre os cabellos o que 
bastaria para remoçar a duzentos velhos, salvar do perigo a duzentas donzellas, 
aproveitar para o serviço da patria a duzentas creanças! (RUL, II, n.º 20, 02/02/1843, 
p. 252). 

 

No mesmo ano, perguntaria Almeida Garrett nas Viagens “se já calcularam o numero 

de individuos que é forçoso condemnar á miseria, ao trabalho desproporcionado, á 

desmoralisação, á infamia, á ignorancia crapulosa, á desgraça invencivel, á penuria absoluta, 

para produzir um rico? [...] cada homem rico, abastado, custa centos de infelizes, de 

miseraveis” (RUL, III, n.º 4, 14/09/1843, pp. 43-44). Castilho imaginara também um número. 

Uma joia de um rico salvaria duzentos velhos, duzentas donzelas e duzentas crianças, “centos 

de infelizes, de miseraveis”. Numa sociedade que teimava em reduzir tudo a cifras, como diria 

Garrett no mesmo terceiro capítulo, o redator da RUL exibia os “Ruins efeitos da pobreza”, 
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como no caso do tesoureiro da igreja de S. Cristóvão que extraviou parte da fazenda da 

paróquia. “Era a difficultosa provadora de virtudes, era a fome de mulher e filhos, quem n’o 

obrigára a uma acção, que tão mal conformava com todas as mais de sua vida” (RUL, II, n.º 

24, 02/03/1843, p. 301). No mês anterior, ele já alertara: 

 

A praga do latrocinio vae crescendo: é evidente que já a corda do algoz, ainda que 
mais diligente andasse, não bastaria. 
Estes males sociaes não se curam tanto pelo decóte das ramas viciadas, como pelos 
remedios applicados á raiz. Emquanto se augmentarem os tributos, que matam o 
trabalho, emvez de se augmentar o trabalho, que suavisa os costumes: emquanto se 
fizerem monumentos em logar de escholas de rudimentos litterarios e religiosos, a 
classe dos carrascos ha-de ser a mais activa de todo o Estado (RUL, II, n.º 22, 
16/02/1843, p. 277). 

 

António Feliciano de Castilho, assim como os irmãos, era reconhecido por ser cartista 

e apoiar a restauração da Carta por Costa Cabral, contudo, isso não o isentava de críticas ao 

governo, como se vê no trecho acima. Há cento e setenta anos, Castilho já demonstrava a 

preocupação com esse tipo de política e os problemas sociais que dela resultariam. O capital, 

entretanto, atua com cada vez mais força, indiferente às críticas. 

O senso prático de António Feliciano e seu conhecimento do mercado indicavam 

saídas, como diminuição dos impostos, aumento da escolaridade, criação de postos de 

trabalho e, inclusive, diminuição dos gastos com as forças armadas. “A verba de seis milhões 

e meio de cruzados gasta com o exército portuguez de 1842 attrae olhos de espanto e clama 

por providencias” (RUL, II, n.º 23, 23/02/1843, p. 290). Não imaginava, provavelmente, o 

governo que, ao enviar à redação da Revista Universal Lisbonense um exemplar do livro 

Ministerio dos Negocios da Guerra – Contas apresentadas em 1842, este teria uma recepção 

tão ruim. Castilho propõe quase a abolição do exército, mantendo apenas uma pequena parte 

para polícia interna e escola militar. Suas reflexões vão longe de uma defesa dos atos do 

ministério cabralista: 

 

Um grande exército permanente é pois uma precisão hipothética, e essas manda o 
instincto da vida, que passem triumphadas por baixo das forcas caudinas das 
precisões absolutas. O corpo governativo, o corpo judicial, o corpo cultivador, o 
corpo fabricante, o corpo mercantil, o corpo instructivo de sciencias, artes, ou 
lettras, e o corpo moralisador e religioso são precisões absolutas: todos elles 
produzem fructos indispensaveis; a força armada produz tambem um fructo 
indispensavel, que é a segurança, mas se de outra arvore mais natural, menos penosa 
no tracto e menos defecadora do terreno se podér haver egual fructo, é claro que 
deverá ser essa a preferida. E não se poderá organizar de modo a sociedade, que toda 
ella seja por toda ella defendida? que emvez de andarem perpetuamente muitos 
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braços carregados com armas, que só de longe em longe terão algum emprêgo, 
accresçam todos esses aos trabalhos productivos, e nas horas apertadas todos os 
outros concorram com elles á defensão commum? que haja menos quarteis e mais 
aldêas; menos revistas e mais charnécas desbravadas, mais pão, mais filhos, mais 
que fazer e mais quem n’o faça, e finalmente mais paz e mais permanencia nas 
instituições (RUL, II, n.º 23, 23/02/1843, p. 290). 

 

Não é uma extrapolação isolada ocasionada por uma leitura pontual do relatório do 

ministério da guerra. Se lembrarmos que Castilho defende posições pacíficas nos conflitos, a 

crítica aos gastos com exército parece coerente. E não será a única vez que essa ideia é 

defendida por ele. Também no Felicidade pela Agricultura ele defenderá que Portugal não 

necessita de forças armadas e que seus braços e seus gastos deveriam ser convertidos em 

trabalho útil à sociedade como a agricultura e a construção de estradas, pontes e outras 

melhorias que facilitassem a vida de todos. De fato, é proposta similar a que ele apresenta 

para a reestruturação das ordens religiosas, que deveriam trabalhar pelo bem da comunidade 

ao redor dos conventos. A caridade seria, para ele, uma das alternativas para diminuir a 

pobreza e mudar a estrutura da sociedade pelo dever moral de repartir. No mesmo Felicidade 

pela Agricultura, ele indica aos ricos proprietários de terra que ganhariam dividindo-a com os 

que nela desejavam trabalhar. É solução semelhante à apresentada na Revista para ajudar 

momentaneamente “Os Pescadores da Costa”, cuja presença em Lisboa devida ao inverno 

rigoroso suscitou uma crônica. 

 

Os rigores do presente inverno e seus estragos, mal os podem imaginar os regalados 
moradores das cidades grandes; para elles tudo se reduz a um céu menos claro e 
calçadas menos seccas: – e isso que importa? – as salas dos bailes resplandecem 
perfumadas como primavera, aquecidas como estío; nada ahi recorda as 
desegualdades e durezas da vida real e positiva; o prazer em todas as fórmas para 
seduzir ao mesmo tempo a todos os sentidos (RUL, II, n.º 25, 09/03/1843, p. 315). 

 

Mais uma vez António Feliciano apresenta aos seus leitores as “desegualdades e 

durezas da vida real e positiva”. Enquanto um grupo vivia de luxo, de bailes e saraus, muitos 

passavam fome, sofriam e morriam por não ter como se sustentar ou pelo próprio exercício de 

seu trabalho, como alguns pescadores que haviam se aventurado “sobre aquelles abismos, que 

hoje bem depressa os subverteriam para sempre”. Transformar saraus em benefícios, como 

acontecia, o que, para Castilho, “não chega a ser charidade”, não resolvia. “Essa bagatela, que 

os ricos despendem, chega aos pobres desfalcada, tardía, mal repartida, e mal applicada”. 
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Haja embora esse pouco, – se melhor não póde haver, – mas porque não poderá 
haver melhor? – poque se não hão-de instaurar ou restaurar institutos beneficos para 
accudir aos affligidos? ou puramente humanos como hoje se vão usando por essa 
Europa? ou christãos como os sabiam fazer, e os mantinham nossos paes? e com 
razão; porque a arvore da charidade, ao revéz de todas as outras, tem raiz no céu, 
quando alastra a terra de seus fructos (RUL, II, n.º 25, 09/03/1843, p. 315). 

 

Para o redator era preciso criarem-se instituições permanentes para socorro dos 

desamparados. Poderiam ser puramente humanistas, mas, segundo ele, havia já em Portugal 

uma tradição de serem cristãs. É, de fato, a restauração das ordens religiosas que ele propaga. 

Melhor dizendo, a renovação dessas instituições, “para que ao mesmo tempo que fossem por 

seus olhos reconhecer as feridas e applicar-lhes os balsamos temporaes, fizessem ouvir na 

choupana do empobrecido as palavras da consolação” (RUL, II, n.º 25, 09/03/1843, p. 315). 

Se a pobreza tinha efeitos danosos sobre a sociedade, a falta de moral e educação não 

ficava atrás na origem dos problemas. A. F. C. aponta vários exemplos de casos em que era 

preciso maior atenção dos pais para com os filhos. São “avisos”, como ele costumava chamar, 

para que situações como aquelas não se repetissem. A punição da justiça também serviria para 

impedir novos crimes. Não faltavam exemplos de progenitores que, segundo o seu ponto de 

vista, não tinham educado moralmente seus filhos. São “Fructos da Má Educação” (RUL, III, 

n.º 38, 09/05/1844, p. 460), como o caso de Joaquim Luiz Carne-Assada, “homem conhecido 

por turbulento, espancador e ladrão” e de sua filha mais velha, Gertrudes, “preguiçosa, 

desobediente e propensa a furto”. Esta, no “covil paterno”, “vendo-se condemnada, além de 

maus tractos, a privações e fome, furtou primeiro o comer, depois tambem um cruzado novo”. 

Como o pai lhe dissera “que furtasse mas não em casa”, quase a matou, mas foi impedido por 

uma vizinha. Dias depois, entretanto, a menina tinha desaparecido. Passado algum tempo, os 

irmãos mais novos descobriram, ao cavar numa vinha, o corpo da irmã morta. O pai 

desapareceu neste dia e não voltou mais. No entanto, Castilho sabia que essa animalidade de 

“covil” não era resultado apenas de problemas de criação. Em Pedricosa, conselho de Soza, 

havia, segundo nos conta Castilho, “um covil de sensualidades”. 

 

Nunca alli faltavam duas ou tres d’essas boas femeas, cuja unica industria é embair 
os sentidos, e cujo numero, graças ás guerras civís, ás revoluções, ás liberdades 
ainda não digeridas, e tambem ás depravadas litteraturas, cujos effeitos repassam até 
aos que não sabem lêr, tanto e sem limite se-tem demasiado em nossos dias (RUL, 
II, n.º 5, 20/10/1842, p. 59). 
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É fácil imaginar que anos de guerra, revoluções, revoltas, golpes, etc., devem ter 

matado muitos homens e deixado diversas mulheres sem marido, sem pais, ou até mesmo sem 

a possibilidade de casamento em suas aldeias. Se antes do liberalismo o destino dessas 

pessoas sem alternativa de vida na comunidade era o convento, com o fim das ordens 

religiosas, o que lhes restava? As “liberdades ainda não digeridas” não haviam ainda criado 

um meio de sustento para mulheres sem família ou sem meios de se autossustentarem, 

levando ao desvio moral ao olhar de Castilho. 

Creditar às revoluções, às guerras civis e às liberdades a responsabilidade pela 

violência é uma posição conservadora. Contudo, servia de alerta para o vazio institucional que 

se devia sentir no campo nas primeiras décadas do liberalismo. Pulido Valente mostra que “o 

tempo da anarquia” pós-1834 era fruto dessa ausência do estado na província: “A violência 

não vinha mais de uma parte do que da outra [liberais ou miguelistas]: vinha da guerra e do 

colapso do Antigo Regime, que nada ainda substituíra. Pouco a pouco, começou, aliás, a 

perder qualquer carácter político” (2007, p. 35). Essa situação dificultava, segundo Valente, a 

legitimação dos governantes locais, a cobrança de impostos, e a própria atuação da justiça no 

interior. 

Porém, ser prostituta, nesse caso, não era impedimento para que a mulher fosse boa, 

como ele alerta na crônica intitulada justamente “Em toda a parte cabe a virtude” (RUL, III, 

n.º 29, 07/03/1844, pp. 255-256). Então, conta Castilho que, em Lisboa, numa das ruas 

perpendiculares ao Tejo, havia uma casa de boa aparência a que bateram “uma pobre mulher, 

ainda moça e carregada de lucto” e seus dois filhos, um de cinco e outro de dois anos. A 

moradora “parecêra condoida d’aquelle painel”, recebeu bem os que ali foram pedir, 

alimentou-os e recomendou que retornassem sempre que precisassem. A cena passou a se 

repetir duas vezes por semana. 

 

Quem seria porém este ente generoso, que tão bem empregava os dons da fortuna de 
que parecia estar de posse? 
Era uma desgraçada. – As suas salas, ornadas com algum luxo e muito gôsto; as suas 
gallas dispendiosas e sempre variadas, encobriam mais tristezas e peiores que as 
paredes, provavelmente nuas, e o vestuario preto da mendiga. Esta mulher, que a 
naturesa tinha predestinado para ornamento do seu sexo, tinha sido, como tantas, 
derribada de tão florente cume pela mão da fatalidade, de despenho em despenho, 
até quasi ao fundo de um abysmo (RUL, III, n.º 29, 07/03/1844, p. 256). 

 

Castilho passa a descrever a luta moral de Carolina “(pomos esta mascara sobre o 

bello rosto do nosso anjo descaído)”, que se vingava do infortúnio ajudando os outros. Até aí 
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não há espanto. Nem o jornalista deveria estranhar tal atitude, uma vez que reconhece a 

necessidade de a bela moça se prostituir, e enaltece sua atitude de ajudar outros 

desafortunados. O caso, entretanto, não se encerra na descrição das boas ações da cortesã ou 

em sua luta em prol da virtude. No domingo de carnaval, a mendiga chega mais tarde do que 

o costumado à casa de sua beneficiária. “O mais velho de seus dois inseparaveis, vinha ferido 

no rosto por uma laranjada que no caminho lhe atiraram”. A violência parecia exaltada nos 

dias de entrudo, não respeitando mulheres ou crianças, sobretudo se esses eram de classe 

baixa. Apesar disso, e mesmo estando com visitas, Carolina foi cuidar da mãe e de seus dois 

filhos, chegando a levar o menino ferido para a sala onde estavam seus convivas, entregando-

o aos cuidados de um militar que ali estava e que criticava tal caridade. Surpreendentemente, 

o garoto chama o senhor de pai. A dona da casa busca a mendiga e seu outro filho, leva-os à 

sala e entrega ao militar, reatando por suas mãos um casamento desfeito. Logo depois, a 

cortesã enviou uma carta de despedida ao casal e às crianças recheada com “algumas notas do 

Banco de Lisboa” e desapareceu. Na missiva solicitava ela: “resae ambos por mim, que sou a 

unica para quem não ha felicidade n’este mundo”. Pela compaixão que o narrador parece ter 

por essa personagem, diríamos que Castilho poderia ter dúvidas dessa afirmação de Carolina. 

Tentar manter honra e virtude mesmo em situações tão adversas como aquela em que ela se 

encontrava, é o que ele recomenda como necessário. Castilho praticamente absolve o padrasto 

de Grândola, que ao ver a enteada, que ele amava como filha, chegar em casa violentada, pega 

sua arma, coloca a menina na garupa de seu cavalo e corre em busca do agressor, que é por 

ele morto após ter sido reconhecido pela moça. O velho alentejano, em seguida, entregou-se à 

justiça. O exame do corpo de delito feito na enteada, segundo o artigo, “no juiso do povo 

quasi que sanctificou a atrocidade da vingança” (RUL, III, n.º 42, 05/06/1844, p. 512). Afinal, 

segundo o narrador, “ha crimes que são de um, mas deshonram uma familia e uma geração”. 

Em casos assim era preciso, segundo Castilho, punição exemplar. Era o mesmo caso que o fez 

escrever “Argumentos vivos a favor da pena capital (artigo que só homens deverão ler)” 

(RUL, I, n.º 48, 15/09/1842, pp. 569-571). 

 

Temos de escrever coisas horrorosas, mas verdadeiras: da fidedigna carta, que nol-as 
refere, as-vamos tomar com toda a ponctualidade: requeria-nos o coração, que as-
sonegassemos; grita-nos mais alto o discurso, que não escondamos aos medicos 
nenhuma das chagas do corpo social: todas ellas são cancerosas; se com o ferro e 
fogo se não estirpam, todas ellas tarde ou cêdo, lhe-ameaçam morte (RUL, I, n.º 48, 
15/09/1842, p. 569). 
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É uma longa sequência de crimes hediondos incutidos a uma “quadrilha de 

malfeitores” julgados pelo tribunal de Moimenta da Beira. O grupo roubava, matava, 

torturava, ameaçava, estuprava, espancava, arrancava membros e impedia o acesso de suas 

vítimas a sacramentos. São ações tão brutais que, ao recolher algumas crônicas, Júlio de 

Castilho sentiu necessidade de censurar algumas partes, como aponta Ernesto Rodrigues, que 

selecionou esse texto para o seu livro Crónica Jornalística. Século XIX: 

 

seleccionámos um dos primeiros do novo responsável, não assinado (como se devia; 
p. 569-571), e que sabemos de Castilho por comparecer no vol. II de Casos do Meu 
Tempo (por seu lado, vol. XL das Obras Completas, Lisboa, 1906, p. 37-47). 
Acontece que os Editores subscrevem nota deste teor na p. 45: ‘Vemo-nos forçados 
a suprimir aqui um parágrafo. As torpezas são de tal ordem, que o prelo de hoje não 
as admite. O que em 1842, no calor da indignação, e obrigado do dever de 
cauterizar, com ferro em brasa, uma pústula social, Castilho teve de escrever no seu 
jornal civilizador, repugna a ouvidos e olhos do século XX. Por mais que o 
desejemos, é-nos impossível copiar esse trecho. A pena, a mão, os olhos, indignam-
se e refogem.’ Trata-se de muitos períodos (e não de parágrafo) que começam em 
‘Acompanhado deste,’ e terminam em ‘que serei eu o primeiro a gozar delas’. 
Fazemos, por nós, alguns parágrafos, em tão violenta crónica judiciária. 

 

Foram censurados, além de uma comparação entre o líder do bando e d. Miguel, 

alguns dos sucessos perpetrados por Nuno da Silva e Domingos Thomé, que incluem o 

estupro individual da “velha Perpetua” e sua filha, invasão de sua casa, onde os dois 

criminosos se fizeram alimentados, além de bestialismo98 com uma cabra e promessa de 

incesto. Castilho conclui com aviso contra malfeitores assim: “ha ainda na terra justiça; ha na 

sociedade o instincto da conservação; e por cima de tudo isto, lá no alto, uma Providencia” 

(RUL, I, n.º 48, 15/09/1842, p. 571). Como jornalista, António Feliciano de Castilho prega a 

mesma ética de justiça. São três lemas a seguir: buscar a verdade, não injuriar, e não ser 

tendencioso nas acusações. Talvez ele tivesse lido os Conselhos a um jornalista, de Voltaire, 

que começa dialogicamente: “Perguntas como se deve agir para que tal jornal agrade nosso 

século e a posteridade. Responderei com duas palavras: Sê imparcial” (2006, p. 3 – grifos do 

autor). Apesar de escrito no século anterior, Castilho poderia tê-los considerados válidos 

também para o XIX. 

                                                 
98 “Tornados os ausentes com o vinho e fechada a porta (quem o crerá!) não cevada ainda a bestial sensualidade 
dos dois infames, concebem e executam, á vista de ambas as suas prostituidas, uma nova affronta contra ellas, 
contra a natureza, e contra si mesmos; um deleite, que sanctifica, se é possivel, os dois crimes que acabam de 
perpetrar [o estupro individual de cada uma, mãe e filha]! não o-diremos, não o podemos dizer! A cabra, 
destinada á cêa, estava ainda viva.!.!.! e elles, elles mesmos, ousaram depois banquetear-se com suas carnes, e 
obrigar as duas assombradas a comer d’ellas! e depois ainda, recomeçar, ambos, com a pobre moça o mesmo 
abominoso passatempo” (RUL, I, n.º 48, 15/09/1842, p. 571). 
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O jornalista não deveria apenas pregar a moral na sociedade. Deve ele próprio, como 

formador de opinião, estar sujeito a regras. Por isso, ele reclama, em “Os açoites no cadaver 

innocente” (RUL, III, n.º 1, 24/08/1843, p. 12), da forma como a imprensa divulgou o caso da 

jovem Maria da Conceição, que morrera afogada num poço. Segundo esse texto, os jornais 

divulgaram que ela havia se lançado ao poço em Caxias por “achar-se pejada, e ao mesmo 

tempo convencida de que seu amante a não desposaria”. O fato apurado, e só depois disso 

apresentado na Revista Universal, foi que a dita moça foi encontrada morta realmente num 

poço, não em Caxias, mas em Carnide. Também era certo que ela possuía um namorado com 

quem tencionava se casar, mas que não seria possível por a mãe do noivo não permitir. Seu 

corpo fora encontrado por seu pai, e a justiça, que procedeu ao exame de corpo de delito antes 

de a sepultarem, declarou que “Maria estava pura como as estrellas”, desmentindo o que era 

espalhado pela imprensa, o que muito fez sofrer o irmão da moça. Castilho conclui a notícia 

com um alerta aos colegas de profissão: 

 

Homens que tendes uma penna entre os dedos, e alli á esquina uma imprensa, para 
multiplicar de noite aos milhares o que ella escreveu, e á vossa porta uma duzia de 
corredores para o derramarem pela capital, e n’um grande palacio malas e 
cavalgaduras para o generalisarem pontualmente até aos ultimos confins do reino, e 
Deus sabe se do mundo, – Jornalistas – pensae nas lagrimas d’este rustico, antes de 
escreverdes; – depois de haverdes escripto pensae ainda n’ellas (RUL, III, n.º 1, 
24/08/1843, p. 12). 

 

Parece que era comum naquela época apontar como único culpado, de situações 

semelhantes, a mulher. António F. de Castilho, que, como temos visto em outros momentos, 

defende mais liberdade e independência para as mulheres, posiciona-se, neste caso, contra o 

senso comum, que culpava apenas o gênero feminino por tudo. O que Castilho não mostra é 

que, se a mulher tivesse outra posição na sociedade, ela não teria feito o que fez. 

No número subsequente, com o título sugestivo de “A Pomba e o Abutre”, o redator 

critica mais uma vez a imprensa ter divulgado uma história sem ter averiguado sua 

veracidade. “Era assumpto melindroso; para relatar e sentenciar careciamos ainda de 

evidencias” (RUL, III, n.º 2, 31/08/1843, p. 23). Tratava-se do caso de uma moça que teria 

fugido do paço real da Ajuda. Antes, contudo, de retificar a história, o narrador resolve 

descrever o contexto do acontecido, o ambiente em que vivia tal donzela: 

 

No palacio velho da Ajuda vegetam ainda umas concoenta ou mais solitarias, que, 
opprimidas dos annos e das molestias, recebem da charidade da Soberana o pão 
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pelos serviços, que outr’ora prestaram ás rainhas e princezas suas ascendentes; – são 
os ornamentos partidos e desfigurados de um seculo, que desabou para nunca mais 
ser reconstruido. – Todas estas mulheres são tristes como reliquias de tempos 
festivos, saudosas, ou antes, saudades ellas mesmas: – a presença de todas e de cada 
uma, aggrava a cada uma e a todas ellas a melancholía do crepusculo da morte, que 
já lhes vem anoitecendo. – Todo o reboliço, todas as quotidianas transformações 
maternaes, moraes e politicas da visinha capital, on[de] já foram vivas, moças e 
brilhantes, ou não chegam alli, ou só chegam como uns contos vãos e longinquos, 
como sonhos de coisas passadas em outro planeta: que teem ellas que ver no berço 
que se apparelha para uma nova edade? – ellas, que já pendem para o sepulcho, a 
contemplar no fundo d’elle tantas coisas louçãs e vivazes, que lhes pertenciam! 
(RUL, III, n.º 2, 31/08/1843, p. 23). 

 

Talvez, pela distância entre a Lisboa oitocentista e o palácio da Ajuda, não coubesse a 

nenhum jornalista ir lá verificar o acontecido. Castilho, por outro lado, era amigo de 

Alexandre Herculano, que morava justamente em frente ao paço, na casa contígua à 

Biblioteca da Ajuda, onde trabalhava. Teria sido ele o portador da história retificada? Um 

grupo de idosas vivendo quase abandonadas à própria sorte, reclusas, saudosas de um tempo 

quando eram felizes, filhas de uma idade que findara, lembra muito o opúsculo em favor das 

freiras de Lorvão escrito anos depois por Herculano. O narrador conta apenas que soube de 

tudo por “pessoa do sitio”. O que importa, de fato, nesse relato, é que, junto a essas senhoras, 

vivia no paço a sobrinha de uma delas, “companheira e amiga de todas ellas”. A jovem, 

“lindeza de 18 annos”, um dia escapou do coro e desapareceu. Quatro dias depois, um galego 

chega ao paço com uma carta para a tia. Segue-se um breve relato que poderia figurar em 

qualquer novela de temática contemporânea: 

 

Ás noves horas d’essa mesma noite viram-se saír pela portaria dois vultos 
rebuçados, que por mais que a porteira os interrogasse, partiram sem dar resposta. Á 
hora e meia da noite os mesmos dois vultos vieram bater á porta, trazendo entre si 
amparado e quasi em braços um terceiro, que ninguem reconheceu. Abriram uma 
porta, que havia muito não servia, e que dava passagem para a poisada da fugitiva, e 
entraram (RUL, III, n.º 2, 31/08/1843, p. 24). 

 

Na seguinte manhã, Maria estava já no palácio e, desde então, passava a vida a orar e 

chorar. O narrador teme que ela morra de tanto chorar e questiona: “E agora quem a 

condemnará por um erro, cuja origem e historia nos são desconhecidos?!”. E continua: 

 

Que delictos e crimes (quanto mais erros)! deixariam de se lavar com tantas 
lagrimas!!! E ha entretanto aqui um homem, talvez entre nós, talvez festejado e 
respeitado – um homem, que ella generosa não nomêa, não nomeará nunca – um 
homem, cujo rosto mais duro que o de Caím se não transformou, se não tingiu de 
repente na côr de sua alma para o denunciar, como sacrificador da innocencia, da 
virtude, da formosura, e do amor, de um amor irresistivel, inspirado por elle [...]. Ha 
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ahi um homem d’estes!! Ha-o sem duvida! e se as justiças o descobrissem, este 
homem receberia uma pena menos affrontosa que a do ladrão assassino...[...] que 
importa o que padece uma mulher? Não crêsse nas palavras de quem a fascinára; 
não fosse moça, innocente e amante; não fosse mulher. As justiças da sociedade 
teem mais coisas em que pensar. E de mais não se vê isto todos os dias? Não são 
conhecidos muitos outros que tambem matam assim o tempo com estas caçadas 
amorosas? que o confessam com vangloria e que em companhias mui lusidas são 
por isso admirados e invejados! Tractemos dos interesses materiaes. O restante são 
chiméras, são fanatismos, são miserias, indignas da attenção de legisladores, e dos 
homens illustrados de 1843 (RUL, III, n.º 2, 31/08/1843, p. 24). 

 

Mais uma vez, a ironia é utilizada por Castilho para atacar algo recorrente na 

sociedade. Que homens ilustrados são esses que se vangloriam de atos assim, enganando 

donzelas inocentes e depois abandonando-as à própria sorte, desgraçadas, impossibilitadas de 

conseguir casamento e de andar de cabeça erguida na rua? São os mesmos homens que se 

vangloriam de sua posição social. Os legisladores, como esses homens, só pensam em 

“interesses materiaes”. Cabe a um jornalista justo cobrar que se trate também das pessoas, dos 

atos, e que se impute a pena não à vítima, como se faz no caso de ela ser mulher, mas ao 

agressor, mesmo que ele seja um dos “homens illustrados de 1843”. Entretanto, é também 

uma posição moralista. Castilho tem razão ao culpar o homem por se beneficiar da situação da 

mulher, mas ele não ataca as estruturas sociais que interditam o campo da sexualidade, as 

mesmas que fizeram com que a menina do paço introjetasse a culpa pelo ato que praticou, ao 

que tudo indica, porque quis. Castilho afirma não ser crime ou delito a mulher ter se 

entregado ao galanteador, mas continua vendo um “erro” nessa ação. 

O papel da Revista era civilizar. Para isso, contudo, não bastava ilustrar, educar, seus 

leitores. Era preciso lutar contra os que apenas tinham “interesses materiaes” e também contra 

hábitos do Portugal velho que não morreram com a vitória liberal. Castilho espanta-se ainda 

no primeiro tomo ao perceber que há dentro do povo, outro povo, bárbaro ainda, enquanto 

narra “Os três ultimos dias de um sentenciado” (RUL, I, n.º 29, 21/04/1842, pp. 347-352). 

 

É porque dentro, e misturado com cada povo, anda outro povo, que não é, nem póde 
ser liberal; que não é, nem sabe ser christão; que não é, nem aspira a ser gente: – 
differem dos selvagens em trajarem á européa. – E que outro nome quereis que 
demos, por exemplo, a quem, porque no largo do patibulo e á hora da execução um 
dos espectadores cae de cima da méda de pinho, onde trepára para vêr, levanta, e 
repete gargalhadas estrondosas? – E isso foi tambem neste mesmo memoravel 
sabbado 17 do corrente Abril. – Selvagens á européa, lhes chamámos, relevem-nos o 
termo; foi mal, – tamanha injuria não a mereciam os pobres selvagens! (RUL, I, n.º 
29, 21/04/1842, p. 351). 
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Esta notícia, publicada com assinatura de António Feliciano de Castilho – o que 

poucas vezes acontece –, apresenta algumas diferenças em relação às demais que temos 

apresentado neste capítulo. Além de ser uma das maiores, talvez pelo excesso de detalhes 

desses três últimos dias de vida de Francisco de Mattos Lobo, apresenta diversas notas de 

rodapé com digressões e comentários sobre o que era narrado. A reflexão mais viva é a que 

motiva todo o relato. Mattos Lobo fora julgado e condenado pela morte de várias pessoas de 

uma mesma casa. A pena foi a morte no patíbulo, obrigando a procissão da cadeia à praça de 

execução que passasse em frente ao imóvel onde os crimes foram cometidos. Deveria 

Portugal manter a pena de morte em pleno regime liberal? Vimos acima que Castilho apontou 

uma série de crimes bestiais como argumentos a favor de sua manutenção. É, contudo, ao 

descrever a morte de Lobo, cujo “supplicio[,] coisa horrenda! durou mais de um quarto de 

hora” (RUL, I, n.º 29, 21/04/1842, p. 351), que ele justifica seu ponto de vista: 

 

Se cumpre ou não abolir a pena de morte, ponto é summamente controverso. As 
nações mais adiantadas ainda não chegaram a resolvel-o, que nós tão faltos da 
instrucção popular, que civilisa e moralisa, e tão distantes ainda da possibilidade de 
um systema penitenciario, quizessemos destruir para já este castigo, seria a mais 
grave, a mais perigosa de todas as imprudencias. Se taes utopias se fizessem 
realidade não tardariam em morrer ellas proprias sob o punhal dos assassinos. Que 
temos pois que fazer quanto á pena de morte? O mesmo que ha ja muito, ensinou a 
França, o que provavelmente a Inglaterra, que ainda tambem enforca, não tardará a 
adoptar. – Substituir o ferro á corda, o momento ao quarto de hora, e a machina ao 
braço humano (RUL, I, n.º 29, 21/04/1842, p. 351). 

 

António Feliciano não estava mesmo satisfeito com o estado atual da pena capital em 

Portugal. A procissão da justiça, que deveria ser parte da publicidade da pena para que, por 

sua gravidade, impedisse novos crimes, estava desleixada e sem cerimônia. A própria 

execução ficou próxima do ridículo por o carrasco se enroscar na mesma corda do 

enforcamento e ficar dependurado pelo pé enquanto a corda tentava estrangular o condenado, 

que sofreu por quinze minutos por a perna do executor estar atrapalhando o fechamento do nó 

mortal. Além disso, num dia grave como o que a sociedade mata um de seus membros para 

castigá-lo por seus crimes, é preciso reflexão sobre a justiça, pensava Castilho, o que não 

existe se a cidade, em vez de ficar de luto, permite festas e comédias públicas nesse dia. 

 

Eis-aqui á pressa e diminutamente narrado o que podémos colher ácerca de um 
assumpto que se por horrivel nos repellia, por importantissimo para a sociedade nos 
impunha a obrigação de lhe não fugirmos. – Tracta-se de um systema penal: tracta-
se da vida: – é preciso fazer conhecer a fundo a quem o não sabe (que são quasi 
todos), o que é, e como é a pena de morte: ao povo, para que a tema; aos julgadores, 
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para que a pesem; aos legisladores para que, se não podem aboli-la, a rarêem, e a 
decotem, quanto possivel, do luxo de seus espinhos (RUL, I, n.º 29, 21/04/1842, p. 
351 – grifos do autor). 

 

A pena capital estava em discussão naquele tempo e sua abolição era uma luta dos 

liberais. As últimas execuções foram na década de 1840. Usar casos como esses para justificar 

a pena de morte é uma posição reacionária de Castilho que, em meio à violência da época, 

temia o fim desse tipo de punição. A solução para ele, naquele momento, era alterar sua 

aplicação e suscitar a discussão do tema. Uma reflexão retórica, se considerarmos como o 

jornalista abonou o padrasto de Grândola que matou o estuprador de sua enteada, ou a relação 

de crimes hediondos perpetrados pela quadrilha julgada em Moimenta da Beira. 

Num país com sistema penitenciário deficiente, sem instrução popular, “que civilisa e 

moralisa”, cabia também à imprensa auxiliar nesse trabalho levando conhecimento. Por isso, a 

Revista atacava não apenas a violência que ululava, também exercia uma dupla ação contra as 

superstições. Por um lado, criticava-as fortemente. A sequência de artigos contra “mulheres 

de virtude” cumpria o dever de “ir sacando constantemente á luz quantos d’estes casos de 

ruins superstições nos chegam ao conhecimento, para espertar, nos que teem o direito e a 

fôrça, a vontade e a resolução de lhes dar mate; e havemos de perseverar” (RUL, IV, n.º 6, 

29/08/1844, p. 71). Por outro, desmentia diversos casos aparentemente insólitos que eram 

divulgados pela cidade; são diversos artigos, como o os “Gemidos Mysteriosos” (RUL, IV, n.º 

17, 14/11/1844, pp. 202-203), a “Aranha” do Mosteiro dos Jerónimos (RUL, IV, n.º 40, 

24/04/1845, p. 485), ou “Um Phantasma” (RUL, I, n.º 32, 12/05/1845, pp. 386-387) que 

aparecia por questões financeiras. Contudo, isso não o impedia de noticiar esses casos, 

deixando para o final o desvelo do que causa estranhamento, quando não lida com o assunto 

apenas ironicamente sem apontar saída real. Nem poderia impedi-lo. Afinal, não podemos nos 

esquecer do que diz Barthes: “o espanto implica sempre uma perturbação, já que em nossa 

civilização todo alhures da causa parece situar-se mais ou menos declaradamente à margem 

da natureza, ou pelo menos do natural” (1970, p. 61). Não haveria fait divers sem perturbação. 

Perguntamos, então, se esse espanto do escrever seria capaz de transformar esses 

textos de fait divers em algo diferente. Para já, o melhor seria afirmarmos que todos os artigos 

da Revista Universal Lisbonense aqui selecionados e analisados fazem parte da seção 

“Notícias”. Apesar disso, diferenciam-se das informações políticas, econômicas, 

meteorológicas, de guerras, etc. arroladas sob a mesma rubrica. A diferença é que “no nível da 

leitura, tudo é dado num fait divers; suas circunstâncias, suas causas, seu passado, seu 
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desenlace; sem duração e sem contexto êle constitui um ser imediato, total, que não remete, 

pelo menos formalmente, a nada de implícito” (BARTHES, 1970, p. 59). Enquanto isso, a 

informação implica um conhecimento prévio; ela possui uma duração. Contudo, observamos 

nesses textos de Castilho uma forma que faz com que esses escritos extrapolem a ideia de 

notícia pura, mesmo tendo em mente o alerta de Barthes de que “o fait divers é literatura, 

mesmo se essa literatura for considerada má” (idem, p. 67). 

Como temos vindo apontando em diversos momentos ao longo deste capítulo, essas 

histórias costumam, além do uso quase constante do humor irônico, ser construídas fazendo 

uso de três artifícios: intertextualidade explícita ou implícita com a literatura e outras artes 

(Camões, Virgílio, Shakespeare, os românticos franceses, etc.); abertura a um conhecimento 

prévio de outros assuntos não diretamente relacionados e desnecessários para sua 

compreensão, por servirem de reforço ou lembrança a outros tópicos abordados (as 

companhias de teatro, os projetos de transformação do Rossio, as touradas, etc.); narratividade 

que se aproxima do ficcional (estratégias de suspensão, metáforas, abertura semântica, 

digressões, etc.). Deste modo, Castilho transforma textos que deveriam ser objetivos, 

explícitos e fechados em si mesmos, abrindo-os a uma articulação com o resto da Revista 

Universal e com seu programa. Com isso, não nos esquecemos da associação que ele mesmo 

faz entre o jornalista e o poeta, como mostramos no segundo capítulo, ainda mais sendo ele 

um poeta que defende o trabalho formal e ficcional em poesia, como veremos no próximo 

capítulo. 

Assim, ao lermos essa produção castilhiana, somos levados àqueles lugares e àquele 

tempo pelas mãos do narrador, que nos faz, inclusive, penetrar na mente de suas personagens, 

mesmo tendo sido elas pessoas reais. É sensação semelhante à que tem Jorge Fernandes da 

Silveira quando comenta as crônicas de Fernão Lopes: “Convidando o leitor a ver (‘agora, 

olhai como se estivésseis presentes’), o narrador suspende o relato, e, como se se calasse, 

passa a ver-se na narração, transformando-se ele também em instância da narrativa e em efeito 

de leitura” (1992, p. 34). Isso porque, na crônica, “esse modo de ver-se com o outro cria um 

sentido do tempo para a subjetividade e as suas relações com o tempo histórico” (idem, p. 36). 

E nota-se em muitas dessas crônicas de Castilho a mesma relação com o tempo e “o narrador 

que, reflexivo assiste o fato e o narrador-outros ele próprio que, comovido, assiste ao fato” 

(idem, p. 33 – grifos do autor). Caso exemplar é o relato “Os tres ultimos dias de um 

sentenciado”, no qual o cronista instiga o leitor a acompanhá-lo e a ver como ele – “imaginai 
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(se não vos falta o animo) tudo isto” (RUL, I, n.º 29, 21/04/1842, p. 347), ao mesmo tempo 

em que ele é mais um na multidão acompanhando a procissão ao patíbulo: 

 

Entram no Caes do Tojo da Boa Vista: para aqui se-transferiu a execução, por ser 
este dia sanctificado na freguezia de Santa Engracia, districto a que pertence o outro 
Caes do mesmo nome, em que a forca tem posse de largos annos. – Volta os olhos 
para o mar e por algum tempo se-dilata em contemplal-o; – o mar é um irmão do 
céu; um emblema e pregão da grandeza e formosura de Deus: – o patibulo... não o 
viu; nem tornou por então a lançar olhos a objecto algum (RUL, I, n.º 29, 
21/04/1842, p. 350 – grifos do autor). 

 

Temos, ao longo desta tese, chamado esses textos de crônicas sem justificar esse 

rótulo. Se o fazemos agora é por entendermos que elas não têm sido apreciadas até então 

como tal. Não são realmente crônicas stricto sensu. Por quê? Por estarem deslocadas 

fisicamente de seu local habitual. Acompanhando a produção jornalística brasileira do século 

XIX, Marlyse Meyer (1992) identifica que os folhetins (não ainda o romance-folhetim, mas 

toda a diversidade de escritos que iriam ocupar o espaço do feuilleton, o rez-de-chaussée do 

jornal) começaram sua carreira sob a rubrica Variedades, onde é possível “ir ao encalço das 

primeiras manifestações da ficção, como de um espaço livre à criação e à transformação do 

jornal” (1992, p. 105). Enquanto isso, esses textos de Castilho não aparecem na seção 

“Variedades” da Revista Universal Lisbonense, mas no noticiário. Tal localização no espaço 

do jornal não impediu, contudo, Ernesto Rodrigues de, tal como vimos, identificar uma delas 

como “crónica-jornalística”. 

Causa espanto António Feliciano de Castilho não ter sido apontado ainda como 

cronista, ou, seguindo um vocabulário mais próprio da época dessas produções, como 

folhetinista. Se descontarmos o peso político que acabou por ser atribuído aos seus textos 

coligidos no Tributo Português à Memória do Libertador, não são aqueles artigos crônicas 

publicadas em jornais sem terem a princípio “pretensões a durar”, como diria Antonio 

Candido (1992, p. 14)? Não estavam sob a rubrica “Omnibus”, título dado ao espaço do 

folhetim explicitamente no rodapé da primeira página do jornal A Restauração, algumas de 

suas produções ali publicadas, apesar de sem assinatura? A crônica, como aponta Candido, “é 

a amiga da verdade e da poesia nas suas formas mais diretas e também nas suas formas mais 

fantásticas – sobretudo porque quase sempre utiliza o humor” (1992, p. 14). E Castilho, 

jornalista-poeta, defendendo o que há de verdade e de ficcional tanto no jornal quanto em 

poesia, estabelece uma ponte em dois sentidos entre o jornalismo e a literatura. Esses textos 
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do noticiário da RUL são breves contos “de atualidade”, atentos à vida em Lisboa, numa 

linguagem mais leve e irônica do que seria esperado de um “árcade-póstumo”, colocando-os 

como um dos pontos de partida tanto do romance de atualidade quanto do folhetim, podendo 

ombrear-se, nesse aspecto, com António Pedro Lopes de Mendonça e Júlio Cesar Machado, 

que começaram depois dele. Este folhetinista descreve bem o que temos vindo a dizer neste 

capítulo: 

 

não sei se a musa que favorece o berço dos poetas lhe havia concedido largamente a 
invenção; não sei tambem se as suas traducções de Molière foram impecaveis: mas 
em todo o caso, dizer que Castilho sabia a sua lingua e foi excellente traductor como 
centos de vezes se tem dito para não dizer mais nada, não basta: em todas as suas 
obras sente-se um moralista e um poeta, revelando-se em conceitos de uma 
gravidade penetrante, profunda, propria de uma alma apaixonada e verdadeiramente 
humana! (MACHADO, 1877, p. 149). 

 

Talvez, como se indaga Machado, Castilho não tenha recebido da musa “largamente a 

invenção”. Isso não o impedia de criar, ou melhor, seu método ficcional era diferente dos 

demais. Como poeta cego, ele era capaz de criar textos ecfrásticos a partir da descrição de um 

quadro contada a ele por outrem. Vimos, nos capítulos anteriores, que ele era capaz de, a 

partir de um quadro pintado ou litografado, como o “S. Bruno” de Sequeira ou o “D. Maria 

II” de Sendim, encetar uma narrativa. O próprio A. F. C. conta num dos paratextos do Ciúmes 

do Bardo como ele e o irmão se divertiam sorteando temas e palavras para comporem 

poemas, valorizando a criação que parte de algo dado previamente, como nesses casos, em 

vez de depositar toda a composição artística na invenção que parta da subjetividade ou de algo 

abstrato. Castilho, ao receber as notícias por cartas ou por ouvi-las contar, era capaz de 

transformá-las também, como se fossem pinturas cuja descrição ouvia antes de elaborar suas 

narrativas. Se essas crônicas não podem ser rotuladas explicitamente de ficção, uma vez que 

sua origem estava em fatos jornalísticos, elas não são isentas de criação artística. 

No sentido contrário, o cotidiano que António Feliciano descrevia na Revista 

Universal formava um novo manancial de temas, metáforas e vocabulário para suas outras 

atividades. Podemos lembrar aqui do caso descrito no capítulo anterior, do aproveitamento do 

tema das carruagens aéreas como chamariz para sua tradução teatral. Portanto, não é difícil 

imaginar que exemplos mais concretos e de mais direta relação tenham acontecido. É o que se 

pode perceber a partir do relato do que surgia “nesse século tão criador” e da capacidade 
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castilhiana de compor enredos a partir de imagens que fisicamente não enxergava, mas que 

lhe eram relatadas. 

Em 1844/1845, um fotógrafo francês estabeleceu-se em Lisboa. Edouard Thiesson, 

que chegou a retratar o próprio Daguerre, montou na Rua dos Mártires um estúdio fotográfico 

comercial. Castilho conta uma visita a esse estabelecimento em “Luz Pintora” (RUL, IV, n.º 

27, 23/01/1845, pp. 329-330). Num diálogo entre dois amigos, um dos quais querendo um 

retrato seu para entregar à mulher amada, ficamos conhecendo o estúdio, a descrição de 

algumas fotografias ali em exibição, o cenário montado, a posição em que o fotógrafo 

colocava seus clientes imóveis, as dificuldades referidas por Thiesson e o próprio ato de 

fotografar: 

 

puchou do relogio, mostrou a hora, minuto e segundo em que se estava, e chegando 
a um cofresinho, collocado, quatro ou cinco pés diante da cadeira, levantou uma 
corrediça que o fechava pela frente, e poz-se a considerar alternativamente o 
movimento das nuvens e o do ponteiro; apenas este marcára o seu decimo quinto 
passo, fechando a subitas o cofre exclamou; 
– Já vos tenho em meu poder. 
E desappareceu com a enigmatica boceta. Quinze minutos depois de operações 
mysteriosas, em quarto escuro, fechado e sem testimunhas, Mr. Thiesson voltou 
trazendo na mão o mais cabal e irrepreensivel de todos os retratos: um verdadeiro 
espelho com memória (RUL, IV, n.º 27, 23/01/1845, p. 330 – grifo do autor). 

 

Não é possível saber se António Feliciano de Castilho chegou a visitar o estúdio ou se 

apenas ouviu o relato de uma visita. Não conhecemos nenhuma fotografia dele feita por 

Thiesson. Observemos, contudo, a atenção aos detalhes nessa crônica, como se o narrador 

tivesse realmente visto tudo aquilo. De uma forma ou de outra, mesmo não havendo nenhuma 

menção a datas no texto, sabemos que o redator poderia tê-lo incluído há mais tempo na 

Revista. Nele, o daguerreotipista comunica a seu modelo a necessidade de se conservar 

“immovel por um terço de minuto, mas immovel com a mais perfeita immobilidade”, para 

que não saia defeituoso o retrato, complementando que isso “é o que torna extremamente 

difficeis os retratos de creanças, e dos passaros; e impossiveis os das dançarinas e dos doidos” 

(RUL, IV, n.º 27, 23/01/1845, p. 330). Já no número da semana anterior, ao começar a análise 

do romance Eurico, de Alexandre Herculano, que acabara de ser publicado, Castilho alerta 

seus leitores da dificuldade de “pertender julgar um livro novo, novo na data da sua 

composição e novo tambem quanto ao genero”, pois a “impressão de uma primeira leitura 

sempre rapida [...] assemelha-se a um quadro de Daguerre representando objectos moveis; 

alguma luz, muitas sombras, contornos enleados, imagem exactissima em partes, mas no todo 
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perturbada” (RUL, IV, n.º 26, 16/01/1845, p. 311). Onde poderia o crítico ter ouvido a 

descrição de um daguerreótipo de um objeto móvel senão do próprio Mr. Thiesson que 

figuraria na RUL na semana posterior? A fotografia e o romance de Herculano são dois 

exemplos do que o século criava numa revista cheia do que o século destruía. 

 

Porque triste fatalidade acontece que, depositando semanalmente para esta folha 
tamanho numero de crimes e desgraças, raras vezes se nos deparem feitos ou dictos, 
que mereçam propostos ao respeito e á imitação?! Será porque o mal é commum e a 
virtude rarissima?! Os pessimistas assim o dizem; nós não o cremos. [...] 
Já alguem nos accusou de tanto referirmos horrores, sem lhes entrecharmos côres 
mais alegres se não de longe a longe. Se nós fizessemos novellas como fasemos 
collecção de elementos para estatistica, muito peso teria a arguição: nós porém 
repetimos o que nos vem á noticia, e com melhor vontade aproveitamos sempre o 
bom e o louvavel, do que o feio, repreensivel e criminoso (RUL, IV, n.º 38, 
10/04/1845, p. 462). 

 

António Feliciano de Castilho percebia um peso grande da literatura nas 

transformações da sociedade, por isso, prezava sempre por obras que fossem moralmente 

condizentes com um ideal de felicidade. Pelo que se nota em suas crônicas, apesar de serem 

em sua maioria sobre “o feio, repreensivel e criminoso”, não vinham nas folhas da Revista 

isentas de crítica. Há nesses textos uma tentativa civilizacional na busca de um ideal. Através 

de exemplos, positivos e negativos, da ironia, do aconselhamento ou do ataque direto a 

determinados usos e costumes, Castilho articulava para formar opiniões e, paulatinamente, 

moldar mentalidades e comportamentos. Como cronista de seu tempo, ele poderia aproximar-

se mais de seus leitores e, por conseguinte, aproximá-los dos temas e discussões que 

interessavam a ele como redator. O caminho apontado nesses textos é o da educação, o do 

trabalho, o da atenção do governo, o da paz, o da justiça, o do amor familiar; contra a 

presença ainda de superstições, enganos, da violência, da calúnia (inclusive questionando o 

costume de se culpabilizar a mulher por mazelas que são verdades sociais), dos excessos e, 

principalmente, contra aqueles que transformam tudo em cifras. É assim que, mesmo 

indiciando serem esses textos de impacto menor nas subjetividades do que a literatura, o 

jornalista não deixa de ser poeta, não deixa de ser utópico, não abre mão de seu papel social, 

ainda que em produções não destinadas a durar. O Castilho da crônica-folhetim é o homem 

atento ao cotidiano da Lisboa liberal. Seu olhar arguto é uma contribuição valiosa para o 

aprimoramento das instituições. Porém, não podemos ignorar que há nele o homem do velho 

mundo também, apesar de defender sinceramente os ideais liberais do século. 
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5. FELICIDADE PELA POESIA: ENTRE SUBJETIVIDADE E 

FICÇÃO  
 
 

Que ha ahi de commum?! Unicamente o nome, accidente impessoal, insignificativo, 
nullo. O corpo é manifestamente diversissimo, e em tudo outro, e com o corpo outro 
e tão diverso, outras e diversas igualmente são as faculdades intimas, outro e diverso 
o sentir, o querer, o recordar, o ambicionar. Não são epocas de uma vida; são vidas 
verdadeiramente distinctas, talvez contrarias, que se encadeiaram por um trabalho 
simultaneo e occulto da natureza e da fortuna, dos sucessos e de nós mesmos 
(CASTILHO, 1861, p. 183). 

 

Com essas definições, Castilho começou um texto autobiográfico, “A Chave do 

Enigma”, no qual tenta explicar o que o levou à composição de Amor e Melancolia, um livro 

publicado “sem cuidar no publico” (CASTILHO, 1861, p. [13]) e cujo sucesso ele não 

compreendia muito bem99. Ele aponta nesse texto que “o individuo não é só a alma; o corpo 

que a reveste, a serve, e tantas vezes a domina, é mais que sujeito a continuas e espantosas 

variações” (CASTILHO, 1861, p. 182). Também afirma que, uma vez que há essa 

“desidentificação incessante do corpo” de um indivíduo em dois momentos distintos de sua 

vida, ele está, afinal, a escrever um romance, tão ficcional quanto a “historia que se escreva de 

um personagem, ou de um povo, ás vezes remotissimos em logar e tempo”. E pergunta: 

“escrever o seu preterito não é escrever já de outrem?” (CASTILHO, 1861, p. 184). Segundo 

Peter Gay, ao longo do século XIX, “tornou-se uma obviedade dizer que a autobiografia é 

necessariamente o resultado de uma consciência dupla” (1999, p. 153). Entretanto, 

 

uma autobiografia é um ato complexo de linguagem, muitas vezes um triunfo sobre 
a ansiedade, adulando, desculpando, vangloriando-se, tudo para narrar uma história 
pessoal consistente. Mas, ao lado dos outros fatores que levam à distorção, a simples 
passagem do tempo com freqüência impingia ao autobiógrafo uma persona 
enrijecida em máscara (GAY, 1999, p.166). 

                                                 
99 Na Advertência da segunda edição, ele tenta responder a essa questão. 



146 

 

 

Seria esse texto, publicado tão distante da primeira edição desses poemas da 

juventude, “A Chave do Enigma” não só do livro a que serve de paratexto, mas aquela chave 

capaz de explicar a obra poética de Castilho? Afinal, ela é escrita após quase todos seus livros 

de poemas100. Como “no século XIX muitas confissões revelavam menos do que seus autores 

pretendiam ou proclamavam – e outras revelavam mais” (GAY, 1999, p. 130), se, como 

Castilho afirma, “nesta desidentificação, neste apartamento dos dois eus” (CASTILHO, 1861, 

p. 185), ele explica-se a si próprio numa biografia ficcional, então ela pode iluminar não 

apenas uma parte de sua obra, mas qualquer parte dela pelo mesmo princípio incessante de 

“desidentificação”. 

Inclusive, atentamos para um fato importante: a obra castilhiana tem sido avaliada, 

desde sempre, apenas por partes, propositadamente ou não. Um motivo é claro: é uma obra 

vastíssima. Observando apenas as composições poéticas, são nove livros, ou melhor, nove 

títulos publicados em vida. Em alguns casos, aproveitando uma reedição, Castilho modificou 

e acrescentou poemas e outros paratextos. Destaca-se nesse processo o próprio Amor e 

Melancolia, que ganha uma segunda advertência além do já aludido texto “A Chave do 

Enigma” que possui maior extensão do que o próprio corpo poético do livro. Também A 

Primavera sofreu profundas modificações da edição de 1822 para a de 1837, não apenas 

ganhando paratextos, mas tendo seus poemas recompostos, com alteração de versos, 

substituição de imagens e de palavras, cortes de versos, acréscimo de outros, causando uma 

verdadeira reestruturação de alguns poemas, o que o torna, definitivamente, outro livro. 

Postumamente, o filho Júlio de Castilho reeditou a obra do pai e publicou alguns inéditos, 

como O Presbitério da Montanha, cujos poemas foram compostos na Serra do Caramulo, 

enquanto acompanhava seu irmão, pároco em Castanheira do Vouga, mas cujo prefácio, de 

1844, chegou a ir para a tipografia e do qual A. F. C. distribuiu alguns exemplares. Também 

foi publicada postumamente uma nova coletânea de poemas a que o filho deu o nome de 

Novas Escavações Poéticas. Nesse momento, vêm à luz ainda, fora dessas edições, algumas 

obras que haviam sido publicadas isoladamente em folhetos ou em periódicos, sobretudo as 

de conteúdo político101, e outras a que o filho deu destino diverso, como as Epístolas a 

Francisca Possolo da Costa, que foram incorporar o Palestras Religiosas. Mantém-se ainda 

                                                 
100 Inclusive, quase todos os poemas que compõem O Outono, de 1863, já estavam compostos em 1861. 
101 Crónica Certa e Muito Verdadeira de Maria da Fonte (1846) e Eco da voz portugueza por terras de Santa 
Cruz (1847). 
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inédito um livro da juventude que ficou incompleto, cujo manuscrito encontra-se no Arquivo 

Nacional Torre do Tombo, Hero e Leandro, ou A Sacerdotisa de Vénus. E não aludimos aqui 

às traduções de Castilho, mesmo sabendo que para ele há muito mais criação ou mesmo 

adaptação do que simples paráfrase para o vernáculo. 

Faria falta para a compreensão de sua poesia a leitura de todos os poemas que 

compõem sua obra? O próprio Castilho, na Primavera de 1837, baseado em Dumas, aponta 

que sim: “Eu pretendo antes ser bem conhecido pelo que fui, sou, e hei-de ser, do que pelo 

que sou; porque nascendo-nos o presente do passado, ainda que diverso, o futuro, o sermos só 

conhecidos pelo que somos não é sermos conhecidos” (CASTILHO, 1903, p. 33). 

Nós mesmos102, numa breve biografia de Alexandre Herculano, apontamos que há 

uma coerência ideológica, tanto política quanto estética (intrinsecamente ligadas), na obra 

desse romancista e historiador. Ofélia Paiva Monteiro103, em sua tese sobre a formação de 

Almeida Garrett, mostra que também há uma coerência entre as produções da juventude e o 

Garrett maduro. Sérgio Nazar David, ao analisar a correspondência familiar de Garrett, 

percebe uma “coerência espantosa” (DAVID, 2012, p. 20) em suas posições políticas, sem 

deixar de assinalar as contradições de sua “dúplice natureza”104, mostrando o homem que era, 

inserido em seu tempo. 

Não tem sido esta a visão da crítica sobre António Feliciano. Salgado Júnior, ao 

escrever sobre o poeta em Perspectiva da Literatura Portuguesa do Século XIX, estranha a 

situação de Castilho: 

 

Creio que será difícil encontrar em qualquer época da história literária portuguesa, 
ou mesmo de outra nação, um caso tão estranho como é este de Castilho. Uma longa 
série de equívocos, próprios ou alheios, se estende em cadeia sem fim [...]. Anda 
nisto tudo uma espécie de comédia dos enganos, que cada vez se embrulha mais, até 
chegar a situações absolutamente paradoxais. E o pior é que tal comédia se não 
desenrola na lógica do cómico para chegar a um remate feliz. Não: só aparentemente 
é que é comédia, – pois que se pode descobrir que, enquanto a comédia dos enganos 
se desdobra, há um personagem que está, sem disso ter consciência, a desenvolver 
um papel trágico, – e essa personagem é sempre Castilho. [...] Se isto não é, de 
facto, uma farsada trágica, não sei que nome dar às vidas que se erram (SALGADO 
JÚNIOR, 1947, pp. 52-53). 

 
                                                 
102 CRUZ, Carlos Eduardo Soares da. Pouca Luz em Muitas Trevas: Eurico, o Presbítero no Liberalismo 
Português. Dissertação (Mestrado em Ciência da Literatura) – Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Orientadores: André Bueno e Sérgio Nazar David. 
103 Professora da Universidade de Coimbra, com longa carreira dedicada aos estudos garrettianos, autora da tese 
A Formação de Almeida Garrett. Experiência e Criação (1972), e coordenadora da equipa responsável pela 
edição crítica das obras de Almeida Garrett. 
104 Expressão que está em Viagens na Minha Terra (GARRETT, 2010, cap. XXV, p. 294). 
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O próprio Júlio de Castilho, nas memórias que escreve sobre seu pai, aponta com certa 

estranheza como António Feliciano associava-se e distanciava-se seguidas vezes da estética 

romântica. Aliás, não é fato novo que Júlio, apesar da longa defesa que faz da figura do pai, 

ou não o compreendeu ou não o aceitou totalmente, pois tentou de várias formas maquiar a 

obra paterna para que melhor se adaptasse à imagem de intelectual que ele gostaria que 

passasse à posteridade. Em suas edições, há alterações de palavras, pontuação e paragrafação, 

há a eliminação de trechos, e uma decisão aparente de não publicar tudo o que o pai escrevera 

no que seriam as Obras Completas de A. F. de Castilho. É esta, entretanto, a última edição da 

maior parte da produção castilhiana e, por isso mesmo, a mais facilmente encontrada pelos 

críticos. 

Não pretendemos, claro, ao propormos aqui uma análise breve da obra poética de 

Castilho, afirmar uma verdade última sobre a mesma. Aliás, nem nos deteremos 

exaustivamente em todas as composições castilhianas, inclusive porque fugiria ao escopo 

desta tese. Propomo-nos a, a partir da leitura atenta desse poeta e do interesse em nós 

despertado por certas facetas de sua obra, que nos parecem ter sido ignoradas pela crítica, 

buscar certa coerência nesse conjunto à primeira vista dissonante. É tentar, com base no que 

aponta o próprio autor, identificar algo que de alguma forma explique não apenas sua poética, 

mas o que ele buscava em poesia e como ele via o papel do poeta. 

Se, segundo nossa hipótese, o pensamento romântico, como resistência ao capitalismo, 

materializa-se de modo plural, variado, a poesia romântica não pode, obviamente, ter uma só 

voz, um só estilo. Percebendo o que Castilho foi como poeta, não apenas em um livro ou num 

período de sua vida, mas conhecendo-o como ele pede que seja, podemos identificar um 

motivo – se não o único, ao menos o principal – para que um autor figurasse nas páginas da 

Revista Universal Lisbonense. Isso se, tal como pensamos, ele utilizava seu periódico para 

defesa de um estilo poético, tal como usara outros periódicos para defesa de uma forma 

política de liberalismo. 

Indicamos anteriormente que Castilho afirma, em alguns livros, ser outro em relação 

ao autor de livros anteriormente escritos por ele. Também afirmamos que os temas e a forma 

de seus poemas variavam. Acrescentamos agora que, diferentemente do esperado de um poeta 

de escola romântica, António de Castilho rompe diversas vezes com a emocionalidade e com 

a lógica de exposição da subjetividade. Na verdade, são poucos os exemplos de poesia 

explicitamente subjetiva em sua obra. Sua poética apresenta-se muito mais como resultado de 



149 

 

um trabalho ficcional, intelectual e artesanal do que produto de um gênio inspirado. Por isso, 

o aparente paradoxo (lembrando as palavras de Salgado Jr.) desfaz-se pela “chave do 

enigma”. Castilho apresenta-se, de fato, como vários poetas – gérmen de uma crise do sujeito 

na modernidade. Nesse caso, todos se assinam pelo mesmo nome. Não era também a questão 

nominal que unia o gardingo, o cavaleiro, o poeta e o presbítero Eurico? Apesar deste 

“accidente impessoal, insignificativo, nullo”, os poetas Castilho também nascem, morrem, 

enterram-se, desenterram-se, refutam-se e reincorporam-se a si mesmos como parte de sua 

própria tradição. 

Para que essa ideia poética de ficcionalização em Castilho fique mais clara, 

seguiremos alguns caminhos por sua obra. Partiremos de uma breve apresentação de cada um 

de seus livros, atentando ao que parece se manter e ao que se rompe entre um e outro, 

tentando situar cada um deles, além de destacar como o próprio Castilho relaciona-os ou não 

com os anteriores. Em seguida, observaremos como esse poeta explica sua arte poética, as 

estratégias de composição, suas dificuldades, o papel da poesia e a relação com outras artes, 

atentando a alguns temas e imagens que predominam ao longo de sua obra enquanto outros 

são desprezados. Esperamos assim ter um panorama dos critérios dele para valorar as obras 

literárias e os próprios literatos. 

 

5.1 – Um Percurso Poético 

 

Sabe-se que a carreira literária de António Feliciano de Castilho começou cedo e 

prolongou-se por um bom tempo. São quase 50 anos entre o primeiro e o último poema 

publicados. Com apenas 16 anos leva a público o longo Epicédio105; aos 18, um sobre A 

Faustíssima Exaltação de D. João VI. Já com longas barbas brancas, edita, em 1863, O 

Outono. Estranho caso de um adolescente que começa na vida poética cantando a morte? 

O Epicédio, com 503 versos, antecedido de uma dedicatória de 83 versos, com suas 

respectivas epígrafes e 22 notas, foi um sucesso de público. Logo após a publicação, é 

reimpresso nas páginas do Jornal de Coimbra106, periódico de seu pai, José Feliciano. Apesar 

                                                 
105 Título completo: Epicedio na Sentida Morte da Augustissima Senhora D. Maria I. Rainha Fidelissima. 
Offerecido a Seu Augustissimo Filho D. João VI. Nosso Senhor. 
106 Informa o jornal: “Ésta Peça publicou-se avulsa pelos fins do anno passado. Em poucos dias se-consumio a 
Edição, por isso se-reimprime agora, mas com algumas emendas e accrescentamentos, assim no Texto, como nas 
Notas, feitos pelo A., o qual frequentava o anno passado a Aula de Rethorica, e frequenta este anno a de 
Philosophia racional e moral no Convento de Jesus, em Lisboa” (Jornal de Coimbra, Num. L, Parte II, p. 73). 
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de ser o primeiro poema publicado, o cantor deixa claro logo nos dois primeiros decassílabos 

que possui outras composições: “Depõe, ó Lyra, os ledos sons, que outr’ora\ Minhas doces 

Canções accompanhavão”107. Não são, de fato, seus primeiros versos. Apesar de o poema ser 

uma homenagem à rainha morta, seu começo remete aos seus mestres e indica que já os 

elogiou em poemas anteriores108. É este hábito de referir-se a alguma outra obra sua que nos 

permite apontar relações entre as mesmas. Tal como ele volta a fazer na Faustíssima 

Exaltação109. 

Nesse segundo poema, de 1818, a composição alonga-se. São três cantos, com 393, 

766, 653 versos respectivamente, além de uma dedicatória de 50 versos, acompanhados de 97 

notas explicativas. Nesse livro dedicado ao rei, o vate não o deixa esquecer a primeira 

composição, invocando-a logo nos primeiros decassílabos do primeiro canto: “INTERPRETE 

fiel já fui outr’hora\ Da dôr acerba, da pungente mágoa,\ Que da Lysia infeliz rasgava o peito\ 

Ao vêr tornada nas funereas cinzas,\ Dos Lusos esplendor, Maria Excelsa” (CASTILHO, 

1818, p. 1). Entretanto, há algo mais forte unindo esses dois poemas além da composição em 

decassílabos brancos, a homenagem ao rei e a referência a composições anteriores. Ambos 

são apresentados como tendo sido inspirados pela verdade. A dedicatória do Epicédio começa 

com o quarteto de invocação: “Das cinzas sepulchraes surge, ó verdade,\ Do Sempiterno filha 

rompe as sombras,\ Accende o facho teu, guia minh’alma,\ Tu meu Estro serás, serás meu 

nume.” A da Faustíssima Exaltação começa por descrever o aparecimento de uma deusa em 

cuja destra “de brilhante explendor sustenta um facho”. “Era a formosa, a candida Verdade”. 

Não sabemos se o jovem António Feliciano percebeu o que fez. Supondo que seus 

leitores encarariam o longo encômio como falso, ao afirmar que seus versos surgem da 

Verdade, não deixaria seu público mais ciente da falsidade do que canta? Ou com mais 

dúvidas sobre a veracidade do que apresenta, apesar do significativo número de 97 notas? O 

que transparece desses dois poemas é justamente essa dúvida entre realidade e ficção. Os 

grandes feitos de d. João VI, mais do que “Pai da Patria”, o “Numem d’ella”, não são os 

dignos de epopeias. Castilho apresenta obras pontuais como dragagem de rios e atos 
                                                 
107 Citamos a partir da edição publicada no Jornal de Coimbra. 
108 Há no Fundo Castilho do ANTT um breve catálogo em fichas correspondentes a uma “Cronologia das Obras 
de Castilho” (Cx 67; Ms 11), composta por Júlio de Castilho, que indica ao menos dois poemas predecessores. 
Um “Soneto Ao célebre Padre Frei Balthazar da Encarnação” e uma “Ode Ao Desembargador Antonio Ribeiro 
dos Santos”, ambas publicados no primeiro volume de Novas Escavações Poéticas. Sobre o primeiro, as 
anotações de Júlio de Castilho informam serem o primeiro soneto e segundos versos do autor sem, infelizmente, 
indicar quais teriam sido compostos anteriormente. 
109 Com o título completo de A Faustissima Exaltação de Sua Magestade Fidelissima o Senhor D. João VI ao 
Throno. 
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administrativos como a concessão de títulos como sendo marcos importantes do governo de 

sua majestade, longamente esmiuçados. Ao mesmo tempo, não consegue cantar a virtude e o 

valor dos primeiros monarcas portugueses: “A mente do mortal, o engenho humano\ De todos 

o louvor jámais tecêra:\ Cem bôccas, linguas cento, e voz de ferro\ Natureza não dá, que o 

Assumpto igualem” (CASTILHO, 1818, p. 3). Já no Epicédio, quando tentou relatar os 

grandes feitos da monarca, cedeu sua voz à rainha morta. 

Até mesmo o propósito dos poemas, elogio ao monarca, é posto em causa quando o 

vate reclama dos destinos do país (“Oh Providencia! Oh leis de ignoto fado!”) e imagina o 

retorno da família real, tanto em 1816, quanto em 1818: “Tu não Pódes, ó Rei, a nossas preces 

/ Teus ouvidos negar: Attende como / Propicia a nossos ais Justiça os-ouve, / Como nossa 

esperança anima os votos” (CASTILHO, 1818, p. 48). 

O que se nota nesses versos da juventude do poeta, adolescente ainda, é já uma 

atuação política, apesar do objetivo primordial dos poemas ser outro. O elogio aos monarcas é 

marcado por ações que favoreceram a população, o país, com construções e administração, no 

reino e no Brasil, enquanto ataca Bonaparte por ter desvirtuado os ideais da Revolução e 

levado a Europa à guerra. 

O livro que António de Castilho publica a seguir, em 1821, é a primeira parte das 

Cartas de Eco e Narciso. Sobre ele, não é difícil dar razão a Teófilo Braga quando diz que é o 

mesmo assunto repetido à exaustão. O lirismo cede lugar a uma narratividade numa novela 

epistolografada na qual Eco está apaixonada por Narciso, que ignora, foge e desdenha de seu 

amor. Em um bosque idílico, os dois jovens trocam longas cartas em decassílabos brancos 

esculpidos nos troncos das árvores. O livro só se completa na segunda edição, de 1825, 

quando são publicadas as duas partes do poema. É mais uma sequência de cartas em 

decassílabos brancos entre Eco e Narciso, seguida de redondilhas sobre o mesmo tema. Como 

narrativa, há um problema estrutural que parece não ter sido previsto pelo autor. Como toda a 

história é narrada por cartas quer de Eco quer de Narciso, após o jovem se transformar em flor 

e Eco se perder entre as montanhas, quem narrará esses acontecimentos? Foi preciso 

arrematar com um idílio “para servir de conclusão ao romance”, no qual se contam as queixas 

de Liríope e o que se passou com Narciso. 

Quanto à composição poética, o autor faz uma autocrítica e reconhece o excesso de 

figuras míticas, tanto neste livro quanto n’A Primavera, publicado em 1822 entre as duas 

partes das Cartas, portanto. Além disso, ele tentou tornar a segunda parte menos monótona, 
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assumindo que “há n’ella mais poesia, mais movimento, mais variedade e attitudes” 

(CASTILHO, 1903, p. 17). Ao mesmo tempo, Castilho assume que há novidade nesse estilo 

de poesia que estava publicando, tanto na segunda parte das Cartas quanto na Primavera, o 

cantar a natureza nacional. Ele estaria nacionalizando um gênero de poesia comum a alguns 

alemães do século XVIII, como o suíço Gessner, seu exemplo preferido. “Castilho era muito 

dedicado ao poeta, que representava a seus olhos uma actualidade sem problemas demasiados 

e, sobretudo, sem polémica” (FRANÇA, 1993, p. 42). É um ataque frontal ao desespero de 

certa poesia de moda romântica, ao mesmo tempo em que ataca o modelo árcade com toda 

sua profusão de imagens retiradas da mitologia greco-romana – da qual ele mesmo tinha 

dificuldade de se desvencilhar. 

 

Homens de mais imaginação que juízo, arrojaram-se acima das nuvens, vagaram por 
entre os astros, viram por toda a parte deuses; mas, esquecendo-se da terra e dos 
homens, mereceram que a verdade os desamparasse, e perderam todo o direito á 
estima dos amigos dos homens e da Natureza. Os loiros do Parnaso teem-se 
desfolhado debaixo de uma chuva de gelo brilhante. A tempestade continúa, o 
horizonte ameaça brilhar ainda muito tempo com o fogo dos raios em vez da 
claridade pacifica do sol. Os nossos jovens litteratos se acham na mais difficil 
posição entre rochas escarpadas (CASTILHO, 1903, p. 16). 

 

Ora, aos vinte e cinco anos não era Castilho um desses “jovens litteratos”? A profusão 

de referências mitológicas não o aproxima também dos homens que “viram por toda a parte 

deuses”? Estranhamente, António Feliciano parece se colocar em 1825 acima dos “mancebos” 

a quem ele escreve o prólogo, ao mesmo tempo em que já despreza em parte os versos que 

está publicando, pois recomenda que os jovens poetas esqueçam tanto as figuras mitológicas 

que pululavam nos poemas árcades e em seus próprios escritos (“Jove”, “Eolo”, “Neptuno”, 

“Acheronte”) quanto as “rochas escarpadas”, o locus horrendus característico dos poemas da 

escola romântica (“Raios”, “Ventos”, “Tempestades”, “Furias”) para cantar “a ternura, o 

amor, o prazer, os campos, e a felicidade” (CASTILHO, 1903, p. 17). Deve-se cantar a 

“felicidade”, sem se esquecer “da terra e dos homens”. Seria isso possível? Talvez, se 

lembrarmos que Portugal devia estar passando por um momento de grande entusiasmo e 

expectativas, após a revolução liberal e o retorno do rei e da Corte. Vencidas as primeiras 

dificuldades políticas, era tempo de se pensar no homem e em sua felicidade. É o tema dos 

poemas que compõem a Primavera. O fim do sofrimento do inverno e o desejo de renovação 

que acompanha a nova estação, as brincadeiras de criança, as festas entre amigos, o amor 

familiar, a vida numa sociedade em harmonia com a natureza. Estranhamos, portanto, as 
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palavras de José-Augusto França, para quem a corrente poética de filiação “elmanista” que se 

encontrava à roda de Castilho “ficava à margem do tempo” (1993, p. 42), enquanto os 

“filintistas”, como Garrett, adquiriam “responsabilidades novas”. 

 

Esta pequena batalha da literatura pode demonstrá-lo. As obras de Castilho e de 
Garrett assumem um valor exemplar: o primeiro vai cantar os amores de Eco e de 
Narciso, porque para si estes anos eram um “tempo de prazer suave e doce”; o 
segundo, no frio da mansarda de Paris, vai compor a história trágica de Camões 
(FRANÇA, 1993, p. 43). 

 

1821 e 1822 não são 1825. Parece pouco tempo, mas intermeado pela Abrilada, de 

1824, reação absolutista que levou Garrett ao exílio. O “tempo de prazer suave e doce” é o da 

primeira edição das Cartas, de 1821. Não queremos com isso dizer que não haja diferenças de 

dicção e de temas nos dois poetas. Enquanto Garrett está profundamente marcado pela 

campanha liberal, Castilho, cuja cegueira o impossibilita para a luta e mesmo para o exílio, 

precisava buscar outro meio de ação. “Sempre uma nauseabunda doçura, uma linfática 

brandura!” resume Teófilo Braga (s.d., p. 329), para quem a “imensa felicidade cansa; é 

preciso contrastes, agitações, para que a criação do artista corresponda às multímodas 

volições e encontradíssimas impressões que se passam no indivíduo” (BRAGA, s.d., p. 327). 

As agitações não demoraram a aparecer. Em 1826, com a morte de d. João VI e a 

questão dinástica com o golpe absolutista de d. Miguel, toda a “nauseabunda doçura” 

desaparece. Nesse clima, António Feliciano compõe, em seu retiro com o irmão em S. 

Mamede da Castanheira do Vouga, em 1830, uma “Epístola ao Morgado de Assentiz”, que 

abrirá mais tarde seu volume de Escavações Poéticas. Nesse longo poema, o sujeito começa 

apresentando seu tempo: “D’este século o estame vai fiado/ Das furias pela mão na stygia 

noite,/ Magnanino Assentiz: medra no fuso,/ Farto de sangue, de peçonha e léthes.” E, após 

descrever todo o horror, indaga: “Que ha-de fazer um coração sensível?” Ele, após 

recomendar ao velho morgado o que fazer, assume: “Se não posso dormir, traduzo Ovidio;/ 

Romantiso, edifico os meus castellos”. 

Segundo o que mais tarde viria a lume, é efetivamente o período mais fértil de sua 

vida. Apesar de todas as atribulações por que passam a nação e sua família, o eremitério na 

serra, sem muitas distrações, e com o irmão pároco a servir de secretário, facilitam a atividade 

literária, seja em leituras, em traduções ou em composições próprias. Quase todas demorariam 

a ser publicadas. Durante o regime de d. Miguel apenas sai um livro, Amor e Melancolia ou a 
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Novíssima Heloisa, de 1828. Sobre este livro é preciso atentar às palavras de David Mourão-

Ferreira: 

 

[...] relendo agora praticamente todos os versos de Castilho, mais e mais me 
persuado que é urgente reabilitá-lo em parte como poeta [...]; e que um livro como 
Amor e Melancolia – publicado, não o esqueçamos, em 1828 –, tendo sido talvez 
aquele que o autor posteriormente menos refundiu (quase não refundiu), apresente, 
sob inúmeros aspectos, características incomparavelmente mais modernas que, por 
exemplo, ainda mesmo as Flores sem Fruto, de Garrett, que são de 1845 
(MOURÃO-FERREIRA, s.d., p. 48). 

 

Realmente, Amor e Melancolia destaca-se em meio à obra castilhiana. Nele a 

“claridade pacifica do sol” dá lugar a uma noite de constante fantasia. É sintomática a 

advertência que o poeta faz, informando que compôs o livro “sem cuidar no publico”, afinal, 

“que importa ao publico se eu cobri de geroglificos um monumento que eu só levantei para 

mim?” (CASTILHO, 1861, p. [7]), questiona ele. Parece que se esqueceu não apenas do 

público, mas “da terra e dos homens” para pensar apenas em si e em sua amada. É um livro de 

imagens, metáforas, paisagens, sons e formas em tudo diferentes dos anteriores. 

“Romantizava”, sem perceber.   

A Chave do Enigma vai explicar o que motivou esses poemas, o escutar o próprio 

coração e transformar o que ouviu em estética. Os “geroglificos” (hieroglifos) são traduzidos 

e descobre-se que o livro é a resposta a uma declaração amorosa. Uma desconhecida assume-

se como Eco e quer Castilho como Narciso. O mistério e a correspondência amorosa motivam 

essa exaltação da subjetividade do poeta, se crermos na explicação biográfica. Entretanto, tal 

como afirmamos previamente, essa Chave de Castilho funciona como Pedra de Roseta para 

decifrar mais do que esses poemas. 

Há outro livro, que não chegou a ser publicado, que parece ter sido composto na 

mesma altura. Encontra-se na Coleção dos Viscondes de Castilho no Arquivo Nacional – 

Torre do Tombo um manuscrito de um longo poema narrativo, inacabado ou incompleto, 

intitulado Hero e Leandro, ou a Sacerdotisa de Vénus. Apesar de o manuscrito não indicar a 

autoria e o catálogo do ANTT apontar como sendo de Júlio de Castilho, sabemos por breves 

referências que se trata efetivamente de composição de António Feliciano. Nele, o próprio 

enredo de Hero e Leandro traz semelhanças ao que se passava com A. F. C.: troca de 

correspondências entre namorados; Hero reclusa num templo, acolhida pelas irmãs 
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sacerdotisas, sua namorada retida num mosteiro, aos cuidados das freiras; a distância entre os 

dois namorados; o desejo interdito pela religião, pela sociedade e pela família. 

É, claro, impossível saber o real motivo que fez com que Castilho não publicasse seu 

livro de Hero e Leandro, mas podemos supor. Imaginando esse poema como sendo composto 

entre a segunda edição das Cartas de Eco e Narciso e o Amor e Melancolia, o estranhamento 

diminui. O que se percebe é já a construção de uma narrativa “da terra e dos homens”. O 

poeta aproveita o assunto do mito, a luta do amor para superar diversos obstáculos (religioso, 

geográfico, social, familiar) para dar variedade ao poema. Ressaltamos aqui alguns temas 

caros à literatura da primeira geração romântica, como a luta pela liberdade, a questão do 

celibato do clero, a decisão de amar apesar da origem e posição social de Hero, além de um 

erotismo e uma tensão entre a pureza de Hero sacerdotisa vestida de branco e o desejo sexual 

que ela faz crescer em Leandro. Não é também uma narrativa contada sob a “claridade 

pacífica do sol”, o próprio Leandro ri-se do mito de Narciso e desdenha da paz da Primavera. 

Aqui é a história do facho de Hero “que pelas noites de verão está scintillando”, iluminando 

muito pouco a terra, mas abrasando a fantasia do jovem Leandro. 

Amor e Melancolia está, pela forma, inclusive abandonando os temas clássicos, mais 

próximo de uma sensibilidade romântica do que a narrativa de Hero e Leandro. A mudança de 

tema, tom, musa e leitores é apresentada no poema “A Musa Melancolica”, que serve de 

“Introdução”. O sujeito lírico, dirigindo-se à própria musa, estranha que ela não o leve mais 

“onde Ovidio a amar ensina,/ onde folga o bom Catullo,/ onde se abraza Propercio,/ onde 

suspira Tibullo[.]” Ele descreve: “Levas-me sempre a assentar-me/ Nalguma gruta sombria,/ 

Templo deserto e selvagem/ de fiel Melancolia!” Ele tenta então afinar sua lira, 

 

Em logar d’este aureo fio 
De som festivo e jocundo, 
Pões ferrea corda, que vibra 
das campas o tom profundo. 
 
Todo o instrumento é mudado. 
[...] (CASTILHO, 1861, pp. [19]-23). 

 

O poema termina comentando sobre seus leitores. Afinal, cuidou no público. “Os 

felizes não me leiam”, pede o sujeito, “mas tu, vem chorar comigo,/ vem deleitar-te em meus 

versos,/ vem ser meu fiel amigo[.]” O tu a quem ele se destina é o mancebo que tem “uma 

paixão desgraçada”, aquele a quem a morte “roubou [...] a sua amiga fiel”, a virgem que 
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“pára/ quando escuta o rouxinol;// que pensativa suspira,/ e mal distingue o porquê”, e a 

esposa ainda nova sozinha no quarto “em quanto não vem o esposo”. Seu leitor é o triste, 

sozinho, sem aquele a quem ama. Esse livro entra na lista dos tristes de que nos fala Vitorino 

Nemésio quando comenta Frei Luís de Sousa e Eurico, o Presbítero, “soluções românticas de 

uma velha crise-tipo da vida do Português” (2000, p. 177), compara-os à Menina e Moça, de 

Bernardim Ribeiro, e Só, de António Nobre: “dos quatro que citei, e a que se não pode negar, 

creio eu, não só o denominador comum dessa tristeza confessada e dessa saudade sentida, mas 

o carácter de livros eleitos do povo português” (2000, p. 177). A tristeza, a saudade, a 

renúncia, não são temas novos na literatura portuguesa, mas parte de uma longa tradição, à 

qual António Feliciano de Castilho se associa com o Amor e Melancolia. 

Ao refletir sobre esse livro, na advertência da segunda edição, em 1861, pergunta-se 

por que o público aceitou tão bem essa obra, “amalgamações incongruentes e absurdas”, “uma 

especie de ecletismo, incalculado, involuntario, irreflectido, que vem ressumbrando por todas 

as minhas paginas d’esse tempo”, dizia ele. Trinta e três anos depois de sua publicação, com a 

estética romântica já estabelecida em Portugal, Castilho tenta fazer um paralelo entre seu livro 

dos anos vinte e seu tempo presente e conclui que “toda a presente poesia não parece senão 

um eco tardio do cantar nativo e ainda inculto dos provençais” (CASTILHO, 1861, p. 297) e, 

quanto ao Amor e Melancolia, afirma ele: “não o poetei, troveio-o; menos ainda que isso: 

trovou-se-me elle, e eu colhi-o” (idem, p. 289). Ele confessa ainda: “era impossivel que a lira 

em que eu improvisava, não gemesse, sem o cuidar, no estilo da mandora, da mandora 

pendurada ha mais de seiscentos annos no cemiterio das litteraturas” (idem, p. 297). 

Lembremos que ele já cantava em 1828 que “Todo o instrumento é mudado”, sem saber ainda 

que sua lira havia se transformado nessa espécie de alaúde chamada mandora. A 

sentimentalidade romântica, o espírito do tempo, pode fazer mais alterações num poeta do que 

sua formação literária. O sucesso desse livro ajuda Castilho a colocar-se como o que 

revolucionou a literatura portuguesa, sendo toda ela ainda eco do que ele escreveu, já que ele 

se associa aos trovadores. Contudo, isso não o impede de na mesma época compor poemas em 

moldes clássicos, como a “Epístola a João José Borges”, de 1828, por exemplo. Até que, já 

com algum estudo das formas e dos temas da literatura em voga nos países centrais da 

Europa, lança a publicação conjunta d’A Noite do Castelo e d’Os Ciúmes do Bardo, em 1836. 

No prefácio a essa obra, Castilho explica que o poeta é um produtor solitário, “livre no 
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inviolavel asilo do seu mundo fantastico” (CASTILHO, 1836, p. IX). Foi outro livro não 

composto para o público, apenas para ele e alguns amigos, e o motivo era claramente político: 

 

Mal cuidava eu que me acharia com um livro rematado quando, alguns annos ha, no 
retiro de umas serras, sem mais visinho que uma fonte e uns carvalhos desterrados 
entre urzes, e uma pobre Igreja rustica, posta a minha felicidade em me esquecer da 
patria, temendo aventurar um passo além de tão estreito e abençoado horizonte, e 
persuadido de que já nunca em nossa vida amanheceria para esta terra dia de 
redempção, me consolava com a natureza, com o estudo, e com as minhas fantasias. 
(CASTILHO, 1836, p. X-XI). 

 

Lembrar-se “da terra e dos homens” estando persuadido da impossibilidade de 

redenção só aumentaria sua tristeza. Mais uma vez a composição poética funcionou como 

escape, mas sem ilusões de “pacífica claridade”. É a noite que se canta, inspirada no 

Fantasma de Schiller que ouvira Herculano traduzir. Estranhamente, o poeta não faz nenhuma 

associação clara entre essas duas narrativas em versos e seu livro de 1828. A comparação é 

com A Primavera e com as Cartas de Eco e Narciso, para mostrar a superioridade de sua 

forma nova. Segundo Castilho, nesses dois livros há uma “versificação um tanto fluida, e 

melodiosa” (1836, p. XIX), mas faltava-lhes a harmonia, que “varía essa musica do metro, 

que aliás podéra ser uniforme, adaptando-a ás ideas, como vestidos a corpos” (1836, pp. XIX-

XX). Apesar desses avanços, que ele vê nessa nova obra, acha que não será bem aceita pelo 

público. 

 

A primeira censura, com que muitos o hão-de desdenhar, até sem o lerem, será que 
vem elle intempestivo nesta quadra epidemica dos Jornaes; que onde se ouvem de 
toda a parte queixumes e lamentos, sustos e desconfianças, um cantar de amores 
dissoa, como canção de noivado em cemiterio; [...] neste terreno prosaico da vida 
real só poderiam ser ainda acceitos aquelles canticos patrioticos; [...] mas nem a 
mim me coube esse condão de arrastar as multidões; nem som de trombetas 
resuscita defuntos; nem eu quero desperdiçar mais com ingratos estes restos de 
minha mocidade. (1836, pp. XIII-XIV). 

 

Aqui está a defesa de um tipo de poesia que vai marcar sua obra e distanciá-lo de 

Garrett e de Herculano. É um percurso temático que ele buscará abrigar na Revista Universal 

Lisbonense. Os “canticos patrioticos” que vão pensar politicamente o país não o animam, nem 

Castilho acredita que mudem efetivamente a sociedade. O que ele defende é que o poeta 

“componha sua felicidade dos deleites do imaginar” (1836, p. XV). Essa atitude e essa poesia 

parecem para ele tão distantes do que vê em seu país que imagina esse “cantar de amores” 

“como canção de noivado em cemiterio”. E não é justamente essa dissonância entre “o terreno 
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prosaico da vida real” e “os deleites do imaginar” amores que vai animar uma geração de 

poetas até o expoente da poesia que ficou conhecida como ultrarromântica, Soares dos Passos, 

com seu “Noivado no Sepulcro”? Essa recusa a uma intervenção política explícita por via da 

poesia é de fato a defesa da imaginação poética e uma revolta, pela luz negra da melancolia 

contra “as ondas e nuvens do mundo positivo” (1836, p. XIV). 

O que fazer com seus versos liberais da década de 1820, que eram transmitidos 

oralmente ou copiados clandestinamente pelos opositores de d. Miguel? O que fazer com o 

poema-panfleto cabralista Chronica certa muito verdadeira da Maria da Fonte, escrevida por 

mim mesmo que sou seu tio, o mestre Manuel da Fonte, sapateiro do Peso da Régua, dada à 

luz por um cidadão demitido que tem tempo para tudo, publicado anonimamente em 1846? 

Como explicar toda a defesa da educação em seus últimos versos? Realmente, cada período 

político merecia um poeta diferente. O mesmo António Feliciano de Castilho que desdenha a 

“quadra epidemica dos Jornaes” colaborava em diversos jornais políticos. “Neutral sou”, 

afirma Castilho nesse mesmo prefácio. A aparente neutralidade lhe dá liberdade para atuar de 

diversas maneiras num Portugal cujos governos tinham dificuldade para defender sua 

legitimidade e não ficavam muito tempo no poder. É uma estratégia de publicação literária 

que ele adequaria mais tarde à redação da Revista Universal Lisbonense. 

No mesmo ano dessa publicação em que Castilho assume ter sido romântico, prepara 

ele uma segunda edição, “mais correcta, emendada, e copiosissimamente accrescentada” da 

Primavera, que sai em 1837. Como retornar aos clássicos, ao bucolismo, às flores e à 

claridade após ter entrado pela vereda das noites, abismos, castelos e ruínas? Nem ele sabe, e 

sente que não pode reconhecê-la totalmente: “Tantos e taes annos que da minha Obra me 

separão, não custará muito a crer ma tenhão tornado ao cabo tão alhea, como se d’ella só mui 

por longe me houvera susurrado uma leve noticia” (1837, p. 6). O tempo e ele são outros e 

não se sente capaz de alterar a essência do poema, nem de compreendê-lo totalmente, apenas 

o aceita: “Esses passos, apezar de tudo e de mim, hão de passar intatos, que em assunto de 

branduras, o eu de hoje respeita religiosamente ao eu de algum dia; e porque tudo diga, ainda 

que quizera emendar, não saberia” (1837, pp. 40-41). Seus prólogo e ante-prólogo são uma 

dura crítica a seu livro e à poesia que era feita tanto na época da primeira edição quanto na da 

segunda. O motivo de voltar a esse poema é claro: precisa publicar e vender para se sustentar. 

A vida de poeta nunca foi fácil, já o sabia Camões. As estratégias para melhor vender suas 

obras já eram conhecidas por António Feliciano. Essa segunda edição da Primavera vem 
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acompanhada de uma longa lista de assinaturas, encabeçada pela rainha d. Maria II e por seu 

marido, príncipe d. Fernando. Surpreendente é o fato de eles não terem sido de fato assinantes 

da obra. O autor conseguiu a autorização para incluir seus nomes na listagem através de um 

pedido feito ao Marquês de Resende110, secretário da viúva de d. Pedro IV, com quem o poeta 

se correspondia desde a edição do Tributo à Memória do Libertador, impresso como reação à 

Revolução de Setembro de 1836 – um sucesso editorial com três edições naquele ano. 

O fato é que “a poesia amavel [...] afastou-se d’entre nós, [...] foi reclinar-se á espera 

na beira da torrente dos dias”. O mundo mudou e essa poesia da natureza sob a “claridade 

pacifica do sol” não pode voltar “sem que primeiro se restaurem muitas optimas coisas”. É o 

pensamento romântico de que algo se perdeu e precisa ser restaurado, mas sem um retorno ao 

“mundo velho” (1837, p. 20). 

 

E quaes são estas couzas do mundo passado, cuja perda tanto dóe ás Musas e á 
Virtude? são as formosuras e magnificencias da religião, o respeito aos finados e a 
seus sepulchros, ás lições da experiencia, ás obras dos antigos homens, a veneração 
ás cãs, o quasi culto ás mulheres, a benevolencia e sociabilidade, o aferro aos usos e 
modas patrias, o amor do estudo, que nós dissipámos com as leituras efemeras, e o 
amor do torrão natal, nobre fecundissimo sentimento, mas impossivel onde se vive 
sem muita brandura e sem firme certeza de permanecer (1837, pp. 20-21). 

 

Tudo isso se perdeu. E o que se ganhou? Liberdade? Felicidade? O “que realmente faz 

homens livres e felizes, não é a Furia que destrua tão venerandos objectos; ama-os, defende-

os, reforma-os [...]”. A liberdade, tão cara aos liberais e defendida inclusive por Castilho em 

diversos poemas, é vista por ele em 1836 como algo que foi usado e deturpado – “Pobre 

Liberdade, não é este ainda o teu dia”. O caminho para a felicidade não é a revolta, mas a 

reforma. É esta a ideia que ele passa a defender até o fim de sua vida, é o que anima a escrita 

da Revista Universal Lisbonense, é o que motiva a campanha pela educação primária, é ainda 

a defesa de um tipo de poesia contra a da geração coimbrã. Teófilo Braga aponta que “o seu 

[de Castilho] romantismo em Literatura correspondia ao setembrismo em politica” (BRAGA, 

s.d., p. 337) e não poderia estar mais enganado. A partir da vitória setembrista a literatura de 

Castilho apresenta-se menos revolucionária e mais apegada aos clássicos. Se a associação 

                                                 
110 Em carta do dia 31 de maio de 1837, o Marquês de Resende informa a Castilho: “Apresso-me em 
communicar a V. S.ª a resposta, que só homtem á noute do Monsieur Dictz, Secretario de Sua Alteza Real O 
Principe Dom Fernando, de que tanto Sua Magestade A Rainha, como O Principe autorizão a V. S.ª a pôr 
Aquelles Augustos Nomes na Lista dos subscritores das obras, que V. S.ª está tratando de reimprimir.” 
(PT/BGUC/IC-VC/AFC/E2/P1/Cx1/Ms1837/Doc12). 



160 

 

política fosse rótulo literário, seria necessário fazer correspondência de sua obra com o 

cartismo. 

É pena que essa mudança de posição política tenha afetado a composição e a estrutura 

da Primavera. Se havia defeitos, e Castilho os aponta, o conserto transformou o livro em algo 

monótono, retirando o pouco que havia de variedade e sensualidade, em busca de uma 

uniformidade de língua e de ritmo, e uma moralidade retrógrada que destoa de suas 

composições anteriores. É o modelo que ele queria deixar para os jovens poetas num 

momento em que ele pensava em ir viver em Paris, onde imaginava que um literato teria 

melhores condições de sobreviver. 

António Feliciano acabou por não ir para Paris. Sua esposa, a mulher que causou o 

Amor e Melancolia, adoeceu e faleceu. Há então uma grande lacuna na produção poética 

castilhiana. Seus projetos parecem ter ficado todos incompletos ou falhados, como se seu 

estro tivesse se apagado justamente no momento em que a crítica aponta como o do 

estabelecimento do Romantismo. Apenas em 1844, António Feliciano volta a publicar um 

livro de poemas. Projeto também não havia. Era apenas a reunião de escritos de diversas 

épocas, as Escavações Poéticas – “são fragmentos do meu passado, que para mim mesmo 

jaziam como que perdidos: sobre elles pesava um grande montão de ruinas; e sobre as ruinas 

já o tempo, que as fizera, tinha, como é seu costume, semeado e edificado novas coisas: é a 

historia de todas as existencias” (CASTILHO, 1904, p. [9]). 

Desses fragmentos de seu passado, pensava Castilho que seria possível, tal como 

pensava no prólogo-projeto de suas Efemérides111, encontrar-se consigo mesmo: “d’entre os 

affectos e ideias do meu pretérito ser, a maior parte se hão resolvido n’aquelle confuso e 

mentiroso nevoeiro, que faz noite no profundo de todas as almas, e a que chamam saudade” 

(CASTILHO, 1904, p. [9]). Continua, António Feliciano, explicando que ao “pôr ao de cima 

da terra [...] estes fragmentos”, eles já não “poderão harmonisar nem acertar-se com os meus 

affectos, ideias, e interesses de hoje” (idem, p. 10). Por que, então, “escavar” nesses papéis? E 

por que estariam enterrados se o autor estava ainda vivo? O motivo é que “a Poesia póde 

contribuir, como auxiliar, para a felicidade da vida” (idem, p. 11). Ao distinguir entre 

felicidade pública e privada, é fácil compreender que essa contribuição da poesia seria para a 

felicidade pessoal, por servir como escape ao mundo tormentoso, como ele já havia apontado 

                                                 
111 Projeto de livro, cujo prólogo encontra-se na Biblioteca da Universidade de Coimbra (PT/BGUC/IC-VC/ 
E2/P1/Cx1/Ms1836/Doc1). 
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na Noite do Castelo. Isso não impede, contudo, que a poesia contribua também para a 

felicidade pública, uma vez que o poeta age publicamente, inclusive como formador de 

opinião. 

No momento da publicação dessa coletânea, Castilho já não acredita que esteja 

publicando poesia, mas “quasi fragmentos, versejados”, uma vez que 

 

a Poesia portugueza, como a do restante da Europa, e a nossa mesma Linguagem, se 
andam, ha annos, revolvendo para um futuro que ainda se não enxérga nem distinto; 
e que tudo que nós fazemos n’este genero, mormente os que ainda, como eu, 
retiveram (máu grado seu) alguma coisa, e muito, de certos habitos tradicionaes e 
viciosos em Litteratura, teem e temos de ficar esquecidos diante da brilhante escola 
que já por ventura vem raiando [...] onde nós outros nos não será dado penetrar” 
(CASTILHO, 1904, p. 12). 

 

Seus poemas “escavados” não tinham lugar entre a literatura nova que surgia. E 

Castilho passa mais alguns anos sem publicar um volume de poemas. Não são mais 

fragmentos escavados, o novo livro intitula-se Estreias Poético-Musicais para o Ano 53, ou 

simplesmente Estreias Poéticas. Como pode um poeta estrear-se aos 53 anos se publica desde 

os 16? É, inclusive, a primeira vez desde as Cartas d’Eco e Narciso que Castilho volta a se 

referir aos dois poemas cesáreos da adolescência, numa carta que acompanha a dedicatória 

deste novo livro à rainha d. Maria II. Após os poemas há algumas cartas que ajudam a 

explicar tanto a questão da “estreia” quanto a “escavação” anterior. Esses poemas começaram 

a ser compostos nos Açores, juntamente com o Método de alfabetização e toda sua campanha. 

São composições coetâneas da Felicidade pela Agricultura e da Felicidade pela Educação. A 

seu amigo Silva Túlio, ex-colaborador da RUL e então diretor do periódico A Semana, 

Castilho explica o que se passava. A carta é de 1 de janeiro de 1851: 

 

o poeta, a quem me era forçoso recorrer para tal desempenho, o meu amigo de 
infancia, e com quem vivi inseparavel cincoenta annos, enterrei-o eu mesmo por 
minhas mãos, como já vos disse; e enterrei-o vivo, que foi uma grande lástima. 
Quizeram-n-o os fados assim. Jáz com muitas braçadas de terra em cima, e ha-de 
jazer, que já o não posso ressurgir (CASTILHO, 1907b, p. 145). 

 

Também aqui ele aponta essa desidentificação entre ele e o poeta de seus versos a 

ponto de contar que o enterrou vivo (a si mesmo). A esse poeta sob a terra, conta o autor que 

“Cartas namoradas, Primaveras, e todas essas vaidades literarias, já não lh’as peço, nem 

quero” (CASTILHO, 1907b, p. 146). Quer ele “contribuir para o melhoramento humano pela 

Poesia” (CASTILHO, 1907b, p. 147). Segundo Castilho, vários foram seus enterros. Alguns 
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são desenterrados, escavados, outros não. Se, para Silva Túlio, Castilho conta que enterrara 

um poeta, mas que outro se anunciava como novo colaborador de seu periódico, na carta 

seguinte, ao compositor F. A. Norberto dos Santos Pinto, de 21 de agosto de 1852, também 

incluída no volume das Estreias, António Feliciano assume: 

 

Para melhor me poder entregar, e entregar-me todo, ao magisterio santo das 
primeiras-letras, tinha eu enterrado o poeta que em mim havia, como muitas braças 
para baixo d’elle enterrára o politico. O politico, ninguem m’o ha-de jámais 
ressuscitar; mas o poeta, vou evocal-o eu mesmo, a ver se ainda me traz algum canto 
de civilisação (CASTILHO, 1907b, p. 158). 

 

Recapitulando, em 1851 Castilho apresenta dois poetas diversos, um que o 

acompanhara até 1850 e outro novo que se anunciava. Em 1852, ele conta que enterrara o 

poeta após ter enterrado o político, mas era capaz de evocar, como algum tipo de visão ou 

fantasia, o poeta perdido na memória. A carta à rainha, que abre o livro, remete-a aos seus 

dois primeiros cantos, Epicédio e Faustíssima Exaltação, que haviam sido renegados até 

então. Claro, não podemos esquecer nunca que Castilho era hábil em dedicatórias e outras 

estratégias de divulgação de suas obras. No prólogo desse livro, ele aponta o que há 

efetivamente de novidade em relação ao que era feito então. Essas flores são agora 

“frutíferas” (diferenciando-se, portanto, de Garrett e seu Flores sem Fruto). Se antes ele 

apontava que a poesia deveria trazer felicidade, agora, dela era preciso “exprimir-se algum 

proveito real” (CASTILHO, 1907b, p. 18). Ele espera que outros alarguem “a ténue senda que 

encetou” para criar uma “Poesia nova, refeita de fé, de esperança, e de caridade, uma Poesia 

sizuda, activa, e productora” para a “desanimação em que deixaram os espiritos os trinta 

annos tumultuarios e incriveis que atravessamos” (idem, p. 19). É preciso, com musas ou 

anjos, lira ou alaúde – não é a forma poética, clássica ou romântica, que importa a ele – 

refletir sobre as origens dos males do povo para que ele próprio os possa suprimir ou atenuar 

“de vagar e sem tumulto” (idem, p. 22). Informa, então, que esses seus cantos nasceram do 

entusiasmo da abertura de nova legislatura de representantes do povo, é a Regeneração em 

poesia. Ora, não estava enterrado o “político”? Essas mudanças apontadas nos vários 

paratextos que acompanham o livro estão presentes também nos poemas que o compõem, 

como no “Cântico da Noite”: 

 

Onde os que amei? sumiram-se. 
Onde o que eu fui? deixou-me. 



163 

 

D’elles, só vans memórias; 
de mim, só resta um nome. 
[...] 
 
Chama-me? ascendo á Patria. 
Poupa-me? aspiro a ella. 
Servir-te, ou vêr-te e amarmo-nos, 
que sorte, ó Deus, tão bella! 
Vem, cerra as minhas pálpebras, 
Virgem do casto amor... (CASTILHO, 1907b, pp. 76-77). 

 

Nesse poema de 1849, Castilho converte em poesia o que anunciava há anos nos 

paratextos: o que ele foi, deixou-o. O sujeito é sempre outro, com o mesmo nome e vãs 

memórias dele mesmo. Outro é também seu “casto amor”. Já foi a natureza e a primavera, já 

foi a Júlia do Amor e Melancolia, agora é a pátria. Não é a mesma pátria liberal e 

revolucionada buscada por Garrett e Herculano. É uma pátria sem revoluções, sem “tumulto”, 

transformada pela instrução. 

Também pensando nesse sujeito de quem só resta um nome, não podemos esquecer a 

brincadeira com ares de estratégia publicitária que ele executa em 1848. Ainda nos Açores, 

traduzindo o drama Camões que ele vai alterar profundamente, Castilho compõe, para incluir 

na peça, um Auto da Boa Estreia. Luís Filipe Leite escreve em 1 de janeiro de 1848 ao redator 

da Revista Universal Lisbonense. É importante notar mais uma vez a data escolhida, 1 de 

janeiro, tal como seria na carta a Silva Túlio, como se a passagem de ano funcionasse 

efetivamente como aurora de um novo tempo. Leite informa, então, a Sebastião José Ribeiro 

de Sá que encontrou “um folio de seiscentas e vinte e cinco paginas, com o titulo de: 

Miscellaneas de Versos e Prosas” no qual havia, entre outras peças, “alguns conceitos 

poeticos que vem com o nome do immortal Luiz de Camões”. Era de se esperar que ele 

enviasse esse inédito de Camões, entretanto, L. F. Leite prefere oferecer à Revista “um poema 

portuguez inedito” de Antonio de Castilho que “foi Guarda-Mór da Torre do Tombo, e 

Chronista mór do Reino, e um dos homens, que melhor fallaram a Lingua Portugueza”. Esse 

Castilho contemporâneo de Camões e de d. Sebastião “era critico, poeta, historiador e 

philosopho; porém de obras suas impressas, não me consta senão de duas em prosa”, contava 

Leite. Sebastião de Sá bem que tentou averiguar a veracidade do que Felipe Leite indicava, 

mas não conseguiu e publicou na RUL a carta e o auto em 3 de agosto de 1848. Imaginemos o 

barulho que não causou em Lisboa a publicação do drama Camões, em 1849, com o Auto da 

Boa Estreia incerto nele como sendo todo composto por António Feliciano de Castilho. Se o 

que lhe restava era apenas o nome, António de Castilho aproveitou bem a coincidência com 
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seu homônimo quinhentista para mais uma vez se desidentificar e utilizar a imprensa para 

promoção de suas obras. 

Retornando a Lisboa e dedicando-se à campanha de alfabetização e à tradução de 

Ovídio, Castilho deixa de publicar novos livros de poemas por mais um longo período. Em 

1861, quando sai a segunda edição do Amor e Melancolia, há a promessa de “Obras Proximas 

a Apparecer” onde se inclui um volume de Novas Excavações Poeticas. O projeto teve seu 

título alterado e sai em 1862 com o nome de Outono, dedicado a d. Luís. “Não lhe peçam 

unidade, chronologia, ou deducção de qualquer genero” (CASTILHO, 1905c, p. 41). Os 

assuntos dos poemas são os mais variados e incluem vários dedicados à família real, numa 

linha temática que os liga ao Epicédio e à Faustíssima Exaltação. A dedicação ao rei segue o 

mesmo motivo da carta a d. Maria II que servia de dedicatória no Estreias: a defesa do 

Método de Leitura Repentina e da educação infantil. 

 

A Poesia, na sua accepção ampla e verdadeira, é o antever de muito longe, o ousar 
denodado, o cravar olhos no sol do ideal sem trepidar, e ver no homem, tão 
claramente como o corpo que pede pão e vestido, um espirito que exige luz, um 
coração que só de amores se alimenta. Isto é a Poesia; e esta Poesia é a que está 
predestinada a ser Política (CASTILHO, 1905c, p. 9). 

 

O Castilho político podia estar há muito enterrado, mas o poeta, que mais uma vez se 

levantava, e agora conseguia ver que era um amadurecimento do poeta da Primavera, que não 

podia esquecer “dos homens e da terra”, chegava ao seu Outono apesar de ter se estreado 

nessa preocupação social na Regeneração, após ter deixado de lado as lutas partidárias. 

 

Este livro vai cheio de versos, que a philosophia, a caridade e o amor á Patria me 
inspiraram. É portanto, moralmente considerado, um açafate de frutos do meu 
outono, como a Primavera fôra um ramalhete das boninas da minha adolescência. 
Não são frutos de enlevar olhos por formosos e raros; mas, como incluam substancia 
que talvez nutra, e sua virtude medicinal, e contenham algumas sementes 
proveitosas, já não serão por Vossa Magestade desdenhados (CASTILHO, 1905c, 
pp. 10-11). 

 

O que ressalta em quase todas essas produções, desde 1816, apesar da variedade de 

forma, de imagens, de voz, é uma ética, uma preocupação com o humano, seja na luta pela 

liberdade, seja na busca de uma “claridade pacífica”, seja na tentativa de evocação de uma 

fantasia que sirva de escape ao tumulto prosaico de seu tempo, ou em poemas que pensem no 

coletivo e no futuro da pátria. Seja lá qual for o momento do poeta António Feliciano de 

Castilho que se pegue para ler, está sempre presente a busca da felicidade. Busca essa que se 
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alheia aparentemente da política partidária e das revoluções, mas nunca deixa de buscar uma 

transformação social, mesmo que paulatina, após a revolução setembrista, e que pensa no 

coletivo e na melhoria da pátria pela educação a partir das Estreias, que acompanham o 

entusiasmo inicial da Regeneração. Ao mesmo tempo, nota-se o desejo de um poeta que quer 

se perpetuar, assumir-se como ponto de viragem da tradição, pela retomada dos clássicos e 

pela abertura de novas sendas poéticas às gerações subsequentes. É um caminho variado, 

tortuoso, com sepultamentos e escavações, idas e vindas que a cronologia não dá conta 

totalmente. É uma luta constante entre o poeta, o político e o produtor cultural, que precisam 

se unir em cada livro para que o projeto seja publicado. Algo que o filho memorialista parece 

não ter compreendido totalmente ao publicar postumamente um novo volume de poemas de 

seu pai, com o título já abandonado de Novas Escavações Poéticas numa sequência 

cronológica da composição dos poemas, algo explicitamente rechaçado por Castilho em todas 

as antologias que publicou. Afinal, António Feliciano não é um poeta cronologicamente 

coerente, numa linearidade cartesiana de amadurecimento, mas um autor que acompanha as 

idas e vindas da evolução social, com camadas que se sobrepõem e se escavam. 

 

5.2 – Um Poeta entre a Razão e a Imaginação 

 

Portanto, após esse longo caminho pela produção poética de Castilho, cabe ainda 

pensar como ele concebe a poesia, qual sua arte poética. Assim, o mais interessante do livro 

de Eco e Narciso é o poema inicial que serve de dedicatória à mocidade acadêmica da 

Universidade de Coimbra. Esse, também composto em decassílabos, é um dos mais 

metapoéticos e subjetivos de toda obra de Castilho, alinhavando ideias que seguirão o poeta 

por toda a vida. Nesse poema, Castilho une o fazer poético ao trabalho intelectual, pois 

Minerva e as Musas são, para ele, gêmeas. O poeta também comenta o próprio público a 

quem se destinam seus versos e, mais do que isso, indica que foi junto a seus leitores que ele 

pôde ir “crescendo, alçando os sons, polindo o genio” (CASTILHO, 1903, p. 19), 

demonstrando ser preocupado com crítica e público. É no final do poema que estão presentes 

dois aspectos importantes para toda a produção poética castilhiana: a ideia de poesia como 

escapismo e sua própria arte poética. Ressalta-se, contudo, que é o fazer poético que funciona 

como escape, não sua leitura, que não deve ser feita por “férreas almas, corações de gêlo” 

(CASTILHO, 1903, p. 22), que não o compreenderão. Destacamos, portanto, um dos poucos 
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momentos em que António Feliciano assume sua cegueira e explica como é possível ser poeta 

sem enxergar: 

 

Se a Natureza me negou seus quadros; 
se os fracos olhos meus não descortinam 
o sublime espectaculo dos campos; 
se de uma rocha no elevado cume 
não me é dado sentir, gozar prazeres, 
vendo um rio, que ao longe os prados corta, 
vendo um rebanho, que no valle gira, 
vendo um bosque extensissimo e frondoso, 
cujas cimas um zephyro meneia, 
vendo as aves voar de um ramo em outro 
por entre as flores gentis como ellas, 
vendo como um pastor, de murta e rosas 
coroa as tranças da pastora bella, 
e um beijo em premio docemente furta; 
se não me é dado contemplando o mundo, 
ver, ah! Ver quanto é grande a Natureza, 
co’as Musas meditando, eu sinto e goso 
novas scenas, fantasticas, risonhas. 
Finjo mil valles, que violetas ornam, 
planto florestas, onde ajunto as Nimphas, 
faço um rio correr por entre bosque, 
que em si retrata a abobada frodente, 
que o tolda e guarda, e d’onde chovem flores; 
mando mil Faunos habitar as grutas, 
dou rebanhos ao campo, aves á selva, 
e graça a todo o mundo, e luz ás sombras. 
 
Dest’arte, Socios meus, a Natureza 
me vinga contra si, dando-me o estro. [...](CASTILHO, 1903, pp. 22-23). 

 
A necessidade de ver parece quase obsessiva nesses versos, aparecendo sete vezes esse 

verbo. Não enxergar, contudo, não o impede de contemplar o mundo. Assim, Fidelino de 

Figueiredo parece estar certo ao comentar que o poeta cego vê o mundo de modo diferente 

dos videntes. Contempla-o e não se satisfaz, finge novos mundos. “O poeta é um fingidor”, 

lembremos mais uma vez Pessoa. Conhecedor profundo de Latim, Castilho sabia muito bem 

que mais do que mentir, fingir significa criar com as mãos, num trabalho artesanal que torna a 

palavra entidade criadora que molda o mundo à sua vontade. É a vingança da natureza, canta 

ele, ao dar-lhe o estro. Essa criação de mundos pela força da mente do poeta não é pacífica 

como a própria natureza imaginada no poema, mas forte e furiosa como a cena do nascimento 

de Pégaso da garganta da Medusa, voando alto aos coices como um cavalo selvagem 

resistindo ao laço que o tenta domesticar. É essa, realmente, a imagem que Castilho tem da 

poesia. Quando ele prepara sua tradução de Os Fastos, de Ovídio, para publicação 
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acompanhada de notas e comentários de diversos literatos e intelectuais portugueses, escolhe 

justamente o momento do nascimento de Pégaso para solicitar a Camilo Castelo Branco uma 

colaboração: “Não acha V[ossa] Ex[celênci]a que este pégaso, representante do estro no dizer 

dos vates, nascidos de uma furia e que appareceu neste mundo logo aos coices por ceos e terra 

dá com que se encher um paragrapho em estilo de folhetim?”112 

Se, aparentemente, numa primeira leitura dessa estrofe da dedicatória, não se percebe 

a tal “fúria” do Pégaso, ouvir o poema acrescenta sentidos. Há um processo de aliteração com 

as letras R (forte ou fraco, em início, meio ou fim de sílaba) e F/V, além de diversas 

nasalizações, que causam o efeito da resistência e ruptura desse estro, que se desloca como 

forte vento pelos ares. São associações sonoras onomatopeicas defendidas por Castilho em 

seu Tratado de Metrificação. Sobre as letras F e V, explica ele:  

 

Reparae no vento, que silva pela frincha de uma porta, ou pela espessura de um 
arvoredo, que lhe resiste e rasga; percebereis o que quer que seja, ora de F, ora de V. 
[...] Convém ainda notar, a respeito d’estas duas articulações, que, pelo esforço com 
que as pronunciamos, parecem prestar-se de boa-mente a significar os objectos 
fortes e resistentes, ou a valentia que acommette e atropella as difficuldades 
(CASTILHO, 1908, pp. 117-118). 

 

A mesma ideia de força que “atropella as difficuldades”, como ele atropelou a própria 

deficiência de que era portador, está presente nos outros efeitos sonoros ressaltados acima. No 

mesmo Tratado, explica Castilho: 

 

Dando os ditongos som mais cheio, que uma qualquer vogal só per si, e havendo nas 
vogaes nasaladas muito mais resonancia, que nas vogaes singelas, claro fica logo 
que os ditongos e vogaes nasaladas dão ao verso muito maior fôrça (CASTILHO, 
1908, p. 107).  

 

Apesar, portanto, do que Castilho defende no prefácio da Noite do Castelo, de que 

tanto nas Cartas de Eco e Narciso quanto na Primavera “não acreditava em poesia de sons” 

(1836, p. XXI), indicando que não havia o que ele chama então de “harmonia”, ao menos em 

alguns trechos essa associação entre som/forma e sentido/ideia aparece, como na dedicatória 

de Eco e Narciso. Contudo, é realmente na Noite que esse tipo de composição ganha corpo e 

chama mais atenção, como no trecho sinestésico abaixo, que demonstra o misto de sensações 

causadas pela força do badalar lúgubre do sino do campanário gótico, que emite, pela 

                                                 
112 Carta a Camilo Castelo Branco, de 27 de março de 1862. Manuscrito existente no Arquivo do Real Gabinete 
Português de Leitura do Rio de Janeiro/I3. 
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aliteração do R, essa dureza e esse tremor, aliada à ressonância das “pancadas sêccas e fortes, 

[...] as topadas violentas, os tiros e as explosões” (CASTILHO, 1908, p. 115) da repetição de 

D e T, sobretudo no final dessa seção: 

 

Mas apenas a amarga realidade 
Em sobressalto a esperta, recomeça 
Com mais violencia na explosão da angustia; 
Semelhante rebenta outra vez todo 
No monotono tétrico alarido 
O campanario gothico do Archanjo. 
Nunca troou mais lugubre ou mais forte 
Um pregão de finados sobre lutos 
De antiga cathedral. Qual foi mão de homem 
Que escreveo esta musica primeiro? 
Ignora-se e talvez nem foi mão de homem! 
Talvez o Anjo da dôr, entre ciprestes, 
N’um mausoleo recente recostado, 
Em lua baça de orvalhado outomno, 
Inspirado a compôz: como viesse 
A se espalhar depois por toda a terra 
Sabe-o elle! Nós mudos a escutamos, 
E nunca sem terror: mistura estranha! 
A campa, o ceo, o abismo ali juntárão 
Uns como halitos seus; o ouvído os bebe, 
E a mente estremecendo emtanto absorve 
Dos tres um cheiro mixto, uma amargura 
Em que o ceo entra, um doce em que entra inferno! 
Onde existe o feliz que o não sentisse? 
Dobra em vaivem pesado o sino grande, 
Que a espaços desiguaes solemne e horrendo 
Vozea morto morto! Então quaes rompem 
Á voz de morto os gritos da família, 
Clamor de infantes, uivos de mulheres, 
Tal nos metaes que se embalanção, ferve 
Alto estrepito, quérulo, revolto, 
Que n’alma echôa trémula: dissereis 
Que fundidos de dôr, que delirados 
Forcejão desfazer-se ao som de morte, 
Morte que o rei da torre está bradando. (CASTILHO, 1836, pp. 13-14) 

 

Impossível não lembrar aqui a parte III do poema de Edgar Allan Poe, The Bells (Os 

Sinos), publicado apenas após sua morte, em 1849, quando se refere aos sinos de bronze, o 

mesmo tremor, horror e medo marcado pelas mesmas aliterações, como em “What a tale their 

terror tells/ Of despair!”. 

A sonoridade, ou “harmonia”, como chamou Castilho, na Noite do Castelo e Ciúmes 

do Bardo, é algo que mereceu destaque até mesmo de seu maior detrator, Teófilo Braga, que 

comenta, entre longo rol de críticas negativas, que esses poemas, “pela sonoridade do verso, 

lêem-se uma vez; daí lhe vem o acolhimento do público” (BRAGA, s.d., p. 338). 
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Essa busca da união da música com a poesia não é mera retórica. Todas as artes, não 

apenas a literatura, têm a mesma origem e o mesmo papel de transformação social para ele: 

“Irmans, e não rivaes, as artes bellas/ apertem mais e mais seus mútuos laços:/ sua origem 

commum, seus fins os mesmos/ impõem-lhes lei de amar-se, unir exforços,/ umas ás outras 

realçar o encanto” (CASTILHO, 1904b, p. 70). Na “Epístola a Mauricio José Sendim”, 

litógrafo que retratou três vezes Castilho, de onde retiramos os versos acima, ele mostra mais 

uma vez mágoa por a natureza o ter deixado cego, dificultando assim sua arte: 

 

Desegual foi comnosco a natureza: 
amante seu feliz tu gosas d’ella, 
abráçal-a com extasi, sorri-te, 
descobre-te um a um seus mil encantos; 
e, como se um tal bem não fosse immenso, 
diz-te: Eis-me aqui, retratame, ó ditoso; 
d’onde os gostos extrais, extrae glória. 
 
Não assim eu: eu busco-a... ella se occulta; 
chamo-a, invoco... ou não vem, ou só de longe 
fugaz e esquiva se entremostra, e passa, 
como visão por sonhos vaporosos; (CASTILHO, 1904b, p. 71) 

 

O artista capaz de evocar seus poetas quando necessário, ao invocar a natureza, não 

tem a mesma sorte, pois ela “ou não vem, ou só de longe/ fugaz e esquiva se entremostra, e 

passa”. É isso mais doloroso do que o lamento que mais tarde faria Camilo Pessanha: 

“Imagens que passaes pela retina/ Dos meus olhos, porque não vos fixaes?” (PESSANHA, 

1994, p. 112). As imagens de Castilho não chegam a passar pela retina, são ainda mais 

vaporosas e esquivas. “Por isso ninguem peça inteiro canto/ na harpa quebrada. [...]”, reclama 

o remetente da “Epístola”. A poesia deixa assim de ser descrição para ser criadora de novos 

mundos: “Se o mar, se o céo, se os campos se me esquivam,/ róla a mente em seu mundo 

infindos mares,/ campos lhe alastra de opulencia extranha,/ circumvolve-os de céos fervendo 

em astros” (CASTILHO, 1904b, p. 74). Com essa capacidade de, pela fantasia, em sua mente, 

compor “infindos mares”, Castilho menoscaba sua dificuldade: 

 

Que me importam canções? que outrem descreva 
com mais proprio matiz do mundo os quadros? 
que tenha ou não mais azas para um vôo? 
Que importa que um volume de poesia 
seja um thesoiro para mim sem chave? 
e que dos seios do ânimo rebentem 
meus versos caudalosos, sem que eu possa 
co’a propria dextra abrir-lhes a passagem, 
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por onde ávidas páginas inundem? 
Não me rege inda a luz os cautos passos? 
não me tinge inda ao perto as várias fórmas? 
livros... pluma... olhos meus e dextra minha, 
quando jamais n’outro eu me falleceram, 
n’outro eu, onde os amei e os amo em dôbro? 
Graças a amor! á Natureza graças! 
logrei constante, e lograrei pepétuo, 
nos laços fraternaes consorcio d’almas, 
nos de hymeneu fraternidade nova; 
meu ente n’estes entes se completa; 
já bardo sou tambem... sahí, meus versos! (CASTILHO, 1904b, p. 75). 

 

Esse poema, de 1836, ajuda a compreender o fenômeno de despersonalização de 

Castilho, vendo-se como vários poetas. No fundo, ele nunca se viu como um poeta inteiro, 

coeso, um sujeito centrado em si mesmo. Seu ser noutros “entes se completa” para que seja 

bardo. Seus olhos de leitor e sua destra de autor estão “n’outro eu”. Quem? “Nos laços 

fraternais”, seu irmão Augusto Frederico que fora desde a infância o seu secretário e que o 

auxiliou por toda vida acadêmica. E “nos de hymeneu fraternidade nova”, sua primeira 

esposa, que passou a ser também seus olhos e sua destra após o casamento. 

Talvez por isso sua obra aponte em alguns momentos dois caminhos aparentemente 

díspares, mas que se complementam. A percepção de si mesmo como estrangeiro, o diferente 

dos demais, o que tem a “harpa quebrada”, a “harpa incerta”. Ao mesmo tempo em que nutre 

um desejo de glória e reconhecimento, sendo coroado por uma sociedade de poetas na “Festa 

da Primavera”. Sobre o difícil lugar do poeta, escreveu recentemente Luis Maffei, analisando 

alguns poemas do Amor e Melancolia, sobretudo “A Sesta” e “A Feiticeira”: “Um tanto à 

margem, além da ‘feiticeira da cova’, também o visitante, cuja ‘mão’ é ‘de estrangeiro’. Se eu 

considerar a farta atuação intelectual de Castilho, volto à ideia de entrelugar que ele ocupou”. 

(MAFFEI, 2012). É ideia semelhante à levantada pelo poema “As Duas Palmeiras”, no qual o 

“solitario” poeta conversa com a palmeira. 

 

Sósinhos estamos ambos 
neste retiro jocundo; 
tu, longe das mais palmeiras, 
eu, livre de todo o mundo. 
 
Conversemos se te agrada, 
conversemos bem de perto, 
como dois homens perdidos 
que se encontram no deserto. (CASTILHO, 1861, pp. 104-105) 
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O vate solitário identifica-se com a única árvore estrangeira que encontra, ambos 

sozinhos no mundo, e abriga-se na sombra. São “como dois homens perdidos/ que se 

encontram no deserto”, ou pela metamorfose oposta, como “duas palmeiras”. O viver sozinho, 

como estrangeiro, num “retiro jocundo” impede a glória. Sendo ela ainda mais difícil de obter, 

uma vez que não pode ser extraída por ele da natureza como faria o pintor Sendim ou poetas 

videntes. Dessa constatação, de estar ainda mais alheio ao mundo vivendo no ermo, sai o 

desalentado poema “A Primeira Noite na Serra”, de caráter biográfico, referente à ida dele 

para a Serra do Caramulo com o irmão pároco em 1826. 

 

Toda a minh’alma se entristece, 
e se confrange, e se enoitece, 
ao ver que a sorte lhe destece 
de um sopro os áureos sonhos seus. 
Sonhava aplausos, glória... em desterro desperto! 
sonhava mundo... acho um deserto! 
sonhava inda ilusões... e escuto-lhes o adeus” 
 
Náufrago, perco a lira em meio da viagem. 
[...] 
 
Ai! mundo! ai! ecos sedutores! 
Tanto vate a ceifar louvores!... 
Tanto moço a colher amores!... 
Tantos loireiros e rosas!... 
E eu nesta solidão a torcer-me arraigado, 
qual roble que geme indignado, 
vendo ao longe no Oceano os lenhos triunfais! 

 

Enquanto os vates estão “a ceifar louvores”, ele “geme indignado”. Para ser poeta e ter 

glória era preciso a vida em sociedade. “Ermo para ambições, é inferno, e não ermo”. Castilho 

era um poeta ambicioso, com desejos de glorificação, que não se restabelece no campo, mas 

que se esconde nas luzes artificiais das noites da cidade: 

 

Gentis fantasmas de cidades 
vinde, escondei-me o ermo em vossas claridades, 
como um esquife em áureo véu. 
Vinde cercai-me, endoidecei-me, 
(embora em saudades me eu queime)! 
O sono, as vigílias enchei-me 
da vossa esplêndida visão. 

 

Um poeta que tem em si seu próprio ermo não pode viver onde “nenhuma luz cintila; 

humana voz não soa”. Na serra, “a nocturna mudez duplica a solidão”. É preciso a luz da 
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cidade, sua “esplêndida visão”, para esconder-se nessa claridade, artificial, como as imagens 

de sua poesia. Por isso, no longo retiro a que foi obrigado a viver na Castanheira do Vouga, 

ele está muitas vezes não na serra, mas em Lisboa, “pela lanterna magica da mente”, tal como 

abraça “os bons amigos de Ulysséa” na “Epístola ao Morgado de Assentiz”. Afinal, 

 

os poetas, na sua qualidade de pintores, só reproduzem apparencias, perseguem 
sombras; e, combinando-as e variando-as ao sabor da phantasia e do gosto, 
aquecendo-as de affecto, e arraiando-as de idealidade, criam para a alma, dentro 
num mundo phantastico, outro mundo ainda mais phantastico. Não é assim? 
(CASTILHO, 1861, p. 385). 

 

Essa tentativa de criar “dentro num mundo phantastico, outro mundo ainda mais 

phantastico” acaba por fazer com que seus poemas se alonguem por muitas páginas, mesmo 

os menos narrativos. Parece haver uma necessidade de tratar o assunto por vários ângulos e 

aspectos. É a junção da composição que dependia de estudo, de observar como o tema era 

apresentado por outros poetas, sobretudo os clássicos, reavaliando e incorporando a tradição, 

com sua “vingança contra a natureza”. É como se ele necessitasse provar o tempo todo que, 

apesar de sua “harpa quebrada”, era capaz de fazer longas descrições. Além da defesa de uma 

composição poética ficcional, a partir de temas predeterminados, em vez da exteriorização da 

subjetividade, há a valorização do trabalho formal, relacionando o poeta ao artífice. 

Teria isso o impedido de usar a Revista Universal Lisbonense como meio para 

divulgação de sua própria poesia, tanto pela limitação de espaço no jornal, quanto pelo pouco 

tempo para estudo e composição que lhe sobrava, dado o grande e volumoso trabalho da 

redação? António Feliciano de Castilho utiliza a RUL como campo onde os novos vates 

devem ir “ceifar louvores”. Ali estará presente a sociedade que deve coroá-lo para que ele 

obtenha a glória. A Revista passa a ser, naquele momento, a claridade que esconderá seu ermo 

íntimo. Ela é mais um projeto em que A. F. C. precisa ser vários, conciliando seu olhar de 

poeta com a habilidade de sobrevivência na instabilidade política e as preocupações de um 

produtor cultural. 
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6. COMO ESCOLHER A BOA SEMENTE DE LOUVORES  

 

 

Por conta desse olhar multifacetado do perfil castilhiano que procuramos mostrar no 

capítulo anterior, algumas questões estiveram presentes ao longo de toda nossa leitura dos 

poetas que colaboraram na Revista Universal Lisbonense. Uma ideia foi já apresentada, a de 

que António Feliciano de Castilho aproveitava o sucesso que sua revista alcançou para apoiar 

novos autores e ser glorificado por eles, nessa ceifa de louvores. Contudo, não podemos 

ignorar que o redator era exigente na escolha da boa semente e que deveria ter critérios para 

essa seleção de poetas e de obras. Compreender essa escolha é importante pelo peso que a 

crítica deu ao longo dos anos aos poetas do jornal O Trovador promovidos pelo poeta da 

Primavera. E o que dizer de todos os poetas que foram ao longo dos anos rotulados num 

conjunto “ultrarromântico”, apesar de apresentarem perfis, origem e obras tão diferentes 

daqueles do periódico de Coimbra? 

O tratamento dado a esses poetas como um todo homogêneo é um equívoco, tanto em 

relação às suas produções quanto aos seus relacionamentos com Castilho. Se pensarmos 

quantitativamente, são vinte e sete113 os poetas que participaram d’O Trovador que, em sua 

primeira versão, publicou cento e oitenta e oito poemas. Desses, apenas nove poetas foram 

publicados na Revista Universal (ou dez, se considerarmos Almeida Garrett como um poeta 

que publicou tanto na RUL quanto no Trovador, apesar de ter sido anônima sua participação 

neste jornal). Pensamos, portanto, que deveria haver algum critério para Castilho deixar de 

fora dois terços dos poetas do periódico tão elogiado por ele. Por outro lado, ainda 

                                                 
113 A. Cabral Couceiro, A. Gonçalves Dias, A. M. do Couto Monteiro, A. Pereira da Cunha, A. de Serpa, A. X. 
R. Cordeiro, A. Lima, Aires de Sá Pereira e Castro, Evaristo Basto, F. de Castro Freire, F. Palha, H. O’Neill, J. 
A., J. da Costa Cascais, J. Freire de Serpa, J. Frutuoso, D. João de Azevedo, J. de Lemos, J. Marcelino de Matos, 
J. Maria Borges, L. A. Palmeirim, Luís da Costa Pereira, Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque, Nuno Maria 
de Sousa Moura, * [Ernesto Henriques], ** [J. B. de Almeida Garrett]. 
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quantitativamente, os nove poetas que participaram tanto do Trovador quanto da Revista 

publicaram, no jornal de Coimbra, cento e quarenta e nove poemas. São, portanto, um grupo 

representativo e com grande produção no período para atender as duas folhas. Entretanto, isso 

não esgota a busca de critérios de seleção. Afinal, há poetas que publicaram pouco no 

Trovador, mas que também participaram da Revista Universal. 

Pensamos, então, em um possível motivo para essa seleção baseado num aspecto que 

marca a visão que se tem sobre a obra de Castilho, a preocupação com a forma. Uma vez que 

Castilho, alguns anos mais tarde, esquenta uma polêmica a partir de seu Tratado de 

Metrificação (1851) ao defender o uso do verso alexandrino francês, observamos sobretudo a 

métrica utilizada por esses poetas. Não é este, contudo, o caso dos poetas do Trovador. Eles 

utilizam um metro variado em suas composições para o jornal coimbrão e o mesmo ocorre em 

suas produções para a RUL, inclusive com poemas plurimétricos. 

Além disso, alguns desses autores publicam mais do que poemas na Revista. António 

Pereira da Cunha tem duas narrativas impressas naquelas páginas: O Governo nas Mãos do 

Vilão e Masilgado. Luís Augusto Palmeirim inicia uma narrativa sem terminá-la: Sina Má, 

Bem Mal Merecida. Além de textos variados como crônicas e notícias que alguns desses 

poetas enviavam a Castilho. Como ser bom poeta não implica necessariamente ser bom 

romancista, algo mais deveria passar pela mente de Castilho na escolha de seus colaboradores. 

Pensando, então, de forma mais ampla, a escolha de literatos para colaboração na 

Revista, imaginamos três possíveis motivações: moral, política e o mercado. São temas que 

preocupam Castilho em várias de suas obras, sobretudo na RUL. 

Moral, porque Castilho, tal como outros intelectuais contemporâneos como Herculano 

e Garrett, defende um papel educativo para a literatura e para a imprensa. Na RUL, em vários 

momentos, como vimos, Castilho demonstra sua preocupação com o dever da imprensa na 

educação moral da sociedade. Além disso, há grande elogio a José Joaquim Rodrigues Bastos 

(que mais tarde escreverá um dos romances mais lidos em meados do século, A Virgem da 

Polónia)114 e há a recomendação de seu livro Meditações ou Discursos Religiosos115: “o pae 

de familias, que não procurasse ter este livro em casa para uso de seus filhos, só se eximiria 

                                                 
114 Luís Alexandre Sobreira, em sua dissertação de mestrado (1998), analisa o campo literário português no 
período de 1840 a 1860 através de seus best-sellers: Eurico, o Presbítero; Maria, não me mates que sou tua mãe; 
A Mão do Finado; e A Virgem da Polónia. 
115 Tomo I, nº 40, 07/07/1842, p. 474; Tomo III, nº 22, 18/01/1844, p. 270; Tomo III, nº 41, 30/05/1844, p. 496. 
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de uma grande responsabilidade moral por uma profissão franca e positiva de bruteza” (RUL, 

Tomo III, nº 41, 30/05/1844, p. 496). 

Quanto à política, António Feliciano de Castilho defende nessa época um papel de 

isenção tanto para ele quanto para a Revista, colocando-se publicamente independente das 

cores políticas, tanto do “ministerialismo” (cartismo, no governo) quanto da “opposição” (o 

“radicalismo” de esquerda, setembrismo). Ele considera que as alusões políticas diminuem o 

valor e a permanência de uma obra literária, como afirma quanto ao Arco de Sant’Ana: 

 

Nós que não temos libré nenhuma, nem já somos – louvado Deus – militantes da 
política, e só pela paz e pelos interesses materiaes e moraes batalhamos, deixaremos 
fallar ahi tambem os disputadores encarniçados: dizemos unicamente que para o 
nosso particular gosto, ministerialismo e opposição, nos parecem damnar 
egualmente o effeito a escriptos d’este genero, d’esta elevação e d’esta valia (RUL, 
IV, nº 37, 02/05/1844, p. 448) 

 

Imaginamos que Castilho deve ter tido algum arrependimento em suas escolhas 

baseadas nos critérios de moral e isenção política, ou há algo mais forte marcando essa 

seleção de colaboradores. Não há nada literário produzido por José Bastos publicado na RUL, 

apesar da transposição de um trecho de suas Meditações. Lembremos, contudo, que a primeira 

edição de seu sucesso de público, A Virgem da Polônia, é de 1847. Entretanto, Alexandre 

Herculano, que inaugurara a seção literária da Revista, recebe de Castilho uma dura crítica 

sobre a moral no Eurico, que não deveria servir de vade mecum aos jovens. 

Os esforços de Castilho para evitar partidarismos na RUL fizeram com que o rol de 

colaboradores abrangesse uma variedade de cores políticas. Há legitimistas, mais ou menos 

reacionários como João de Lemos, Pereira da Cunha e Teixeira de Vasconcelos; liberais 

cartistas opositores de Costa Cabral, como Herculano; e Garrett, simpático aos setembristas, 

ocupando cargos no governo após a Revolução de Setembro de 1836. E um defensor do 

cabralismo, como Mendes Leal, que chega a ironizar os “ordeiros”. Apesar dessa ação de 

Castilho para demonstrar neutralidade, alusões políticas estão presentes em várias narrativas 

da RUL. 

Quanto ao aspecto mercadológico, Castilho parece ter tido mais sorte. No prólogo de 6 

de janeiro de 1842, o redator comenta sobre a dificuldade de agradar a todos os paladares. 

Sabemos que Castilho buscava nomes reconhecidos pelo público entre seus amigos para 

colaborar em seus projetos e na Revista. É o caso do próprio Herculano, que escrevera um 

drama a pedido do amigo para ser encenado no Salitre e que afirma ter começado a 
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publicação de Eurico, na RUL, mais cedo do que gostaria. Por outro lado, Rebelo da Silva 

comenta, anos mais tarde, ao lembrar a revista, que nela havia o encontro de duas gerações, 

mestres e discípulos que se relacionavam a partir dela. Ainda não temos motivos claros sobre 

a escolha dos “mancebos a ceifar louvores”. 

Conforme afirma Maria de Lourdes Lima dos Santos (1988), a geração nova tinha suas 

carreiras alavancadas pelo sucesso de suas obras em alguns periódicos. Sendo a Revista um 

dos periódicos com maior público, seria, claro, alvo de interesse de muitos jovens literatos. 

Essa relação funcionava nas duas direções. Também Castilho obtinha vantagem da 

participação de jovens autores, aumentando seu grupo de amizade e influência, além de 

aproveitar nomes que estavam fazendo sucesso naquele momento, sobretudo no teatro. 

Assim, José da Silva Mendes Leal Jr., amplamente elogiado por seus dramas e 

vencedor de diversos concursos do Conservatório desde seu primeiro drama, Os Dois 

Renegados, é figura constante nas páginas da Revista Universal. De modo semelhante, Júlio 

de Castilho conta como Almeida Garrett apresentou António Pereira da Cunha a Castilho 

numa noite de encenação de seu drama As Duas Filhas, em 1843, que também fez sucesso 

junto ao público e também foi premiado pelo Conservatório. No mesmo ano, o jovem poeta e 

dramaturgo começa a colaborar na Revista, com poemas e narrativas. 

Outro ponto a se destacar é a busca de novos gêneros. A primeira publicação na seção 

de literatura é um romance histórico, trechos de Eurico. A segunda também, Ráusso por 

Homizio, de Rebelo da Silva. Quando Mendes Leal responde ao convite de Castilho 

informando ser difícil escrever um romance histórico para a RUL após dois grandes nomes 

terem ocupado aquela seção, esse autor se propõe a escrever algo que ele considerava inédito 

em Portugal, o “romance contemporâneo”, com temas de atualidade. Parece, então, iniciar-se 

em Castilho uma busca maior pela aclimatação em Portugal de gêneros de sucesso no 

exterior. Tanto que ele assume o papel de divulgador de novos romances contemporâneos. 

Apesar de não ser apreciador do gênero, espera que com eles se desenvolva a linguagem 

nacional. Comenta Castilho: 

 

Proximos á conclusão do romance a Flôr-do-Mar, encetamos a publicação de 
estoutra novella de costumes também contemporâneos, mas cujos personagens 
pertencem a uma classe mais elevada. Frivolos na aparência, 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 mister tanto para o 
romance como para o theatro, até que cheguem a oppôr um dique á torrente caudal 
das francezias escusadas (RUL, II, n.º 46, 03/08/1843, p. 573). 
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Nem sempre, mais uma vez, a intenção de Castilho cumpriu-se como desejado. Antes 

da publicação das Viagens na Minha Terra, Castilho escreve: “as impressões de viagens, 

como em todos os paizes de adiantada civilisação hoje se escrevem em grande abundancia, - 

estrêa-as tambem ele agora” (RUL, II, n.º 48, 17/08/1843, p. 593). Ainda acreditava que seria 

apenas uma versão nacional do gênero consolidado no exterior. Como não foi o esperado, 

Castilho volta a elogiar o tema das impressões de viagem na obra Uma Viagem de Duas Mil 

Léguas, de Monteiro de Barbuda, e na Viagem a São Marcos, de José Freire de Serpa 

Pimentel. 

Apesar do desejo de desenvolver novos gêneros em língua portuguesa, apenas a 

experimentação não era suficiente. Era preciso ter qualidade ou ser reconhecido como bom 

autor em outro gênero, como foi o caso de Garrett, Pereira da Cunha e Mendes Leal. No 

número 40 do tomo IV, Castilho elogia o autor de Folhetins Marítimos, publicados no 

Patriota, mas aponta algumas falhas e faz sugestões de melhorias. O autor, emocionado com 

o elogio, procura pessoalmente Castilho, apresenta-se e agradece (CASTILHO, 1894, p. 314), 

mas não houve lugar para ele na Revista. 

 

6.1 – Castilho e os Trovadores 

 

Ao observarmos as relações de António Feliciano de Castilho com os poetas d’O 

Trovador, percebemos que efetivamente havia para o redator da RUL uma hierarquia clara no 

nível poético desses jovens. São esclarecedoras algumas cartas que António Feliciano dirige a 

António Xavier Rodrigues Cordeiro sobre as colaborações poéticas para sua Revista. Uma 

delas, datada de 4 de janeiro de 1845, explica não ser possível publicar a colaboração do 

jovem acadêmico: “E realmente que chegárão tarde os versos de V. S. para a festa d’este 

anno: o mesmo aconteceu a tres outros poemas lyricos. Póde pois V. S., a seu gôsto, 

aperfeicoal-os agora com tempo para o Natal seguinti” (PT/ANTT/Colecção 

Castilho/Cx21/Ms.2/Doc16(3)). 

Teriam realmente chegado tarde ou não eram suficientemente bons? Afinal, ainda 

precisavam ser aperfeiçoados. O restante da carta traz tantas indicações sobre como devem ser 

compostos os poemas para a Revista que nos faz crer que efetivamente a produção de 



178 

 

Rodrigues Cordeiro não era da qualidade que Castilho queria. Parece, inclusive, que sua 

colaboração não havia sido solicitada, mas enviada por sua própria conta: 

 

Se V. S. se-dá por convidado a esta mesa redonda, que a Revista franqueia a todos 
os bons engenhos, para todas as festas do anno, permitta-me fazer-lhe uma 
advertencia: 
O systema, que mais convêm seguir, a razão e a experiencia mostram, que não é o de 
tratar o objecto em si mesmo, porque ahi defficilmente se-póde ser original; tudo 
está dito em verso e em prosa milhões de vezes; e repetil-o é correr grande risco de 
não ser lido. O que logo convem, é roçar pelo objecto, feril-o obliquamente, tomal-o 
como fundo para um desenho novo, emfim não como principal, artisticamenti 
considerado, mas como accessorio. De um e de outro systema achará V. S. os 
exemplos nos N.os 23 e 24 da Revista, e facilmente notará, pelo effeito diverso que 
essas peças produzem, a muita razão, com que lhe dou este conselho, obrigado, ja 
se-vê, unicamente, pelo desejo de o-ver brilhar o mais que lhe-for possivel. 
(PT/ANTT/ Colecção Castilho/Cx21/Ms.2/Doc16(3)). 

 

O trecho mostra como o tema dos poemas devem ser abordados, “obliquamente”, 

como “fundo”, de modo que a originalidade sobressaia. O modelo indicado por Castilho é 

curioso. Há diversos poemas publicados nos números 23 e 24 desse último tomo de sua 

redação, justamente aquele em que mais espaço é dado ao gênero. São os únicos dois números 

até então com poemas do próprio António Feliciano: “Lenda dos Bailarins” e “O Natal do 

Pobresinho”116 – este último “traduzido” do poeta dinamarquês H. P. Holst. Também estão 

presentes nesses números Garrett, Mendes Leal e João de Lemos, que Castilho indica em 

outra carta a Cordeiro, de 14/04/1845, como conselheiro e influidor se quisesse ser 

reconhecido117. Caso Xavier Rodrigues Cordeiro não tivesse entendido o que os exemplos 

mostravam, há ainda mais uma ressalva, em post scriptum, aliando qualidade poética a 

reconhecimento do público: 

 

Tambem me cumpre advertir, que toda a sobriedade é pouca para escritos de tal 
genero; é indispensavel, que sejão concisos, curtos, e substanciáes; e sôbre tudo o 
mais esmerados possivel em versificação e rima. Por entre as concorrentes ha alguns 

                                                 
116 Ambos reproduzidos no segundo volume desta tese, no anexo 3.11.3. 
117 Essa carta é um pedido de desculpas por ter chamado Rodrigues Cordeiro de poetastro ao supor ter sido ele o 
autor de uma carta anônima. Apesar da intenção de pedir perdão, Castilho não deixa de apontar defeitos na veia 
poética do jovem: “diria, repito, direi, e digo, que V. S.ª em meu conceito é poeta, muitos furos abaixo de João 
de Lemos, sim, mas se perseverar, como espero, poeta cujo merito hade vir a ser geralmente conhecido. Para isso 
tem affecto, fantasia, clareza, naturalidade, muitas vezes fórmas graciosas no dizer, e bom ouvido para a 
contextura lyrica: se perseverar (e peço-lhe eu, que persevere) em fazer versos: se quizer (e espero que hade 
querer) ser severo para comsigo mesmo no emenda-los: se tomar, por exemplar não digo, que não quero eu 
exemplares em poesia, por mais excellentes que sejão, mas por influidor e conselheiro a João de Lemos, em 
quem ja alvorece com tanto esplendor um futuro immenso, ha de ser poeta, [...] os poetas fazem-se de natureza e 
estudo, e não de elogios [...]”(PT/ANTT/ Colecção Castilho/Cx21/Ms.2/Doc9(2)). 
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dextrissimos; os leitores, constituidos em jury, gostam de comparar, e nisso são 
severos. (PT/ANTT/Colecção Castilho/Cx21/Ms.2/Doc16(3)). 

 

Ou Castilho não apreciava a metrificação e a rima de António Xavier ou o jovem 

poeta de Leiria esforçava-se por não agradar a sensibilidade do redator. Sua participação na 

Revista ocorre apenas no último tomo castilhiano, com sete notícias e apenas um poema. O 

que enviara para o Natal não chegou a ser publicado. As demais comemorações que poderiam 

servir de fundo a composições poéticas foram elencadas a ele, mas ou não o agradou a seleção 

ou não se deu ao trabalho de enviar algo aceitável. Uma das festas que tinha “concurso 

poetico na Revista” (PT/ANTT/ Colecção Castilho/Cx21/Ms.2/Doc16(3)) era a “Serração da 

Velha”, sobre a qual Cordeiro envia uma notícia à RUL. Após contar, com certo pendor 

etnográfico, o que é essa tradição e como ela se dava em Coimbra, há uma quebra de 

expectativa, pois naquele ano de 1845 não se realizara na Universidade, que estava de luto 

pela morte de alguns alunos que morreram de febre. Pergunta ele: “Não acha, Sr. Redactor, 

[...] que esta abnegação de prazeres, e gozos votada á saudade do mancebo finado – é digna de 

elogio?” (RUL, IV, nº 34, 13/03/1845, p. 413). O que responderia Castilho? Rodrigues 

Cordeiro não enviara um poema nem sobre a festividade nem sobre o luto, perdendo uma 

oportunidade. Seu único poema publicado parece em alguns momentos querer romper com a 

ideia da “Festa da Primavera” realizada pelo jovem António Feliciano e seus amigos e 

reencenada, como elogio, pelos poetas d’O Trovador. A primeira estrofe, única em 

decassílabos como o poema de Castilho, indica a leitura do texto de 1822: 

 

Porque amo a primavera! É porque as nuvens 
N’esses campos do céu tornadas seda, 
Sem meditar procellas, folgam, brincam 
Das auras ao caprico? 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 ethérea luz sem veu se ri nas terras? (RUL, IV, nº 37, 03/04/1845, p. 445). 

 

O primeiro verso da estrofe seguinte, que abre uma série de estrofes com quantidades 

variadas de versos em redondilha maior, rompe com essa ideia com uma exaltada negativa: 

“Não é, não!...”, cujo silêncio causado pelas reticências lembram o silêncio que precede a 

tempestade ao mesmo tempo em que ecoa essa dupla negativa, para então começar uma 

sucessão de imagens da inocência da primavera como prelúdio da revolta do verão ou do 

inverno. Cordeiro também enviara à RUL duas notícias sobre afogamentos em rios, inclusive 
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no “placido e namorado Liz do nosso Lobo” (RUL, IV, nº 6, 29/08/1844, p. 21), apontando 

uma dissonância entre a natureza pacífica cantada por alguns poetas e a realidade que ele via. 

Enquanto Castilho, na Primavera, defendia uma “claridade pacífica”, Cordeiro se volta ao 

inverno, pois lá, canta ele: “Minha alma então acordava/ Co’a tempestade folgava,/ Não 

amava a luz do dia” (RUL, IV, nº 37, 03/04/1845, p. 445). A primavera funciona como 

alegoria da infância que já passou e “que mais não póde voltar”. Essas cenas do passado 

aparecem interligadas numa longuíssima estrofe de trinta e sete versos em redondilha menor, 

que termina apontando a fugacidade da vida: “Voltava a sorrir,/ Voltava a cantar,/ E a infancia 

fugia/ Sem eu o sentir”. Um tema presente em outros poemas de Rodrigues Cordeiro, que 

canta diversas vezes o desengano, como nesses versos do primeiro número d’O Trovador: 

“Vão as rodas do tempo esmigalhando/ Uma por uma as ilusões da terra” (O Trovador/O 

Novo Trovador, 1999, p. 32). 

A simplicidade dessa vida de criança no “Porque Amo a Primavera”, presente tanto 

nas imagens quanto na escolha da medida velha, deve ter feito com que ele enviasse o poema 

a Castilho sem pensar no que o mestre sentiria. O redator acabou por publicá-la, apesar de não 

ter gostado muito, como indica sua carta a Rodrigues Cordeiro datada de um dia após ter 

saído a revista: 

 

As recommendações de V. S. chegaram depois de já publicada a sua peça. 
Felizmente, eu tinha olhado para ella com attenção, e por consequencia pude, em 
parte, preveni-las. Erros para emendar, não lhe vi nenhum; pareceu-me ter um pouco 
de diffusão, imputavel á pressa com que foi escrita, e encurtei-a como pude. 
A tal rima em ir, tambem a mim me não tinha parecido muito bem ali, mas são 
venialidades (PT/ANTT/ Colecção Castilho/Cx21/Ms.2/Doc9(1)). 

 

Ficamos sem saber onde Castilho a encurtou. A “diffusão” é clara pela variedade de 

metros e de versos por estrofe, apenas em parte rimada. Uma variedade que não devia ter 

soado bem aos ouvidos metrificadores do poeta cego. As críticas foram em parte atendidas, 

pois, ao republicar esse poema n’O Trovador, desistiu da tal rima em “ir”, alterando o último 

verso para “Sem eu o cuidar”, retomando a rima de “cantar” e “mar” em vez da agudez do 

“sentir”, que se ligava às sensações e expressões “sorrir”, “ouvir” e “luzir”. 

Outros poetas do grupo agradavam muito mais a Castilho: “Queira V. S. ver se José 

Freire, Couto Monteiro, e os outros, se resolvem ainda a vir a este banquete, como João de 

Lemos já o fez; e que riquissimamente o não fez elle!” (PT/ANTT/ Colecção 

Castilho/Cx21/Ms.2/Doc9(1)). 
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Pelo visto, António Maria do Couto Monteiro não se resolveu. Todavia, ele já havia 

publicado dois poemas no tomo anterior: “Coimbra” e “Saudades da Minha Infância”. O 

primeiro mereceu, inclusive, palavras prévias de Castilho, apresentando o autor, em quem ele 

via uma “predestinação litteraria”: 

 

Entregue todo a estudos urgentes e positivos o Sr. Cóito Monteiro não cultiva, não 
tem tempo para cultivar a poesia: colhe-a ao acaso, segundo em seu caminho se lhe 
offerece florida. Respira-lhe um momento a fragrancia; tece-a, sem cuidar, n’um 
ramalhete ou n’uma corôa; deixa-a ficar apóz si e esquece-a. (RUL, III, N.º 6, 
28/09/1843, p. 67-68). 

 

Uma poesia que “se lhe offerece florida” parece ser realmente a de Couto Monteiro 

publicada na RUL. Ele canta uma pátria “gentil, risonha terra” “do placido Mondego”. 

Coimbra aparece como “virgem formosa” que recebe os beijos desse rio. Mesmo na noite 

melancólica, a cidade é “enamorada, e pura”. Somente após essa longa descrição da beleza 

inocente, que é para ele a cidade universitária, na qual vivem as “gentis donzellas” 

“formosas”, o poema ganha alguma subjetividade mais efetiva. Afinal, mesmo que a donzela 

coimbrã não saiba “arteiros, refalsados versos”, tem “de neve o coração”. Para o sujeito lírico, 

nenhum peito faz eco a seus ais, seus “vãos lamentos”. Quem realmente ecoa seus gemidos é 

a natureza que cerca Coimbra, não as donzelas “que teu campo habitam”. Nas duas últimas 

seções o sofrimento do poeta é ouvido pela “fonte d’Ignez” e os “altos cedros” que a cercam e 

a “enluctam” a tal ponto que ele afirma: “memorias da infeliz meus ais lhe accordam”. A 

harmonia que havia entre o poeta e natureza amplia-se então. Seus ais acordam as memórias, 

revive-se a história de Inês, em acordo com todos os lamentos que aquelas águas do Mondego 

já ouviram. Contudo, sofre ele mais. “Dôce fôra o gemer, suave a morte”, se ele fosse como 

ela, “se o [seu] viver tão só não deslisára”. Sofrimento esse que é quebrado pelo refrão da 

primeira seção que vem arrematar o poema relembrando a beleza de Coimbra, “linda flôr de 

Portugal”. 

Mesmo em “Saudades da Minha Infância” (RUL, III, N.º 38, 09/05/1844, p. 458-459), 

a natureza parece estar sempre bela e em harmonia com ele. O sujeito reconhece a fugacidade 

da primavera, como da infância ou das flores, tal como no poema de Rodrigues Cordeiro. “E 

assim fugiram todos manso e manso/ E não mais voltarão dias tão bellos!” Diferenciam-se as 

duas primaveras pelo modo como o poeta se liga ao tempo que se segue. Couto Monteiro 

invoca o amor e a religião para salvá-lo da tormenta, a ponto de confundir sua mãe e a 
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Virgem, “Puro amor filial, piedade sancta”. É uma longa defesa do amor entre mãe e filho, na 

esteira realmente d’A Primavera de Castilho, a tal ponto de se ver vivo após ter sido “banido/ 

do paraíso” que era sua inocência para “este cahos/ De vicios, de traições, torpesas, crimes,/ 

Onde é mais venturoso o mais corrupto,/ Onde opprobio e louvor seus nomes trocam!/ Onde, 

se ahi entra affecto, anda escondido!”. António Maria do Couto Monteiro é mais um poeta, 

como Castilho e tantos outros do período, que não vê para si um lugar no mundo e por isso 

anda solitário, como os versos do “L’isolement”, de Lamartine, que escolheu para epígrafe do 

“Coimbra”: “Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères,/ Un seul être vous manque, et tout 

est dépeuplé!”118 

Em “Coimbra”, o afeto possível era apenas o da natureza saudosa dos arredores da 

cidade. Além da inocência, todo ele mudou. É mais um eco de Camões. “Mudam-se os 

tempos, mudam-se as vontades,/ Muda-se o ser, muda-se a confiança:/ Todo o mundo é 

composto de mudança,/ Tomando sempre novas qualidades.// Continuamente vemos 

novidades,/ Diferentes em tudo da esperança:” (CAMÕES, , p. ). A partir da ideia camoniana 

de que tudo muda, menos a esperança, dirá Couto Monteiro: “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”. Essa esperança que não morre é a mesma que o fazia rezar com sua mãe ante 

a imagem da Virgem para que passasse a tempestade. “Se a ventura no mundo é sonho 

apenas”, refugia-se ele no que está além da terra, na religiosidade da vida após a morte. 

Apenas por essa comparação entre dois dos poetas do grupo d’O Trovador, um 

convidado por Castilho para participar da Revista e outro que envia por conta própria sua 

colaboração, podemos melhor refletir sobre os critérios de valoração do redator. Além do 

efetivo trabalho formal, cuja rima em “ir” desleixadamente ressoando num poema em versos 

brancos mancha a imagem que o redator teria do poeta de Leiria, há algo mais. Rodrigues 

Cordeiro, esforçando-se para agradar Castilho, não percebe que ataca frontalmente sua 

posição de poeta da Primavera, de quem deveria ser herdeiro, algo que Couto Monteiro soube 

valorizar, associando-se também a uma linhagem que passa por Camões. Se os novos poetas 

queriam o apoio da Revista Universal para se tornarem conhecidos, Castilho queria, além de 

reconhecimento como mestre, bons discípulos. João de Lemos é então, para ele, o exemplo a 

ser seguido. 

                                                 
118“Rios, rochas, florestas, desertos tão queridos, / Um só ser vos falta, e tudo está despovoado!” (Tradução 
nossa). 
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6.2 – João de Lemos: um poeta singular 

 

Dentre todos esses jovens poetas apoiados por Castilho, merece destaque o nome de 

João de Lemos. Ele é o poeta mais prestigiado pelo redator, reconhecido por este e por seus 

colegas como líder do grupo, o primeiro de sua geração. Designados muitas vezes por 

“ultrarromânticos”, seus temas não fogem muito daqueles já trabalhados por Alexandre 

Herculano ou António Feliciano de Castilho. Considerados “a segunda geração romântica”, 

não o são realmente, se incluirmos José Freire de Serpa Pimentel, nascido a 21 de novembro 

de 1814, em Coimbra (apenas quatro anos mais novo do que Herculano) e que publicou seu 

primeiro drama, D. Sisnando, Conde de Coimbra, em 1838 (mesmo ano d’O Fronteiro 

d’África, de Herculano) e o volume de Solaus em 1839 (a Harpa do Crente é do ano anterior, 

e o Flores sem Fruto é de 1845), ou ainda o Inácio Pizarro de Morais Sarmento, nascido em 

1807. São um segundo grupo por a história da literatura considerar como “primeira geração” 

apenas o “triunvirato” Garrett, Castilho, Herculano. Todavia, produzem e publicam 

contemporaneamente aos três “primeiros”. Seriam, contudo, mais homogêneos do que 

efetivamente são os três que formam a chamada primeira geração? O que diferencia João de 

Lemos dos demais poetas tipicamente rotulados como ultrarromânticos ou da segunda 

geração? Ou mesmo, o que o destaca do grupo que publicava no periódico O Trovador? 

A própria crítica literária, igualando todos esses trovadores, acaba, vez ou outra, 

deixando despontar o nome de Lemos. Tanto que, Alberto Ferreira, por exemplo, após 

deplorar o papel desses poetas, comentando que O Trovador “ajuda a radicar ainda mais o 

lirismo decepcionado” (FERREIRA, 1971, p. 126) numa sociedade que se ia “extenuando e 

aclimatando ao gosto da burguesia ordeira” (idem, p. 129), deixa escapar que a “Lua de 

Londres saiu um pouco fora dos padrões estéticos normalizados pela época” (idem, p. 136), e 

complementa: “Cuido que alguma coisa se poderia ter aproveitado do talento romanesco de 

Rebelo da Silva, da autêntica vis poética de Soares de Passos, João de Lemos e outros se 

acaso a estrutura que os conformou lhes não tivesse afogado a espontaneidade” (idem, p. 138). 

Se os temas e atitudes de toda a geração parecem constantes e semelhantes em todos 

eles, “numa repetição sem sabor, meramente escolar, de temas e tópicos, vocabulário e 

imaginística” (COELHO, 1965, p. 13), e realmente os encontramos, com breves ou nenhumas 

variações ou diferenças nessa plêiade de poetas que são agasalhados pela Revista Universal 
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Lisbonense (e também nos que não são!), como diferenciá-los? Não seriam, afinal, todos os 

temas abordados por esse grupo de poetas refúgios a esse “terreno prosaico da vida real”? 

Se é pelo condão da subjetividade que eles ficaram marcados na história literária, 

talvez seja nos pequenos detalhes que se deva buscar uma diferença, tal como a sociedade de 

então era capaz de fazer e tal como Castilho deixou patente, tanto na já aludida carta a 

Rodrigues Cordeiro quanto publicamente na Revista. 

Talvez, acompanhar a trajetória de João de Lemos e seu contato com António F. de 

Castilho ajude a explicar, em parte, sua poesia e seu desenvolvimento como figura literária 

reconhecida, e talvez indicie motivos para a posterior obscuridade que encobriu sua obra. 

A relação entre esses dois poetas pode ser facilmente traçada. No n.º 24 do segundo 

tomo da RUL, de 2 de março de 1843 – bem anterior, portanto, ao lançamento d’O Trovador – 

Castilho anuncia feliz o desenvolvimento de uma nova geração que continuaria o caminho 

para as estrelas, num artigo com título em Latim, retirado de seu amado Virgílio, como 

predisposto a servir para a eternidade: “Macte, nova virtue, puer! sic itur ad astra”119. Segundo 

ele, “cada vez se vae auspiciando mais prosperamente a revolução litteraria, moral e religiosa” 

(RUL, II, n.º 24, 02/03/1843, p. 304). A história da literatura portuguesa é vista como uma 

paisagem feliz construída horizonte a horizonte, camada sobre camada, umas mais férteis do 

que outras, a partir da revolução que levou a ruínas o “mundo velho”, tanto político quanto 

literário. Esses jovens poetas 

 

são a primeira vegetação, que principía a apparecer e florir sobre as ruinas tristes e 
estéreis do nosso mundo velho; se não produzirem já fructo, no seu logar e no seu pó 
virão depois arreigar-se plantas mais felizes, que formando o terreno a outras, ainda 
mais corpulentas e abençoadas do que ellas, haverão egualmente contribuido, para 
que sumidas e talvez esquecidas as ruinas – sobre ellas, em chão assente e formoso 
se disfructem días de abundancia, de paz, de contentamento (RUL, II, n.º 24, 
02/03/1843, p. 304). 

 

Da literatura do passado pouco restava. Francisco Joaquim Bingre, já octogenário, 

“ultimo representante que ainda ahi ha da alegre sociedade e poetica eschola d’Elmano”, 

ainda chega a enviar um poema para a Revista, “A Grande Barca da Romana Egreja”. Para 

Castilho, Bingre é “a columna, que permanece em pé no meio das ruinas de um bello edificio, 

e de cujo capitel, revestido de musgo, sáe um canto de ave, que no meio da solidão aviva e 

poetisa ainda mais as saudades do que passou” (RUL, III, n.º 24, 01/02/1844, p. 290). Castilho 

                                                 
119 “Parabéns, nova virtude, rapaz! assim se vai aos astros” (tradução nossa). 
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interessa-se pelo futuro da poesia e comenta que, após algumas gerações passarem, “virão 

homens [...] que intendam que o individuo e a sociedade se não manteem de pão unicamente, 

[...] homens emfim, cujos argumentos se não cifrarão todos em calcular forças mechânicas” 

(RUL, II, n.º 24, 02/03/1843, p. 304). Afinal, para ele, o “materialismo do viver, filho do 

materialismo do pensar ou antes do não pensar” está em crise e é “insufficiente para o 

verdadeiro fim por que a nossa especie se reune, que é a satisfação recíproca e a satisfação 

mútua” (RUL, II, n.º 24, 02/03/1843, p. 304). Quem são, portanto, os opositores desse 

“materialismo” que pensa apenas pelo “calcular de forças mechânicas” e que não contribui 

para a “satisfação”, ou melhor dizendo, para a felicidade – preocupação constante de nosso 

velho poeta? São os “defensores zelosos das doctrinas antiquissimo-novissimas”. A crítica do 

redator é clara, uma reação à modernidade capitalista, industrial, acumuladora, “materialista”, 

burguesa, racional, que retirou do mundo a possibilidade de satisfação de algo mais do que a 

fome. A arma contra essa modernidade é praticamente uma antítese, andar na “contramão da 

modernidade” nas palavras de Michael Löwy. Mais uma vez, em poucas palavras, António 

Feliciano de Castilho expõe a grande problemática romântica: lutar contra o avanço da 

modernidade a partir de algo do passado (“antiquissimo”) sem abdicar da própria 

modernidade (“novissima”). E o grande soldado nessa luta contra o mundo prosaico é o poeta. 

João de Lemos é “um novo campeão, que vae entrar na lice com o escudo ainda liso, mas 

forte com seus vinte annos, com a inteireza do seu coração, com a virgindade da sua fé” 

(RUL, II, n.º 24, 02/03/1843, p. 304). 

Todavia, Castilho não conhecia ainda Lemos, nem sua produção. O redator ouvira de 

seu amigo “íntimo, juiz em litteratura competentissimo” as qualidades desse “zeloso neóphito 

da religião poetica”. Quem seria esse em quem A. F. de Castilho tanto confiava como crítico 

de poesia, sobretudo poesia “moderna”, para dedicar quase uma página inteira a comentar um 

poeta desconhecido? É Pereira da Cunha quem vai afirmar, em 1867, n’A Nação (n.º 5834, 

01/08/1867, p. 1), que quem guiou Castilho nesse entusiasmo pelo jovem poeta foi o mesmo 

que, traduzindo Schiller, suscitou A Noite do Castelo, o mesmo a quem António Feliciano 

mostrou seu poema para ouvir o parecer antes de publicá-lo: Alexandre Herculano. 

É apenas em outubro de 1843 que Castilho terá contato efetivo com os poemas de João 

de Lemos e comenta-os no n.º 10: “abundancia de sentimento, ora profundo ora mimoso; 

arrojos de phantasia, que não raro chegam a creação; originalidade no stylo; muitas vezes 

bellezas lyricas de uma ordem muito elevada, e constantemente philosophia moral e religiosa” 
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(III, 26/10/1843, p. 115). É a partir de então que Lemos se torna colaborador da Revista, 

instigado pelo próprio Castilho, e se torna conhecido do grande público. 

Aos poucos o redator toma conhecimento de outros poetas amigos de João de Lemos, 

que vão ocupando espaço em seu periódico. Quando finalmente é publicado o primeiro 

número d’O Trovador, Castilho aponta que seu jornal “tem tido a boa sorte de ser o primeiro 

revelador de muitos talentos poeticos” e que “todas estas poesias pertencem rigorosamente á 

eschola moderna” tornando o periódico coimbrão um “cancioneiro contemporaneo” (RUL, III, 

n.º 42, 05/06/1844, p. 509). Se os jovens poetas precisavam de um patrono, Castilho não era 

assim tão altruísta e apressa-se a se associar a essa “eschola moderna”, afirmando que a essa 

“mocidade academica” o “prende uma antiga e indissoluvel fraternidade”. A consequência 

dessa afirmação não demorou a acontecer. 

No dia de são João seguinte, João de Lemos, Luiz da Costa Pereira, António Xavier 

Rodrigues Cordeiro, José Freire de Serpa, Augusto José Gonçalves Lima e António Maria do 

Couto Monteiro tentaram repetir as “Festa da Primavera” e “Festa de Maio” que António 

Feliciano de Castilho e seus colegas da Sociedade dos Amigos da Primavera realizaram em 

Coimbra, prestando homenagem a esses “bardos”. Conta Lemos que “não [foram] como 

sacerdotes, senão como romeiros visitando o templo com devoção e amor a poesia” e 

continua: “Ao desembarcarmos luziu nas almas de todos um sentimento, e, de cabeças 

descobertas, voou dos labios de todos um nome: – o sentimento era a admiração, o nome era 

Castilho!” (RUL, III, n.º 46, 04/07/1844, p. 558). 

A partir dessa homenagem, Castilho cria uma linhagem de poetas coimbrães, “já desde 

os tempos do Dr. Antonio Ferreira, e Sá de Miranda”, incluindo-se, claro, nesse grupo, 

indicando como seus “herdeiros” os poetas do Trovador. Não satisfeito, completa António 

Feliciano de Castilho: “desejamos que o exemplo de uns e de outros seja seguido de anno a 

anno pelos vindouros” (RUL, III, n.º 46, 04/07/1844, p. 558). Não imaginava ele que a 

geração de 70 recusaria ser mais um elo nessa corrente, nem se idenficaria com as “plantas 

mais felizes” que se arreigariam a esse solo, como ele previra quando João de Lemos começa 

a publicar. 

É apenas a partir dessa homenagem aos poetas da primavera que António Feliciano 

declara sua preferência pelos poemas de Lemos. O destaque é para “Hosana”, poema de 

temática religiosa recitado pelo trovador no “São João Poético” com seus amigos. Sobre essa 

composição, Castilho indica (RUL, IV, n.º 18, 21/11/1844, p. 216) que não considerará, em 
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sua análise, “a poesia, muitas vezes remontada, muitas singela e sempre vívida, colorida e 

lustrosa” por serem “méritos constantes e já communs nos escriptos d’este esperançosissimo 

auctor”. Admirará “somente o seu nobre e, em geral, bem succedido ardimento na parte 

métrica”. Afinal, sabemos já que António Feliciano de Castilho considerava a questão formal, 

sobretudo os aspectos sonoros, como rima, ritmo e métrica, fundamentais à poesia, mesmo a 

moderna. Para ele, se a forma deve ser harmônica ao conteúdo e invenções formais sem 

relação com o tema ou uma composição sem preocupação com esses aspectos seriam prosa, 

não poesia. Castilho, como já vimos, preocupava-se em influir nos jovens poetas uma 

valorização do clássico e da tradição poética, um trabalho artístico, artesanal, na poesia, não 

valorizando simples arrojos de inspiração. 

O redator aproveitará o poema de João de Lemos para mais uma lição sobre arte 

poética. Afirma ele que “nada é mais facil que o rimar: nada mais dificil, nada mais raro que o 

rimar bem”. Lembra que versos consoantes são “um peccado contra a razão”. Entretanto, dada 

a sua generalização, “não ha remedio senão releval-o e commettel-o com boa feição”. O 

poeta, como mestre, indica então as regras que se podem seguir para que se rime “com boa 

feição”: primeiro, alternar as rimas graves com as agudas; segundo “e principalissimo”, “fugir 

de aconsoantar palavras da mesma naturesa grammatical”, o terceiro alvitre, procurar palavras 

que “rimam entre si pelo maior numero de lettras”, mas isso é quase impossível se se seguir as 

duas primeiras regras. O exemplo dessa “revolução na mecanica da poesia” é sua “Epístola a 

Francisco de Assís Rodrigues”, inserta nas Escavações Poéticas. Por que essa longa 

advertência? Porque João de Lemos, ao compor um poema para homenagear Castilho, seguiu 

essa “mecanica”, deixando claro que se considerava discípulo do poeta das Escavações. 

Apesar dessa ligação como herdeiro formal de Castilho, o próprio título do poema de 

homenagem demonstra que, ao menos no que tange ao aspecto temático de suas composições, 

Lemos consegue afastar-se dessa influência, aproximando-se mais de seu primeiro admirador, 

Alexandre Herculano. Além de poesias que parecem “florir” sobre as ruínas, “plantas mais 

felizes”, como desejava Castilho, o poeta trovador cantou outros temas. Como cultor da 

forma, tentou adaptar ao português modelos de poetas franceses, reconhecidamente Lamartine 

e Victor Hugo, além de criar estruturas próprias. O grande demérito, nesse caso, é ter pecado 

pelo excesso. Até seu amigo nas lides poéticas e políticas, Pereira da Cunha, ao comentar o 

lançamento do terceiro volume dos Cânticos, em 1867, reconhece que Lemos deveria ter 

selecionado mais o que publicar naquela antologia, pois havia muitos que eram realmente 
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ensaios, tentativas, longe do valor que outras produções atingiram. São realmente muitos 

poemas nesses três volumes. O primeiro, Flores e Amores (1858), tem cinquenta e oito 

poemas. O segundo, Religião e Pátria (1869), quarenta poemas. E o último, Impressões e 

Recordações (1867), é composto por quarenta e três. Há ainda um volume tardio, Canções da 

Tarde, de 1875, demonstrando que ele foi o único poeta do grupo do Trovador que continuou 

produzindo, e muito, com o correr dos anos. 

São os três volumes dos Cânticos que nos interessam propriamente, pois neles estão 

insertos os poemas publicados tanto na Revista Universal Lisbonense quanto n’O Trovador. A 

divisão dos tomos, segundo o próprio Lemos, é mais temática do que cronológica, apesar de 

haver, sobretudo no último volume, alguns poemas que deveriam estar nos dois primeiros, 

mas que, por terem sido compostos depois ou por somente os ter reencontrado depois de 

impressos os primeiros volumes, acabaram por vir no Impressões e Recordações. Na RUL de 

Castilho, João de Lemos publicou nove poemas, além de algumas estrofes do “Hosana”, 

sendo, efetivamente, o mais bem acolhido nesse periódico. Há, como era de se esperar numa 

seleção feita inicialmente por Castilho, cinco poemas que integrarão o primeiro volume: 

“Eliza” e “Oração de Leonor” (RUL, III, n.º 10, 26/10/1843, p. 116), “A Creancinha” e “Um 

Brinco” (RUL, III, n.º 18, 21/12/1843, pp. 215-216), e “A festa da natureza” (RUL, IV, n.º 38, 

10/04/1845, p. 458). São três os que virão a integrar o segundo volume: “Natus est Jesus” 

(RUL, IV, n.º 23, 24/12/1844, pp. 278-280), “A Lampada do Santuario” (RUL, IV, n.º 45, 

29/05/1845, p. 541), e “O Meu São João” (RUL, IV, n.º 48, 19/06/1845, pp. 576-577). E 

apenas um que irá para o terceiro volume: “O Tumulo de Nero” (RUL, IV, n.º 44, 22/05/1845, 

p. 531), “trécho lyrico superior ao qual nada conhecemos em Portuguez” (p. 533). Além, é 

claro, dos anúncios da publicação dos cinco primeiros números d’O Trovador. 

O que melhor descreve os poemas do primeiro volume é o título anunciado na RUL e 

depois abandonado: “inocências”. São poemas em que a natureza está intimamente ligada ao 

amor, e a mulher é pura, idealizada, angelical, intermédio entre os homens e as criaturas 

celestes, como no poema publicado na Revista intitulado “A Creancinha” e mais tarde 

alterado para “Innocencia”: “Ella, meio deitada, tinha a face/ Voltada ao céu, e dir-se-hia 

espelho/ Representando um anjo” (LEMOS, 1858, p. 13). Também em “A Estrella”, a amada 

está numa posição inatingível: “Eu não tenho na terra os meus amores,/ Alma afinada pelos 

sons da minha/ Só existe nos céus, é nivea estrella!” ( idem, p. 29). O entardecer, a noite, a 

madrugada, são os momentos mais comuns, afinal, são “os segredos da noite: as magas 
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fontes/ D’immortal poesia” (idem, p. 31). Apesar disso, o tema tétrico, fantasmagórico, 

raramente aparece. Apesar de ambientar seus poemas na noite mágica, há uma “claridade 

pacífica”, para recordar mais uma vez Castilho. “Melancholia” “é mais doce que a alegria” 

(idem, p. 33). Nas “Harmonias da Noite”, canta o eu lírico: “Amo o tibio clarão do argenteo 

disco,/ Porque a luz do luar não cega os olhos” (idem, p. 54), e continua em outro trecho: 

 

Não sei, não sei com que encantos 
Falla a noite ao coração, 
Mas as horas da noite são; 
Com ellas na solidão, 
Longe o rumor das cidades, 
Tomando a lyra na mão, 
Afinando-a nas saudades, 
Esqueço-me alli então; 
Suspiro por entre flores, 
E á luz de ethereos fulgores, 
Canto suaves amores, 
De noite, de dia não; 
Que sem saber com que encantos 
Falla a noite ao coração. 
Doces horas dos meus cantos 
As horas da noite são. (LEMOS, 1858, p. 56). 

 

Para “suaves amores” uma luz que “não cega os olhos”, sem violência. Num momento 

em que o poeta com sua lira está cercado pelos encantos desconhecidos da noite não apenas 

no ambiente, também na forma com que a estrofe é construída, com os três primeiros versos 

sendo repetidos quase sem alteração nos três últimos. É nessa quase alcova natural que ele 

esquece-se de si mesmo e suspira “por entre flores”. É o típico paralelo entre flor e mulher 

que Lemos explorará à exaustão, fazendo diversas associações com motivos levemente 

eróticos, além de sublinhar a fugacidade da beleza, do amor e da própria vida. 

Em “A Jarra de Flores”, todas elas desvanecem-se na associação com “Julia”: olha 

aquella rosa branca,/ Fez-se pallida por ver/ Que eras mais branca do que ella./ E começa a 

emmurchecer” (LEMOS, 1858, p. 3). O paralelo pode atingir outras cores, incluindo o leve 

homoerotismo no salgueiro enamorado por outro, refletido, como o presente no mito de Eco e 

Narciso. Essa história, cantada por Castilho e dedicada à mocidade acadêmica de Coimbra, é 

também metamorfoseada às margens do Mondego num trecho em abismo do poema já 

referido, “Harmonias da Noite”: 

 

Que irá dizendo o Mondego 
A sussurrar nesta areia? 
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Que lhe responde da margem 
O sinceiral, que a sombrea? 
 
No seu cristal derretido, 
Vejo co’a luz do luar, 
Outro Narcizo, um salgueiro 
Um salgueiro a namorar. 
 
Outra Echo, a briza doida, 
Que foi por elle enjeitada, 
Anda a carpir-se zelosa. 
E põe limpha enrugada. 
 
Cuida que mora lá dentro 
Escondida uma rival, 
E por dar-lhe inveja espalha 
Perfumes, que traz do val. 
 
Raivosa tolda co’as azas 
O liso espelho brilhante. 
Cospe co’as azas, raivosa. 
O Mondego ao seu amante. 
 
O salgueiro então, curvado, 
Sacode a fronte singela. 
Murmura um ai, mas teimoso 
Busca na agua a imagem bella. 
 
E o rio que irá dizendo? 
Fallará destes amores 
Ou gemerá lá comsigo, 
Do que elle traz com as flores? 
 
Quem sabe? Talvez só sejam 
Antigas mágoas, talvez, 
E que inda arqueje na área, 
Saudoso da linda Ignez! (LEMOS, 1858, pp. 57-58) 

 

Amores ou saudades, cada um importa-se apenas com os seus próprios, num egotismo 

que representa todos esses poetas tidos por ultrarromânticos, malgrado os poucos momentos 

de exceção, como essa alusão à história de Pedro e Inês, marcada pela leitura de Camões: “No 

caso triste de memoria digno, / Que desenterra os mortos!” (LEMOS, 1858, p. 58). E termina, 

uma vez que seus segredos “nem importam á turba: que diria / Dos meus sonhos d’amor?”, 

pedindo “cala-te, pois, ó lyra, e tu, ó noite” (idem, p.61). 

O fim da inocência, o momento em que ela se esvai, é tema de alguns poemas do 

primeiro volume, como o próprio “Elysa”, no qual a donzela senta-se repetidas vezes nos 

joelhos do sujeito lírico e a cada vez recebe dele um pedido: “Cinge, cinge-me ao collo o 

roseo braço;/ Poisa a face na minha; ergue os teus olhos” (LEMOS, 1858, p.49), “Embebe-me 

no peito essa candura;/ Inclina aos vagos sons o puro ouvido” (idem, p. 50) e “Casa teu peito 
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ao meu com mais extremo,/ Que vaes tudo saber, assim; responde,/ Que sentes, innocente?”. 

Nesse movimento descendente de Elysa, o poisar, o inclinar-se e, por fim, o casamento 

extremo dos dois peitos, está o caminho para o conhecimento que se dará pelo encontro 

amoroso: 

 

– A tua mão que me estreita; – é meu carinho: 
– Os teus labios nos meus; – é casto beijo: 
– Teu peito que me abraza; – é meu affecto... 
  Fugiste?... És a innocencia. (LEMOS, 1858, p.50). 

 

A aparente melancolia desse poeta é não viver mais no engano, na inocência, como ele 

gostaria. Talvez, mais do que estar apaixonado por uma mulher que não o ama, que não o 

compreende, ou que desdenha de seu amor – situação várias vezes cantada –, é o mundo que 

rompe com a inocência, impedindo o dormir tranquilo como o de uma criança. É o caso de 

“Innocencia” ou “A Creancinha”, em que estava o poeta com a criança num barco no Tejo 

canta uma “canção singela”. 

 

E a formosa innocente aos sons da lyra 
Sorrindo adormece!... Ai! quem podera 
 Dormir nessa innocencia! 
 
Dorme tu, dorme agora; e se inda um dia 
Te ha-de o mundo ensinar a velar mágoas, 
 Dorme ahi para sempre! (LEMOS, 1858, p. 14). 

 

A morte, o dormir “para sempre” seria melhor do que perder a inocência e “velar 

mágoas” como o mundo, a experiência, ensinará um dia. Alexandre Herculano é outro poeta 

que vela enquanto os outros dormem. Como “profeta” e “soldado”, anda desperto pela noite, 

na tempestade, nas batalhas, ou na contemplação do horizonte infinito que o leva a Deus. 

Como no poema “O Soldado”: “Morrer, morrer, que importa?/ Final suspiro, ouvi-lo/ Há-de a 

patria. Na terra/ Irei dormir tranquillo.// Dormir? Só dorme o frio/ Cadaver, que não sente;/ A 

alma voa a abrigar-se/ Aos pés do Omnipotente” (HERCULANO, s.d., p. 84). E é sob “A 

Tempestade”, no mar, que o poeta profeta invoca a morte para libertá-lo, mas acaba por 

arrepender-se e continua desperto: 

 

Oh morte, amiga morte! é sobre as vagas, 
 Entre escarcéus erguidos, 
Que eu te invoco, pedindo-te feneçam 
 Meus dias aborridos: 
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Quebra duras prisões, que a natureza 
 Lançou a esta alma ardente; 
Que ella possa voar, por entre os orbes, 
 Aos pés do Omnipotente. 
Sobre a nau, que me estreita, a prenhe nuvem 
 Desça, e estourando a esmague, 
E a grossa proa, dos tufões ludíbrio, 
 Solta, sem rumo vague! 
 
Porém, não!... Dormir deixa os que me cercam 
 O sono do existir; 
Deixa-os, vãos sonhadores de esperanças 
 Nas trévas do porvir. (HERCULANO, s.d., p. 70) 

 

Por outro lado, parece haver certa dubiedade em como João de Lemos vê o mundo. 

Terá realmente aprendido a velar? Em alguns momentos é como se o poeta não estivesse 

realmente desenganado, como se no fundo ainda houvesse uma esperança. Não é esse, afinal, 

o seu ponto de discórdia com Rodrigues Cordeiro e Augusto de Lima ao escrever após esses 

dois poetas num álbum “onde um Francez havia desenhado a figura da Esperança” e seus 

colegas “tinham tambem escripto outros com referencia áquella figura, fallando ambos de sua 

esperança perdida” (LEMOS, 1867, p. 251)? No poema de Augusto de Lima, “A Nuvem”, a 

esperança alegoricamente representada pela nuvem é constantemente interpelada pelo poeta 

por seu destino, “Vagas incerta, ao acaso,/ Ou tens um rumo nos ceus?” (LIMA, 1851, p. 88). 

Contudo, a indefinição da esperança não pode dar respostas a suas indagações: “Mas não 

respondes, voaste,/ Não me ouviste... adeus, adeus!” ( idem, p. 89). 

Contrariamente, no poema “Flor que não morre”, João de Lemos desmente os dois 

colegas-discípulos, sem perceber que desmentia a si mesmo: “Foi a nuvem pela deusa./Foi 

apenas illusão;/ Vós a esp’rança não perdestes,/ Mancebos, dizeil-o em vão” (LEMOS, 1858, 

p. 105). É pena não haver indicação de quem foi o pintor francês e o álbum em que a alegoria 

foi retratada, pois, para provar que os outros dois não se devem desenganar, Lemos recorre a 

um processo parafrástico do que foi ali retratado: 

 

Oh! bem haja a mão que a imagem 
D’essa deusa ahi gravou! 
Eil-a; que o filho do Sena 
Bem vedes que a retratou. 
 
Donzella d’olhos celestes, 
Scismando á borda do mar, 
Triste, nas trémulas ondas 
Quer o céu interrogar. 
 
A alma vaga-lhe incerta 
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Buscando um mundo melhor, 
Invejando a extranhos entes 
Azas de puro fulgor. 
 
E ás vagas fugitivas 
Debruçando o collo seu, 
Parece que viu, e que a chama 
Lá dentro um anjo do céu! (LEMOS, 1858, pp. 107-108) 

 

Observe-se também como Lemos constrói seu poema. Ciente de que a vida é cíclica e 

que desejos e esperanças vêm em espiral – “Morre um affecto, outro nasce,/ Passa um desejo, 

outro vem,/ Depois d’um sonho, outro sonho,/ De tantos que a vida tem” (LEMOS, 1858, p. 

107) –, o poema parece repetir esse turbilhão espiralado, apesar de composto em quadras 

populares com rimas apenas nos versos pares. O primeiro verso da segunda estrofe é 

levemente alterado no primeiro da quarta quadra, que se repete no primeiro verso da 

penúltima estrofe. De fato, toda a segunda estrofe é levemente alterada para compor a 

penúltima estrofe com os versos pares de uma aparecendo espelhados na outra. Observemos a 

segunda estrofe: 

 

Esp’rar, esp’rar é do homem 
Condição de eterna lei, 
E é n’esse aspirar infindo 
Que da criação elle é rei (LEMOS, 1858, p. 105). 

 

E a penúltima: 

 

Esp’rar, esp’rar, eis a vida, 
Eis a feliz condição, 
Que é n’esse aspirar infindo 
O homem rei da criação (LEMOS, 1858, p. 108). 

 

E toda a quinta estrofe é repetida quase como refrão na décima sexta quadra, que é a 

última, além da repetição de paranomásias como esperar/aspirar e criação/coração/condição. 

O efeito visual alia-se ao sonoro para reiterar sua concepção de vida em espiral. 

A crença esperançosa constante não impede o desejo de escape, que se dá pela busca 

de uma centralização íntima, que, quando parece que finalmente vai chegar a seu âmago, falha 

e se espraia. O poema “Visão” mostra isso claramente. O poema começa com a descrição de 

um lugar a partir de uma estrutura sintática que reverberará em anáfora ao longo de todo o 

poema: “era lá”. Esse ponto de partida é a terra junto ao rio Lima, sua origem, apresentado 
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numa sequência descendente, dos “altos cabeços” até “onde um val de esmeralda/ Barra o 

Lima com prata a ferver” (LEMOS, 1858, p. 68), mais uma vez à noite. O refúgio para o 

tempo e local da infância remete-o ao subjetivismo – “Nesses sitios em que eu me fugia/ Para 

dentro desta alma, e n’um véu/ Bem fechado, bem denso, a harmonia/ Escutava das harpas do 

céu”. Ora, ao se voltar para dentro de si não atinge o íntimo, mas a religião. Nova tentativa: 

 

E trancado por dentro da mente, 
E sózinho comigo, a scismar, 
Era longe do mundo descrente, 
Como o nauta nos plainos do mar. 
 
Era lá onde em fresca devêsa, 
Qual sacrário de mystica flôr, 
Minha chamma d’amor tão accesa 
Mais accesa pedia um amor (LEMOS, 1858, p. 69). 

 

Se a primeira imagem de seu interior remete aos céus, essa transforma a subjetividade 

do poeta em “sacrário de mystica flôr”. Ao fazer então o pedido, de fato uma oração, de amor, 

uma “incognita mão” encobriu seus olhos e então diz ele: “n’um vôo da mente/ Nova terra a 

meus olhos compuz”. É a “lanterna mágica da mente” castilhiana, que ficcionaliza novos 

mundos pela poesia. O que Lemos vê é um novo mundo, “E que mundo!”, desde o céu, os 

astros, até a descrição de uma paisagem comum, mas paradisíaca: “E que rios, que valles, que 

montes!/ Que cidades de claro marfim!/ Que cristal derretido nas fontes!/ Que palmares por 

veigas sem fim!” (LEMOS, 1858, p. 71). Até que o poeta vai mais uma vez num movimento 

descendente e de concentração buscando o âmago desse idílio: “E lá dentro, no fundo, no 

meio/ De marmoreos oiteiros, um mar.../ E no mar um barquinho... e no seio/ Do barquinho 

um remeiro a remar...” (idem, ibidem). Após essa concentração até o barqueiro, nova 

amplificação: “E levou-me no barco o remeiro,/ E levou-me tão longe!...” (idem, ibidem). E 

novo local é identificado, uma praia, na margem um templo com arcadas sem par. O poeta 

segue a recomendação do remador: “bardo, entra alli, sê feliz”. O bardo hesitou, mas foi no 

caminho indicado, agora em sentido ascendente para dentro do templo: “Fui subindo, 

subindo... e entrei...”. O que viu foi uma união de diversos tempos no mesmo espaço, 

rompendo por momentos a linearidade: “Oh! entrei... e que vi!... por mil annos,/ Resumidos 

n’uma hora, vivi!...” (idem, p. 72). No entanto, toda sua tentativa de intimismo, de 

subjetividade, é um engano que se desfaz, não consegue se aprofundar: “Não duraram meus 

gratos enganos” (idem, ibidem). Toda sua tentativa de escape para a subjetividade, que 
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poderia caracterizá-lo efetivamente como ultrarromântico, por mais que seja fruto de um 

“scismar”, não alcança nunca uma verdade íntima, ou a poesia ficionaliza-se se alargando 

numa paisagem vaga, ou vaporiza-se pela religião. 

Como poeta religioso, João de Lemos tem seus altos e baixos. A maior parte de sua 

obra com essa temática é composta por versões de passagens bíblicas ou de tradição católica, 

como “Natus est Jesus”, “O Juizo de Salomão”, “Os Magos”, “O Festim de Balthazar”, “A 

Conceição de Maria”, ou “Santo António”. Esses poemas são ecos de uma religião 

institucionalizada, são faces do “século antigo”, são em si o mesmo desejo de retorno a um 

absolutismo que ele nunca viveu mas defende, como em “São Miguel”, em que pede a ajuda 

do arcanjo para resgatar o trono de d. Miguel. Contudo, em alguns poemas, Lemos parece 

mais sujeito e menos legitimista, mais preocupado de fato com a fugacidade da vida, a relação 

do homem com a sociedade, com a natureza, com o sublime e com a própria magia do mundo. 

Nesses, o trovador aproxima-se tanto em temas quanto em imagem de Alexandre Herculano, 

ganhando por vezes uma profundidade em seus versos que está longe de ser constante em sua 

obra. 

Em “Oração de Leonor”, apesar do tópico religioso, mantêm-se pontos comuns da 

poética de Lemos, como a inocência, a fugacidade da vida (“Lua e sol são duas rodas”), que é 

pautada na esperança, uma vez que se associa sob as “duas rodas” a ideia de morte e de 

“creancinhas”, e a idealização da figura feminina, que, com “labios de rubim”, é ouvida por 

“Deus Senhor” como ele escuta o “Cherubim”. Ao mesmo tempo, há a ideia geral de uma 

ligação entre todos os homens e mulheres, “todo o vivente da terra”, por estarmos todos sob o 

mesmo céu. Céu este que mistifica toda a natureza. “O cristal que se desata/ Sobre alcatifas do 

prado/ Vem lá d’um rio sagrado”. E a poesia que ouve a criação e ora ao “pae do céu”, torna-

se também ela mágica e sublime, pois será ouvida como se “Ouve os hymnos que descanta/ O 

celeste Cherubim” (LEMOS, 1859, p. 43). 

Outro poema que tem como foco a velocidade com que a vida se esvai é o “A 

Alampada do Santuario”. O templo apresentado não parece nenhuma igreja suntuosa na 

cidade ou o local de um grande culto. Ele está mais para pequeno eremitério, espaço caro a 

Herculano, envolvido pela natureza, numa paisagem que permita a meditação, o recolhimento 

e a presença do infinito. As seis oitavas em redondilha menor, com cada verso contendo quase 

sempre uma ideia completa, cria uma velocidade na leitura que se aproxima do crepitar da 

chama que rapidamente fenece. A noção da passagem rápida do tempo está presente também 
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no número quase excessivo de verbos de ação e os três gerúndios consecutivos logo na 

primeira estrofe. Todo esse efeito de fugacidade da pequena chama que brilha até “em trevas 

morrer” é, infelizmente, interrompido pela última estrofe, que com duas pausas exclamativas 

logo no primeiro verso, vem trazer lição de moral ao “moço” e à “donzella”. Aviso 

desnecessário para a compreensão do sentido do poema, inclinando-o, neste ponto, para uma 

concepção institucional da religião, rompendo a ligação natural entre a luz da alâmpada, o 

templo, a paisagem e os seres. 

Não é possível, contudo, comentar a poesia religiosa de João de Lemos sem evocar o 

poema que abre o segundo volume de Cânticos, “Deus”. Essa composição, em nove partes 

heterogêneas consegue, em alguns momentos, atingir o sublime numa verticalidade que se 

condensa e se rarefaz, talvez ocasionada pela maior liberdade formal a que o poeta se concede 

nesses trechos. A primeira, a quarta, a quinta e a nona partes são quadras em redondilha maior 

com o mesmo refrão, a primeira estrofe do poema e que se repete outras cinco vezes: “Minha 

lyra, eu quero um hymno,/ Um hymno todo d’amor,/ Um hymno do coração,/ Um hymno para 

o Senhor!” (LEMOS, 1859, p.1). É nessas quatro partes que, tal como indica o refrão, o 

trovador indica o que deseja cantar e porquê. Ele deseja “mandar ao céu um suspiro!...” para 

ir “nas azas d’um anjo” “á celeste morada”, o que ele só conseguirá se aprender com os 

“cantores da floresta”, pois “Esse cantar tem mysterio”. É no apreender desse canto, 

prendendo-o às cordas da lira, que ele atinge “um pensamento infinito” e “desata ao sol 

fulgurante/ sequer um raio dos seus” numa antítese entre “prender” e “soltar” que permite 

“beber doçuras do verso” “nas paginas do mundo”. Afinal, como entende Castilho: 

 

Hoje, a Poesia vive-se; ressalta de tudo que nos cérca; podendo-se dizer, com assaz 
de exacção, o que já alguem disse: que a artificial é a Prosa, e a Poesia a natural; 
porque o natural da alma intelligente e affectiva é multiplicar cada vez mais as suas 
relações com os entes do mundo externo (CASTILHO, 1908, vol. II, p. 97). 

 

É assim, lendo a poesia no mundo, que ele cantará sua oração e falará, como juiz, aos 

homens, ora em decassílabos brancos (partes dois, seis, sete e oito) ou em tercetos formados 

por dois decassílabos completos e um quebrado na sexta sílaba. Apesar de julgar os homens, 

afastando-se então do resto da humanidade pela pontuação e pelo uso da segunda pessoa – 

“Homem! Tu que és na terra a maravilha” (LEMOS, 1859, p. 11) – deseja de fato uma 

religação entre os homens e deus, num retorno ao passado tanto pelo mistério da criação, 

quanto no culto que se devem prestar como vassalos – “Tu só, de ingrato, Lhe refusas 
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feudo!”. Malgrado a posição que o trovador alcança, superior aos homens, por ler a poesia de 

deus na natureza, ele assume a insignificância de si mesmo frente ao infinito, que ele só 

alcança porque a origem de seu canto, quem acende seu estro, é o próprio deus. 

 

E eu, atomosinho cá da terra 
Nas trevas do meu nada emmaranhado, 
A Ti, levanto a voz profana e debil?! 
A Ti, que és o meu Deus?! Ah! De joelhos, 
E no calcado pó a face ponto, 
Eu te peço perdão!... Mas quem me inflamma? 
Quem do intimo seio palpitante, 
Do seio, onde sopraste essa cetelha 
De Teu lume divino o pensamento, 
Faz taes sons acordar de fibra em fibra? 
Quem meu estro singelo em fogo accende, 
De mystico fervor ungindo as cordas 
Sob a tremula mão do joven bardo? 
És Tu, é tudo Teu!... Dá-me acolhida 
Aos sons que vem de Ti; dá-me um sorriso, 
Uma vista de dó ao leve incenso, 
Que d’alma no thurib’lo me pozeste! 
Mysterioso é Teu véu, suprema essencia, 
Á mente do mortal! Rompe-lhe as sombras 
C’um relampago só da luz celeste; 
Desabrocha no cardo a flor mimosa, 
Que do vasto areal onde ha nascido 
Lhe doure a solidão, lhe fade esp’ranças! (LEMOS, 1859, pp. 3-4). 

 

Lemos é o bardo que, para atingir o sublime, transforma-se a si mesmo em turíbulo 

que queima estro e incenso, indo e voltando, espalhando aromas e sons, no grande templo do 

senhor que é o mundo que canta a poesia. Imagem que se repete no “Hosana”: “E o canto do 

bardo, casado co’incenso/ Por brizas soprado, se abraça ao seu Deus!” (LEMOS, 1859, 

p.102). E também na abertura do “Natus est Jesus”, por o poeta procurar em suas obras 

alinhar à ideia som, imagem, forma e aroma: “Mais um hymno christão, ó minha lyra,/ Uma 

saudade mais, que desabroche,/ Com mystico perfume, á raiz d’alma!” (idem, p.124). 

Tentativa que pode ser frustrada pela sociedade: 

 

Mas vem depois, vem o mundo, 
Cava um abysmo profundo, 
Leva aquella e outra e cem! 
Lembra então que essa innocencia, 
Candida flor da existencia, 
Não reverdece em ninguem (LEMOS, 1867, p.82). 
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Como queimar incenso, espalhar perfumes com a brisa, se o mundo “cava um abysmo 

profundo”? Como afirma Lopes de Mendonça, “a poesia entrega-se a um egostimo monotono, 

porque vê entre si e o mundo um abysmo, que não póde galgar, sem renegar das suas 

esperanças, sem desfolhar todas as suas illusões” (LEMOS, 1855, p.4). É essa aparente prisão 

dos sentidos criada pelo abismo intransponível que Lemos apresenta no poema “A 

Liberdade”, criticando como a liberdade é falsamente utilizada como motivo para a barbárie e 

opressão. Não fosse ele legitimista, sua voz teria maior apelo junto a literatos liberais que 

também criticavam os rumos do liberalismo em Portugal. Para alcançar então maior impacto, 

João de Lemos não restringe sua crítica a seu país ou a seu tempo, vai também à Grécia 

antiga, à queda de Roma, ao massacre dos indígenas americanos, à guilhotina da revolução 

francesa e critica, inclusive, o Reino Unido, Meca do liberalismo, mas onde: 

 

Da Irlanda não ouves o longo gemido, 
Gemendo em teu nome, gemendo a tremer? 
No imperio “dos livres” um povo sumido, 
Um povo de escravos, escravo a morrer?! (LEMOS, 1859, p. 52) 

 

Situação semelhante à de Portugal, sobretudo no cabralismo. 

 

Aqui, olha agora, do Tejo as areias 
Em sangue ensopadas, e o povo a dizer: 
“Que és tu, liberdade, se ao som de cadeias, 
“Se em rios de sangue nos fazes morrer?! (LEMOS, 1859, p. 52) 

 

É um poema construído em cubo, em quatro partes de oito quadras cada, com rimas 

consoantes graves intercaladas com agudas. As figuras de repetição são usadas à exaustão. 

Cada parte é marcada por uma epístrofe em cada último verso de cada estrofe, 

respectivamente: “aguas do mar”, “morrer”, “não podes florir”, “amor”. A epanadiplose no 

primeiro verso cria a ideia de algo atemporal: “Imperios nascentes, vetustos imperios” 

(LEMOS, 1859, p. 49). Ao longo do poema surgem diversas anáforas, como “és tu”, 

“esmaga”, “bem vês”, “e como!”, referentes ao tema e destinatário, a liberdade. O mesmo 

ocorre, sobretudo nas três primeiras partes, com repetição de palavras como “ferros”, 

“sangue” (nove vezes), “grimpas”, “povo”, além de poliptotos de “gemido”, “cuspe”, 

“pranto”, “coroa” e “visão”. Reiterados por epizeuxes, diácopes e anadiploses que ajudam a 

criar uma teia de significados negativos que “amarram” a liberdade. Na última parte, dedicada 

à opção que ele apresenta a essa liberdade marcada por “sangue”, as anáforas remetem ao 
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absolutismo pregado por ele: “que esquece”, “n’um throno”, “se em vez”. Efeito semelhante 

ao conseguido pelas anáforas e anadiploses utilizadas nessa última parte que alinhava “trono”, 

“jugo” e “amor”. Esta última palavra, marca da epístrofe dessa secção do poema, constrói 

também a anadiplose entre o último verso da penúltima estrofe e o primeiro da última e liga-

se por epanadiplose ao último verso: 

 

Oh! sim, que nos labios amarga-me a lettra; 
A lettra, que eu canto, tem fel e tem dôr; 
Dos labios caindo no seio penetra, 
Desbota ca dentro, desbota este amor. 
 
Amor que tão bello, tão grande seria, 
Se em vez do teu templo não visse esse horror! 
Se em vez d’esses males, da patria a alegria 
Meus prantos trocasse por cantos d’amor (LEMOS, 1859, pp. 55-56) 

 

As “águas do mar” que aparecem em cada estrofe da primeira parte, indo e voltando 

em ondas que vão cingindo, batendo ferros, casando-se com rios negros e profundos de 

sangue, vão ficando cada vez mais bravas e mais altas até arrebentar em fúria. Essas águas 

criam um turbilhão como um abismo onde se mergulha e se enterra. No mar, levado pelas 

ondas, no fundo desse abismo, o que se repete é o morrer. Esmagado, não pode florir. O poeta 

que ama a liberdade não consegue consumar esse amor assim oprimido. Seu canto fica então 

amargo e a saudade da liberdade vai mais fundo em seu peito, encalacrado nessa rede de 

repetições que não deixam livres a liberdade e o amor. A estrutura desse poema mostra 

visualmente e sonoramente o que ele canta. A liberdade vem como ondas, mas, cativa, não se 

consuma pelo amor, como ele gostaria. Poderia essa noção de liberdade ser aplicada à sua 

forma poética? Livre dos modelos clássicos, poucas vezes João Lemos entregou-se aos versos 

brancos e à total liberdade da forma, deixando-se aprisionar muitas vezes a ideia pelas 

construções formais que ele forçava por ver de pé, como alertava Lopes de Mendonça: 

 

É talvez este um dos escolhos da poesia moderna, e que o sr. Castilho, entre os 
bellos serviços que fez ás lettras, não soube prevenir, antes cuidadosamente 
exagerou. A fórma é ás vezes um tumulo magnifico, mas a morte habita dentro 
d’elle. 
Dizemos francamente a verdade; o sr. João de Lemos, na perfeição a que levou a 
fórma, não soube eximir-se d’este defeito (MENDONÇA, 1855, p. 227). 

 

Essas palavras do crítico daquela geração, António Pedro Lopes de Mendonça, 

parecem corretas para grande parte das composições de Lemos. Entretanto, não vemos o 
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trabalho formal desse poeta como algo estéril. Como bem aponta Fausto José, “nas suas 

poesias não há só forma, há fundo, e talvez mais fundo do que forma, porque foi um lírico 

espontâneo” (1947, p. 136). Também, é claro, Castilho não acreditava que a forma era a 

principal qualidade da poesia. Para ele, “o saber só per si não basta. Se um ingenho creador, 

se uma certa graça original não influem a quem escreve, as paginas mais trabalhadas debalde 

se fiarão no seu muito pêso: esse mesmo ha-de ser sempre o que mais depressa as leve ao 

fundo” (RUL, tomo III, n.º 4, 14/09/1843, p. 47). E os abismos, ou túmulos, que cercam muito 

da obra de João de Lemos, são parte inerente de sua própria visão do mundo que o cercava. 

Tanto que a paisagem cercada por abismos feitos pelo mar cavado é uma imagem 

reiterada em sua poética. Bulhão Pato descreve João de Lemos em suas Memórias como 

“alma rasgada em tudo” (1894, tomo II, p. 153). A paisagem rasgada, na terra ou no mar, 

aparece como tema em diversos poemas de Lemos, por exemplo, em “Memorias da 

Juventude” – “Que mar este cá no mundo!/ Que mar cavado! Não é?/ Viste abysmo mais 

profundo/ A quem tinha alguma fé?” (LEMOS, 1867, p. 52) –, e em “A Oração no Mar” – 

“N’uma lucta invejosa, á crista da agua;/ Cavam-se abysmos, erguem-se montanhas/ Nos 

mares açoitados” (idem, p. 101), – ou até mesmo em “Um Brinco”: 

 

Por que 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-lhes, applaudindo? 
Oh! não brinques assim... ai!... foge... foge... 
E ja tarde!... involveram-te! banharam-te!... 
 Foge ás vagas do mundo! (LEMOS, 1858, p. 28). 

 

Este poema parece deslocado no volume Flores e Amores, mas talvez não estivesse 

mal se Lemos tivesse mantido o título previsto quando da composição desses versos, 

“Inocências”. O que mais são esses nove versos do que um aviso de que apenas as pessoas 

inocentes aplaudem as vagas do mundo sem medo e acabam por elas envolvidas? 

O escudo contra as turbas, contra as vagas e o abismo é a religião, representada pela 

cruz, tema e título de poema publicado em O Christianismo, n.º 2: “Pelas nuvens c’roada, lá 

no alto,/ Quem, doce e triste e grave e rude e santa,/ Assim, singela Cruz, longe das turbas/ Te 

alevantou no monte?” (idem, p. 44). No monte, porque longe do movimento da cidade, aonde 
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primeiro chegou o progresso, a modernidade, que tudo destrói e nivela, e de quem é preciso 

resguardar a cruz: 

 

Salve singela Cruz! – Que não te vejam 
Lá da cidade os olhos do progresso, 
Senão traz logo o camartello alçado 
 Na mão niveladora! (LEMOS, 1858, p. 45). 

 

Importante ressaltar que Lisboa pouco aparece em seus poemas e muito 

provavelmente não seria o Portugal de meados do século XIX que teria “os olhos do 

progresso”. Para isso, teríamos que ir à fonte da revolução industrial, à “terra do fumo” e à 

“sordida vida do povo albionez”, descrita num poema em resposta ao Childe Harolds 

Pilgrimage de Lord Byron: 

 

Talvez que ás cabanas da nossa indigencia, 
Mas onde é bem raro de fome expirar, 
Então comparando, ao pé da opulencia, 
Por dentro as de Londres, soubesses corar. 
 
Talvez que batata, minguado resumo 
De sangue suado, se o rico a deixou, 
Então te dissesse que a terra do fumo 
C’o fumo das galas mais negra ficou (LEMOS, 1858, p. 248). 

 

João de Lemos tem com o Reino Unido uma relação de veneração e crítica. Exalta sua 

riqueza, seus poetas, e suas maravilhas, mas aponta que, apesar disso ou mesmo talvez por 

isso, mantém opressa a Irlanda, deixa com fome os pobres e está cercada de fumaça e 

escuridão. No mesmo poema “A Lord Byron”, reclama que o inglês não poderia apontar a 

vida grosseira dos portugueses sem perceber primeiro o que ocorria na Irlanda, pois a terra de 

Portugal “Não sabe, coitada, nas trevas em que anda,/ Co’a tua de livre tomar as lições,/ E 

mais bem patentes nos pulsos a Irlanda/ Lh’as mostra gravadas em negros verdões!” 

(LEMOS, 1858, p. 243). Por outro lado, ao cantar suas impressões de viagens, Londres é 

paisagem recorrente – “Mas tenho e guardo/ No livro da memoria algumas paginas/ Desses 

dias, que eu lá contei por nuvens,/ N’aquelle escuro Céu, e n’alma triste” (LEMOS, 1867, p. 

66). Como em: 

 

Quem viu os parkes da moderna Roma 
Sem esse pasmo que a grandesa inspira?! 
Este... oh! Que extensão fechada a ferros! 
Que multidão! Que luxo aqui se ostenta! 
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Como as louras creanças pelo campo 
Correm doidas atraz dos leves arcos! 
Como é bella esta ponte, além o oiteiro, 
Este bosque, este lago, aquelles cysnes 
Desmentindo na côr antigas musas! 
Como as filhas d’Albion graciosas domam 
De garboso ginete a nobre raiva! 
Que luzido cardume d’aureos coches 
Rapidos retalhando a fulva arêa! 
E aquelle gentil carro, que voltêa 
Sem roçar quasi o chão, dir-se-ha que o beija 
No giro subtil das breves rodas! 
Elegante na côr, adorno e fórma 
Accrescenta a vaidade aos corceis negros 
Que devoram com elle o longo espaço! (LEMOS, 1867, p. 69). 

 

Seu “pasmo” é tão grande pelo luxo, pela velocidade, pela leveza e pela urbanização 

da cidade que chega a transpor a língua, assumindo o anglicismo, e a transportar a sede de sua 

religião para essa “moderna Roma”. Uma religião que não é mesmo a de encantamento, mas a 

própria institucionalização do mundo, numa adoração cuja elevação não é a da alma, mas a do 

luxo, a do dinheiro. É essa também a cidade que envia o progresso com o camartelo, é a 

cidade da multidão, que o espanta, e da exclusão na “grande extensão fechada a ferros”. 

Esse deslumbramento, entretanto, desfaz-se com a recordação da sua pátria, de sua 

aldeia, ao retornar a casa no “Oração no Mar”: 

 

Havia eu visto pela vez primeira 
A opulencia, o fausto, os monumentos, 
A vida, o enxamear, a industria, as artes, 
Da vastissima Londres, como epilogo 
Da illustração d’um povo e do seu tempo; 
Bem funda a impressão; e a propria edade 
Instigava a memoria a conservar-me 
Innumeras imagens deslumbrantes, 
E recompor-me, subito, animado 
Esse montão de coisas, e de edêas 
Que eu admirava alli; mas ah! Perdôa, 
Ó filha d’Albion, n’aquelle instante 
Eram mudos os echos, e desfeitas 
As sombras que cá dentro me fingiam 
Quanto lá vi e ouvi... não sei ao certo 
Por onde me corria embevecido 
Em suave tristeza o pensamento, 
Sei só que d’entre fórmas indestinctas 
Me surgia acenando meiga e bella 
A figura da patria... (LEMOS, 1867, pp. 98-99). 

 

Essa grande comparação entre a cidade, Londres, e sua pátria, a terra de sua infância, 

as aldeias na serra e no vale do Lima, é o mote de seu poema mais famoso, “A Lua de 
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Londres”. Nesse poema, a Lua não tem segredos, não tem mistério, não tem amores, é muda, 

pois em Londres, “o astro saudoso/ Rompe a custo um plumbeo Céu,/ Tolda-lhe o rosto 

formoso/Alvacento, humido véu” (LEMOS, 1867, p. 27). A paisagem londrina, os “parkes”, 

que ele admirava, não podem ser vistos em meio a esse fog, como a Lua não é avistada – 

“Como has de entre gêlos/ Dardejar teus raios bellos,/ Fumo e nevoa aqui amar?” (idem, p. 

29). Londres, “das cidades a Princeza”, onde há “a industria e as artes”, “ouro e pedrarias”, 

“ruas mil, mil arcarias”, onde “vastas serras de tijolo,/ estatuas, praças sem fim/ retalham, 

cobrem o sólo” (idem, pp. 29-30), não o encanta. Canta ele: “Amo as casinhas da serra/ Co’a 

lua da minha terra,/ Nas terras do meu paiz” (idem, p.30). É a mesma decepção que mais tarde 

Eça de Queirós descreverá em seu A Cidade e as Serras, desprezando todas as maravilhas do 

progresso de Paris pelas terras de Tormes, enquanto Lemos compara as serras de tijolo 

londrinas com as naturais de seu país. 

Se “as nuvens do Céu inglez” encobrem a Lua, o mesmo não acontece na Roma 

italiana. Nessa cidade, o sujeito se “ia perdendo/ Ao acaso, sem rumo, sem destino/ Sem 

sequer o cuidar” enquanto “Ia alta a lua, Cristalina e formosa em Ceu diaphano,/ Como em 

Ceu portuguez”, a ponto de sentir ciúmes: “Pesou-me vê-la assim em terra extranha” 

(LEMOS, 1867, p. 121). Esse pesar é maior do que o de mero amante enciumado. O peso de 

ver a lua em Roma tal como a de Portugal é que o povo lá também é “herdeiro pequeno e 

enfraquecido/ Da grandeza maior que a historia aponta”. 

A poesia de João de Lemos é de certa forma cosmopolita, não apenas por ter tentado 

adaptar ao português formas da lírica romântica de outras línguas, mas pela própria variedade 

de temas e paisagens. De fato, a descrição do ambiente urbano é muito mais detalhada quando 

se trata de Londres ou Roma do que as paisagens portuguesas, que não passam de imagens 

vagas sem localização, a não ser por uma toponímia ampla, como Coimbra ou Mondego. Essa 

tendência por uma localização cosmopolita do poeta permite a Lemos uma liberdade de 

assuntos, de forma e de comparação crítica com seu país que não se percebe em outros poetas 

de seu grupo. Isso o possibilita ambientar seus poemas na Londres de “plúmbeo céu” ou na 

“Roma, relicario immenso” (LEMOS, 1867, p. 112), buscando, inclusive, lendas e fantasias 

que fogem, às vezes, do imaginário comum dos solaus de Serpa ou de Pereira da Cunha ou no 

seu “Nossa Senhora do Pranto”, por exemplo, como “O Tumulo de Nero”. Esse poema 

elogiado por Castilho quando de sua publicação n’O Trovador e imediatamente reproduzido 

na Revista Universal retoma e desenvolve uma lenda romana de um “Negro corvo, e ás horas 
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mortas/ O Corvo sempre a grasnar; era o terror da cidade” (LEMOS, 1867, p. 23). Impossível 

não pensar no “The Raven”, de Edgard Allan Poe, atormentando o sujeito ao grasnar 

repetidamente “Nevermore!”. Não cremos que Lemos tenha tido contato com o poema 

estadunidense, publicado pela primeira vez em Nova Iorque em 29 de janeiro de 1845 no 

Evening Mirror, antes de publicar os seus versos sobre a ave que grasna “Roma! Roma!” em 

maio do mesmo ano. Ressaltamos, contudo, a semelhança fônica no uso de /r/ e /m/ além do 

/o/ longo tanto na fala do corvo de Poe quanto na da ave de Lemos, ao contrário do som muito 

mais aberto da tradução “nunca mais!” escolhida tanto por Machado de Assis quanto por 

Fernando Pessoa em suas versões de “O Corvo”. Sonoridade que se repete ao escavarem o 

solo sobre o qual o corvo grasnava e encontrarem uma urna, instigando o sujeito a ler a 

“funerea inscrição”: “aqui jaz... Nero!/ Nero!... Nero!... Maldição!” (idem, p. 25). Inclusive, a 

figura do corvo representando a inexorabilidade da morte no poema de E. A. Poe corresponde 

à ideia de João de Lemos: “E do sepulcro o segredo/ Vem negro corvo ensinar!” (idem, 

ibidem). João de Lemos não escreveu “The Philosophy of Composition” como o poeta 

estadunidense explicando que “Melancholy is thus the most legitimate of all the poetical 

tones”120 e como atingir esse tom pela escolha sonora para sua composição. Contudo, herdeiro 

de António Feliciano de Castilho na busca da harmonia na poesia, podemos dizer que o 

trovador Lemos atingiu o mesmo efeito seguindo as mesmas escolhas fonéticas do aclamado 

Edgard Allan Poe, mas escrevendo em Coimbra, Portugal, não em Nova Iorque, Estados 

Unidos da América. 

Não teria essa preocupação formal e sonora, aliada à tentativa de “experimentar, se a 

nossa lingua se prestava, com naturalidade, e com proveito da poesia, a composições 

similhantes ás que [ele] via applaudir e admirar em linguas estranhas” (LEMOS, 1858, p. x), 

sido aplicada sem denominação também à literatura inglesa? Byron e Milton são nomeados 

em seus poemas. A ideia de cantar “inocências” no primeiro volume e “impressões e 

recordações” (ou seriam “experiências”?) no último de seus Cânticos não teria origem em 

alguma leitura de Willian Blake e seus Songs of Innocence e Songs of Experience nessas 

repetidas viagens à Inglaterra? A crítica social sobre a classe trabalhadora a partir das visões 

“inocente” e “experiente” do “Chimney Sweeper” de Blake, sujo de carvão, “A little black 

thing among the snow:/ Crying weep, weep, in notes of woe”, não está também no pobre 

ferreiro do poema de Lemos, “Entre Ferro Nasce Ouro” e suas onomatopeias? 

                                                 
120 “Melancolia é então o mais legítimo de todos os tons poéticos” (tradução nossa). 
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Lidas, lidas, e, já rôxo, 
Já negro como um carvão, 
Muita lida e pouco pão 
Tiras d’ahi, velho e côxo; 
Mas toca, toca a lidar, 
Que é só teu braço o rendeiro; 
Tim, plim, tim, plan; ai! ferreiro, 
Veja Deus o teu forjar (LEMOS, 1858, p. 181). 

 

Crítica, claro, mas sem perder a inocência de que “tens Deus por ti” (LEMOS, 1858, p. 

185), amenizando o sofrimento do pobre ferreiro. Isso aproxima o tema do conteúdo quase 

etnográfico presente em poemas de temas “menores”, como em “O Meu S. João” e os 

costumes tradicionais da vida na aldeia, fonte da nacionalidade. A modernidade, a tecnologia, 

e a velocidade, presentes na Londres de seus poemas, têm como contrapontos o trabalho 

repetitivo e braçal do ferreiro e a “noite d’encantos” da vida no campo. 

Em suas Memórias de Literatura Contemporânea, Lopes de Mendonça pergunta se a 

poesia poderá “pedir inspirações á industria, descrever a respiração ruidosa das machinas de 

vapor, extasiar-se perante o tecido dos estofos, o transparente dos crystaes, o pulido das rodas 

dentadas” (1855, p. 4). É essa uma grande questão para o poeta romântico. Se a poesia deve 

servir de resistência a esse mundo “prosaico” do progresso que tudo aplaina, que tudo reifica, 

que tudo comercializa, como ultrapassar esse abismo? João de Lemos, como poeta do retorno, 

da repetição, da defesa do absolutismo, cede brevemente espaço em seu poema à novidade 

tecnológica. No último poema do último volume de Cânticos, “Na Morte do Proscripto”, o 

telégrafo elétrico materializou subitamente toda a negatividade e serviu de transmissor da 

notícia da morte de d. Miguel: “Ai! Quando a acção electrica/ O fio percorreu,/ E disparou de 

subito/ A nova – El-Rei morreu!” (LEMOS, 1867, p. 232). 

João de Lemos não é realmente um poeta só de amores como tem sido apontado até 

então. O mais cosmopolita poeta de seu grupo não poderia ter sido ignorado por António 

Feliciano de Castilho. Não o foi também por Alexandre Herculano ou Almeida Garrett. Há 

em sua obra uma importante preocupação com a forma do poema. É preciso ressaltar sua 

tentativa e a capacidade de inovar a poesia portuguesa pela questão formal e destacar os casos 

bem sucedidos. Lemos seguiu realmente o que pregava seu mestre e a sonoridade de seus 

poemas é resultado de um trabalho artesanal que procura criar uma harmonia entre a ideia e a 

forma. Esse esforço não chegou a criar um lindo caixão como aludiu Lopes de Mendonça, 

mas algo mais representativo de sua poesia. Se imaginarmos um grande turíbulo queimando 
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incenso, ou perfume de flores, um objeto artisticamente construído, alçado ao ar e agitado 

num movimento quase contínuo e repetitivo de avanços e retrocessos, defendendo um retorno 

impossível e tentando dentro de uma linda catedral fechada levar seu perfume aos céus – isso 

é sua poesia121. Voa, mas está presa por uma corda. Consegue por momentos ir mais alto do 

que os que estão ao redor, mas volta a descer. É linda e aromática, mas repetitiva. É, de fato, 

muito mais ficcional do que intimista. Ao queimar o interior não atinge o âmago, mas espraia-

se pelo ar. 

 
6.3 – Outros Poetas do Jardim 
 

O que pensar, então, sobre todos os outros poetas que foram acolhidos pela Revista 

Universal Lisbonense? Há vários outros que não estavam ligados ao grupo do Trovador, 

alguns realmente sem expressividade na história literária. Muitos que estão longe do rigor 

formal ou da variedade de João de Lemos. Inclusive, poetas mais velhos do que Castilho, 

mais pendentes ao modelo árcade do que aos temas e formas da nova escola. 

Não nos detivemos no conjunto da obra poética de cada um, como fizemos com o 

próprio António Feliciano de Castilho e com seu discípulo favorito, João de Lemos. 

Analisando o que esses poetas publicaram na RUL, o que Castilho comenta sobre eles e o que 

apuramos da ligação entre o redator e cada um desses autores, conseguimos dividi-los em 

grupos que indiciam motivos extraliterários para sua participação no periódico castilhiano. 

São escolhas voltadas em parte para manter ou aumentar o público da Revista e outras pela 

contínua troca de favores que os Castilhos estão acostumados a fazer com algumas 

personalidades em posições de destaque. E há ainda uns poucos poetas que, com sua 

participação, ampliam o espectro da Revista Universal Lisbonense, tornando-a vitrine de uma 

transformação na poesia portuguesa da primeira metade do século XIX que posiciona Castilho 

no momento de virada. 

Dentre esses poetas, destaca-se um que não estava ligado a um grupo, a uma sociedade 

ou a um periódico literário. José da Silva Mendes Leal Júnior conseguiu fama individual por 

mérito próprio. Seu drama Os Dois Renegados (1839) foi o primeiro a ganhar o prêmio do 

Conservatório de Teatro, fundado pouco antes por Almeida Garrett. Mendes Leal é um dos 

mestres do drama histórico e, com isso, seu nome passa a ser procurado pelo público. Era 

                                                 
121 Imagem sugerida pelo próprio poeta em poema abordado previamente, no qual o eu lírico, dirigindo-se a 
Deus, pede: “[...]Dá-me acolhida/ Aos sons que vem de Ti; dá-me um sorriso,/ Uma vista de dó ao leve incenso,/ 
Que d’alma no thurib’lo me pozeste!” (LEMOS, 1859, p. 3). 
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também, pelo manejo da língua e da forma, reconhecido pela crítica da época, ganhando 

prêmios e elogios. Em pouco tempo, Mendes Leal tornou-se um dos literatos cuja colaboração 

mais interessava a Castilho. O autor de dramas históricos, que aos poucos foi tentando outros 

gêneros, tanto dramáticos quanto narrativos e líricos, tornou-se figura quase obrigatória na 

Revista. Além de atrair leitores com seu nome, seu rigor formal e tentativa de adaptar ao 

português o que de novo surgia em outras literaturas, a par do apelo aos clássicos, tornava-o o 

modelo de literato que António Feliciano valorizava. Isso não o livrava das advertências do 

velho poeta, que acusava em Mendes Leal Jr. a tendência à exageração da escola 

ultrarromântica: 

 

se tanta fecundidade d’invenção é rara, mais rara e mais louvavel é ainda a candura, 
a probidade litteraria, digamol-o assim, com que docil ás criticas dos seus sinceros 
amigos e ás advertencias da sua propria reflexão, tem sabido de victoria em victoria 
ir-se expurgando, – não diremos dos seus defeitos, mas do excesso das suas boas 
qualidades, – da exageração no sentimento, do arremessado nos pensamentos, do 
nimio extraordinario nas ficções, em summa, de tudo aquillo, que posto agrade ás 
turbas, não deixa com tudo de ser condemnado por um gosto mais illustrado e mais 
seguro que o d’ellas (RUL, IV, n.º 28, 29/01/1845, p. 342). 

 

O redator aproveitou-o como pôde, chegando a publicar um “Rimance da Infante de 

Granada” (RUL, IV, n.º 43, 15/05/1845, p. 518), solau extraído de um de seus dramas, o D. 

António de Portugal. Para complementar todas as qualidades que Castilho valorizava, Mendes 

Leal considerava que a arte tinha como “sua amiga, a socia, a inseparaval, a protectora – 

aquella boa e fiel companheira, tão acertada aconselhadora, e auxiliar tão valente – a moral” 

(RUL, II, n.º 4, 13/10/1842, p. 44). É desse dramaturgo o primeiro poema publicado na 

Revista Universal Lisbonense, como que inaugurando novo gênero nessas páginas. Numa 

sociedade prosaica, num tempo em que o drama é considerado a arte que melhor se adequa à 

época, Castilho tenta, pelas mãos de Mendes Leal, fazer ressurgir o lugar da poesia na 

imprensa periódica, unindo forças que o poeta considerava antagônicas em 1836, com o 

poema “Surrexit!” (RUL, II, n.º 31, 20/04/1843, pp. 384-385). Nas trevas da noite, num 

templo isolado, onde apenas o poeta vela, todo o ambiente é um grande cemitério em vários 

sentidos e dimensões. A pequena igreja tem um túmulo em seu interior, é túmulo em si 

mesma e, quando o sujeito poético em seu interior parece ver o que está fora do templo, vê o 

espaço ampliado, alongado, como se tudo fosse um grande túmulo que a ressureição de Cristo 

faz renascer por trazer a esperança. O tema não é novo. A poesia de Herculano já tinha 

apresentado Portugal como um grande cemitério que apenas a liberdade, associada ao eterno, 
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pode transformar. Como aponta Jacinto Prado Coelho, Mendes Leal Jr. “quase se limita a pôr 

na linguagem considerada poética os assuntos considerados poéticos do seu tempo. [...] 

Lirismo geralmente vazio, com o falso ouropel dos novos-ricos” (1965, I, p. 63). O que não 

era nenhum demérito em sua época. A acusação posterior de Prado Coelho, de que “a 

inspiração não lhe vinha de dentro” (1965, I, p. 63), não havia sido suscitada nos anos de 

sucesso de Mendes Leal. Lembremos que Castilho não defende em nenhum momento uma 

poética pautada na realidade ou na subjetividade – que poucas vezes lhe ocorre –, mas o 

trabalho formal e ficcional cuja originalidade estava em achar uma tangente ainda não 

explorada de um tema já conhecido. É isso que Mendes Leal parece buscar. E deve ter 

atingido o alvo repetidamente, tornando-se um dos literatos mais importantes de seu tempo, 

tanto em Portugal quanto no Brasil, a ponto de Faustino Xavier de Novais, numa carta a 

Camilo Castelo Branco, de 23 de outubro de 1866, contar que 

 

Ha só três nomes em Portugal, cuja fama adquirida pelas letras, tem verdadeiro 
prestigio aqui [no Rio de Janeiro]: Alexandre Herculano, Mendes Leal e Camilo 
Castelo Branco. Qualquer dos três, se aqui viesse, faria barulho durante 9 dias, pelo 
menos (RGPL\K39). 

 

De fato, tal como João de Lemos, o dramaturgo, famoso pelas ações que fazia 

representar e as palavras que punha na boca de diversos personagens, não conseguia atingir o 

fundo de sua própria subjetividade que era abordada, tal como Castilho indicava aos temas da 

poesia, apenas tangencialmente. Reclama o sujeito em “Meditação”, outro poema sobre a 

semana santa: “quem me déra/ Poder aqui dizer o que não posso/ O que talvez nem cabe em 

phrase humana!” (RUL, III, n.º 33, 04/04/1844, p. 400). A religação com o divino dificilmente 

se daria com seus poemas, por não atingir o sublime da Paixão como ele gostaria e por não 

alcançar seu íntimo como deveria. 

Se Mendes Leal tinha um papel claro na Revista Universal Lisbonense, atrair o 

público, alguns outros nomes compareciam nas páginas desse periódico para favorecer as 

relações interpessoais de António Feliciano de Castilho. Já acompanhamos como essas 

amizades favoreciam o aspecto de produtor cultural do redator quando apontamos os 

meandros que envolviam a lista de assinantes da segunda edição d’A Primavera a partir de 

sua ligação com o marquês de Resende. Como redator da RUL, Castilho tinha a chance de 

retribuir favores e grangear novos. Em 13 de setembro de 1842, ele pede ao mesmo marquês 

que envie “escriptos com que nos enriqueça”, pois 
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Todos os generos convem ao nosso papel; assim nem esse trabalho da escolha já lhe 
fica a V. Ex.a; quanto encontrar por lettra sua entre seus papeis pode V. Ex.a até sem 
a demora de o reler enviar-mo para em esse nummero infinito que por ahi ha de 
ledores portuguezes que não sabem portuguez recreando-se e instruindo-se vão sem 
n’o sentir, nem o-cuidar bebendo o classico na sua mais pura fonte. 
(PT/ANTT/Coleção Castilho/Cx 21 Maço 2 Doc. 3(10)). 

 

Castilho chega a insistir em nova missiva, de novembro do mesmo ano 

(PT/ANTT/Colecção Castilho/Cx. 21 Maço 2 Doc. 3 (9)), contudo, novas relações pessoais 

poderiam ser criadas a partir da Revista e o redator aproveita-se disso. Tanto que acolhe 

poemas do “joven e estudioso amigo o Sr. D. José de Alencastre, cujo espirito religioso e 

melancolico é já conhecido e amado dos nossos leitores” (RUL, tomo IV, n.º 8, 12/09/1844, p. 

92) e vangloria-se de ter logrado “á força de instancias, vencer a modestia do Exm.º Sr. 

Conselheiro Campêlo; que nunca até hoje consentíra em se amostrarem ao publico poesias 

algumas” (RUL, IV, n.º 39, 17/04/1845, p. 468). 

 

 O martyrio de um poeta, isto é, de um homem eminentemente sensivel, que é 
obrigado para não morrer á mingua a comer ás escuras a sua propria alma, ninguem 
o póde intender senão quem o passa (RUL, IV, n.º 28, 29/01/1845, p. 342). 

 

E não seria martírio ainda pior o de um poeta – e poeta-crítico – que tem que elogiar e 

publicar outros poetas para conseguir sucesso editorial e pessoal? Castilho conhecia muito 

bem o emprego de pedir e conseguir favores. Há muito comia às escuras a própria alma e já 

sabia o que seria capaz de conseguir nessa autofagia. Neste caso, ganhava aliados na 

aristocracia e na política. 

O jovem melancólico, José Maria da Piedade e Lencastre, dos Távoras, era filho do 

marquês de Abrantes, conde de Penaguião e conde de Vila Nova de Portimão. Foi um poeta 

praticamente desconhecido, aparentemente sem publicação própria, mas com o assombroso 

número de doze poemas publicados na Revista Universal Lisbonense. Tantos que Castilho 

nem conseguiu espaço e tempo para todos que lhe foram enviados122. Os temas de seus 

poemas são os comuns da época: um cristianismo de lendas e símbolos, datas comemorativas, 

primaveras e flores, a morte como esperança de viver no paraíso. 

 

Será o mundo a patria de seus sonhos 

                                                 
122 O “Expediente” do número 42, de 8 de maio de 1845, indica que já se encontravam na redação para 
publicação três poemas desse poeta, dos quais apenas dois chegaram a vir a lume. 
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Onde alfim realisar lhe seja dado 
 Felicidade estreme? 
[...] 
Não: existir só póde além da campa 
O immenso bem que satisfaça o homem, 
 O immenso vacuo enchendo (RUL, III, n.º 11, 02/11/1843, p. 128). 

 

Essa crença religiosa de que a felicidade só é possível além da morte é reiterada em 

quase todos os poemas dele publicados na Revista. A esperança, que não morre, é pressentida 

pela natureza. O florir da amendoeira é “falla do mistico amor” (RUL, IV, n.º 31, 20/02/1845, 

p. 375) que aponta o céu como origem e destino dos homens, enquanto a realidade é um ermo. 

Os poemas que conseguem fugir um pouco do trivial são os relacionados com a vida 

marinheira, como “A Estrella do Mar – canção do piloto” (RUL, IV, n.º 47, 12/06/1845, pp. 

566-567) e “A Noite de S. João no Mar – meditação do nauta” (RUL, IV, n.º 48, 19/06/1845, 

p. 577), apesar da religiosidade católica ainda se fazer presente. No primeiro, o sujeito-piloto 

navega sem medo da tempestade por confiar na “Estrella do Mar” “Senhora da Bonança”. No 

segundo poema, na terra do nauta “Tudo é gosto e agitação/ Todos saltam, cantam, folgam,/ 

Que é noite de S. João”, motivando que ele apresente os costumes das simpatias comuns a 

essa noite em Portugal. “Mas que importam alcachofras/ Ao pobre nauta erradio,/ Se elle para 

amar no mundo/ Não tem mais que o seu navio!”. Só lhe restam saudades para curtir “Onde 

ha clima como os ares/ Do [seu] Portugal tão lindo!”. 

Se a participação de Francisco Joaquim Bingre, já octagenário, na RUL representa uma 

coluna em ruínas, o que dizer do conselheiro António José Maria Campelo e seus sessenta e 

cinco anos? Não seria de se esperar o mesmo bafio de velhos papéis há muito guardados num 

baú e enterrados e só recentemente encontrados? “Os desposorios de D. Pedro com D. 

Leopoldina”, epitalâmio publicado na Revista com a data de 1817 parece visita a um museu 

apesar de todo caráter clássico que Castilho inspira. Isso não impede que Campelo, 

considerando-se “coxo em poesia” queira “romper lanças” (RUL, IV, n.º 24, 02/01/1845, p. 

292) com os adversários do clássico. 

Apesar de parecer que António Feliciano de Castilho convidou o conselheiro Campelo 

a participar da Revista por seu prestígio político, esse poeta consegue efetivamente “romper 

lanças” com a nova geração. Ao comentar “A Violeta”, Castilho associa o poema à arte do 

conselheiro: 
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O que o nosso amavel poeta canta a respeito d’esta flor, da sua formosura, da sua 
fragrancia, da sua modestia e do seu recato, tudo se podia, com rigorosa verdade, 
applicar ao seu mesmo ingenho, que tantos annos se tem comprazido de florejar na 
solidão e longe dos olhos (RUL, IV, n.º 39, 17/04/1845, p. 468). 

 

Sua violeta, “filosophica florinha”, no seu retiro, evita o mundo. Se a flor for, tal como 

indica Castilho, alusão à poesia, Campelo não fica atrás de muitos poetas jovens da época. Ele 

soube abordar os temas da moda em quadras populares ou em sextilha em redondilha maior 

como o poema da violeta, talvez com mais verdade subjetiva do que alguns dos jovens. O 

sujeito que canta a violeta tem “duvidosa a mão tremente”, “fraca a voz, mais fraca a mente” e 

por isso teme colher a flor, como o poeta temia expor seus poemas. Em “O Suspiro, ao cantar 

outra flor, suspira: “Oh! Queira o gelado inverno/ Teus tenros botões poupar” (RUL, IV, n.º 

40, 24/04/1845, p. 478). E em “O Por do Sol”, o sujeito acompanhou sentado numa rústica 

pedra, o entardecer e a noite. Quando já perdeu de vista o que o sol acolheu, ganhou em 

audição. “Eclipsavam-se os objectos;/ Mas os sons mais se aclaravam;/ E quanto os olhos 

perdiam,/ Tanto os ouvidos lucravam” e apenas assim, “Absorto em grandeza tanta/ [Sente] o 

espirito fraquear” e se liga ao eterno pelo silêncio, pois “Já é vã toda a palavra;/ Emmudecer é 

louvar”. O que se nota nesses poemas são os sinais de decrepitude de um corpo frágil, que 

permitem uma poesia mais simples, clara e sublime, contrária à retórica de “adorno, e gloria: 

sonorozos cantos” (RUL, IV, n.º 43, 08/05/1845, p. 504) de seu epitalâmio de 1817. É algo 

significativo para o projeto castilhiano de publicação de poemas na Revista Universal. 

Vitorino Nemésio, n’A Mocidade de Herculano, ao comentar a epístola de Castilho ao 

Morgado de Assentis e os encontros na Tebaida como “derradeiro painel do século XVIII 

moribundo”, aponta Castilho como “hífen de duas épocas mais por razões subtis de 

sensibilidade retardada do que por fortes imperativos de cronologia e de clima” (2003, p. 230 

– grifos do autor). É na Revista Universal Lisbonense que Castilho pretende marcar 

definitivamente sua posição na ligação entre duas épocas poéticas, sendo ele próprio ponto de 

virada. Já o vimos anunciando a si mesmo como membro de linhagem de uma escola coimbrã 

de poetas da qual os jovens à volta d’O Trovador são herdeiros. No campo arruinado pela 

nova literatura que começa a criar uma relva florida, Castilho coloca-se como aquele que 

ajudou a destruir o que foi, salvou algumas ruínas e adubou as novas flores. Para construir 

esse painel, além de Bingre e de Campelo, o redator traz do passado dois outros poetas de seu 

meio social: José Vitorino Freire Cardoso da Fonseca e João Maria Soeiro. 
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Do primeiro, seu companheiro, “um dos felizes das festas da primavera e de maio” de 

1822, ele retoma cinco poemas, de “um passado – bem passado já e bem remoto” (RUL, IV, 

n.º 43, 15/06/1845, p. 516) em que se nota a mesma “claridade pacífica do sol”. É o único, 

segundo Castilho, que, dos juramentos feitos à Lapa dos Esteios, “permaneceu fiel até este 

dia”. Seu sócio da primavera, todavia, já não compunha nada, “uma enfermidade cruel o tem 

irrevogavelmente privado do espirito”, deixando Castilho como o único representante daquela 

época. 

O segundo, João Maria Soeiro, é um nome obscuro. Não é citado em nenhum livro de 

Castilho. Suas publicações são também de um passado “bem passado e bem remoto”, de 1825 

e 1827123. Na Revista há um único poema dele, “O S. João”, no último número sob redação de 

Castilho (RUL, IV, n.º 48, 19/06/1845, pp. 582-583). O que chama a atenção nesse poema, em 

que na noite de S. João lindas moiras encantadas ainda aparecem, é a epígrafe: “Fadas das 

amorosas prophecias/ Tu, tu passaste agora em concha aeria/ Tirada pelo zefiro”. São versos 

de poema intitulado “A Felicidade no Sepulcro”, de A. F. de Castilho, ainda então inédito. É 

mais um dos poemas compostos na Serra do Caramulo, na Castanheira do Vouga, que só viria 

efetivamente a ser publicado postumamente no Presbitério da Montanha, apesar de ter sido 

anunciado na RUL. Isso mostra que a ligação poética entre Castilho e Soeiro, evidente em 

1827, deve ter se mantido no período miguelista e depois disso. Passado não tão distante 

como o da Primavera, momento de viragem para uma dicção mais colada à escola romântica. 

É mais um marco na história poética de Castilho, que influencia não apenas os que lhe 

seguiram, mas seus próprios contemporâneos e poetas mais velhos. 

 

6.4 – Em Busca das Vozes Femininas 

 

A nova geração poética, destinada a florir e a frutificar sobre as ruínas do que passou, 

precisa ser como o seu tempo. Apesar do peso dado aos clássicos, à moral e à religião nessa 

construção, não nos iludamos, Castilho não é um “árcade-póstumo” lutando pela manutenção 

do status quo e contrário a mudanças sociais, mas um intelectual atuante. Um exemplo é que a 

poesia é, para ele, um dos caminhos para a felicidade e esta não pode ser exclusividade dos 

homens. Talvez por ter privado dos salões da marquesa de Alorna e de Francília Possolo da 

Costa, não haver mais mulheres atuantes no meio intelectual e cultural português é um 

                                                 
123 Este último traz, inclusive, uma “Ode Ao Meu Amigo O Senhor Antonio Feliciano de Castilho” (pp. 23-27). 
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contrassenso para sua concepção de mundo, de poesia e de liberdade. Se mais tarde ele 

defenderá o direito ao voto feminino na Felicidade pela Agricultura, a criação de escolas para 

o ensino de meninas e a formação de professoras, na Revista Universal Lisbonense há a 

defesa clara de um espaço para as mulheres na imprensa periódica e no meio literário, ou seja, 

na praça pública. 

Infelizmente, poucas são as mulheres que escreviam e publicavam em Portugal na 

época. Mesmo a marquesa de Alorna não tivera sua obra completa publicada antes de 1843, 

quando é anunciada na RUL124. São também poucas as colaboradoras da Revista. A 

necessidade de aumentar seu número e incentivar mais literatas faz com que Castilho chegue 

a deixar de lado o pudor formal. No Ano Novo de 1845, há uma pequena crônica composta 

por “Uma Donzella”. Psedônimos são ainda comuns entre as mulheres que começavam a criar 

coragem de publicar suas ideias e criações. Castilho não vê nada repreensível que tornasse 

necessário esconder os nomes das autoras, era mesmo contra tal prática, como se vê na nota 

que acompanha a tal crônica: 

 

O valor das poucas linhas que seguem não está todo n’ellas mesmas. Foram 
escriptas por uma donzella na primeira flor da mocidade e tão illustre pelo seu saber 
e pelos seus piedosos sentimentos, como pelo sangue que nas veias lhe circula, que é 
do mais antigo e fidalgo d’este reino. Demos palavra de não descobrir o seu nome: 
dolorosamente a cumprimos; esperando com tudo que tão distincta e mimosa 
collaboradora, quando outra vez enriqueça as nossas paginas, nos levantará este 
pesadissimo interdicto. Se já d’aqui lhe supplicamos que o faça, não é por vaidade, 
que bem perdoavel nos seria, mas principalmente porque importa excitar, com 
exemplos assim respeitaveis, um sexo, que, podendo contribuir tanto e por mais de 
um modo para o esplendor das lettras, se conserva ainda com espantosa paciencia 
sob o influxo da estrella mahometana e de um ou dois proverbios tão insensatos 
como tirannos, com que os nossos avós as condemnaram á ignorancia, á 
obscuridade, á condição de automatos, a um lymbo de toda a vida. (RUL, IV, n.º 24, 
02/01/1845, p. 290). 

 

Claro que aceitar a colaboração dessa donzela poderia lhe trazer os mesmos 

favorecimentos que previa ao receber José de Lencastre, mas o que importava realmente era 

incentivar novas mulheres a escreverem e publicarem, o que o nome de uma fidalga poderia 

facilitar. Enquanto isso não acontecia, Castilho procurava incentivar outras três poetisas que 

já colaboravam na Revista: Maria José da Silva Canuto, Antónia Gertrudes Pusich e Maria 

Peregrina de Souza. 

                                                 
124 Tomo II, n.º 23, 23/02/1843, p. 292. 
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Canuto é antiga conhecida de Castilho e será sua escudeira por toda a vida. Já 

colaborara na Guarda Avançada de 1835. Publicou em vários jornais liberais com o 

pseudônimo de “A Portuguesa Liberal”. São indícios de uma precoce participação na vida 

política e cultural do país. Além da participação na RUL, ela acompanhará Castilho na 

campanha pelo Método de Leitura, tendo sido nomeada professora da escola pública de 

Mercês para o sexo feminino e, inclusive, regendo gratuitamente na escola noturna no Grémio 

Popular entre fevereiro de 1862 e maio de 1863. Na Revista, ela publica cinco poemas cujas 

temáticas mostram posicionamento político liberal, devoção católica, melancolia, e marcação 

de uma subjetividade feminina ou com certo destaque para o feminino. Em “Adoração” (RUL, 

IV, n.º 24, 02/01/1845, pp. 292-293), por exemplo, a glória de Salomão é enriquecida pelo 

séquito da rainha de Sabá; entretanto, apenas Jesus, apesar de pobre, tem glória eterna, porque 

ela existe no céu, não em riquezas materiais. Nesse poema, o sujeito lírico destaca o regaço 

materno de Maria, “perfumado, mimoso, e gentil/ Eis o solio mais digno do Eterno”, enquanto 

a poetisa só pode oferecer humildemente seu “peito ulcerado” por “requintados tormentos e 

dôr”. É em “Não ser eu aldeã” (RUL, tomo IV, n.º 23, 24/12/1844, p. 281) que o eu lírico é 

assumidamente feminino, citadino e, por isso mesmo, solitário. Nesse poema, mais uma vez é 

destacado no nascimento de Jesus o papel de Maria, “toda amor e alegria”. O sujeito, apesar 

de feminino, coloca-se em meio aos demais poetas cantando “Nós, os vates” e ordenando que 

todos dedilhem suas “liras mortaes”. Seu contraponto não é os outros poetas, mas não ser 

aldeã, percebendo-se “captiva” e melancólica na solidão, enquanto nas aldeias as mulheres 

festejam cantando juntas o nascimento de Jesus: 

 

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 (idem, ibidem). 
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Talvez não conhecesse ela Antónia Gertrudes Pusich, sete anos mais velha, nascida em 

Cabo Verde, e que publica seis poemas na Revista Universal Lisbonense. Os temas não são 

diferentes daqueles elaborados por Maria Canuto: religião, melancolia e o feminino. 

 

Diferentemente da actividade literária de Antónia Pusich, hoje interessante apenas 
para raros historiadores, a sua actividade jornalística continua a despertar um 
interesse bastante grande em vários investigadores. De resto, D. Antónia é 
considerada como uma das personalidades lendárias do jornalismo português, 
principalmente graças ao facto de ser a primeira jornalista lusa (e lusófona em geral) 
de sexo feminino, que assumiu publicamente a sua profissão. Ela foi também a 
primeira mulher na história de Portugal que assumiu em público a autoria de uma 
obra literária. Trata-se de um soneto dedicado a António Feliciano de Castilho, 
publicado em Outubro de 1843 na revista Correio das Damas. (TALAN, 2006, p. 
182). 

 

Pusich é, portanto, uma mulher que não teme apresentar seu nome e suas ideias – não 

que fossem ideias totalmente progressistas. Apesar de defender ao longo de sua vida um papel 

atuante para a mulher na sociedade e a educação de crianças e adultos – seguindo o Método de 

Castilho –, Antónia Pusich não abandona a defesa da monarquia (inclusive do absolutismo) e 

de uma religiosidade devota e moralista. Em “A Paixão” (RUL, IV, n.º 35, 20/03/1845, pp. 

417-418), poema tendendo à narratividade ao contar as cenas da paixão de Cristo, destaca-se 

o momento em que Maria vê Jesus. A estrutura do poema altera-se da longa estrofe em 

sequência alternada de dez e seis sílabas para quadras octossilábicas, aumentando o foco ao 

contar o momento em que a mãe de Jesus aparece. O eu lírico pensa, então, na dor dessa mãe, 

depois no sofrimento das filhas de Sião, até que pede à “Virgem pura” que ouça e acolha a 

cristandade que a “acompanha na dôr”. Contudo, é apenas no poema “As Comadres” (RUL, 

IV, n.º 28, 29/01/1845, pp. 336-337) que o sujeito aparece efetivamente feminino. 

 

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! (idem, p. 336). 

 

Apesar da alegria desse dia de comadres, ela está envolta em luto e percebe a 

fugacidade da vida, “baquêa tudo no insensível nada!”. Ela, tal como ave noturna, não pode 

cantar canções ledas. “Tantas aves descantam o dia,/ Tenha a noite cantores tambem”. Ela é 
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mais uma que só pode cantar sozinha. Não por estar cativa e solitária na cidade como entendia 

Maria Canuto, o problema é a melancolia. “Muza em trevas jazendo mesquinha,/ Só gemidos 

se anima a soltar”. Apesar de todo o sofrimento familiar pela morte do pai, do primeiro 

marido, perseguições miguelistas e cabralistas ao segundo esposo, Antónia nunca cruzou os 

braços e sempre defendeu o direito de as mulheres expressarem-se literaria e politicamente. 

Foi, inclusive, a primeira a, incentivada por Castilho, expor seu nome como redatora de um 

periódico. Sua ligação com o poeta é assumida. 

 

Aonde aparecer o Astro – Castilho – não poderá o meu nome deixar de aparecer 
como satelite. Se Deus se dignou conferir-me alguma tenue porção de luz,  grande 
genio que a descubrio e patentiou foi – Castilho – e eu não tenho sido ingrata, não 
tenho desmintido a confiança que elle em mim depositou. Sempre que eu entenda 
poder mostrar que sei merecer a sua estima, hade encontrarme como decidida amiga 
(“Carta de D. A. G. Pusich, a Alexandre Magno de Castilho” in PT/BGUC/IC/ 
Subfundo Manuscritos das Memórias de Castilho/ E2/P1/Cx5/ de 16/09/1853). 

 

Outra poetisa que acabou por ser mais um “satelite” de António Feliciano de Castilho 

foi Maria Peregrina de Souza. Suas cartas sobre “costumes populares do Minho”, enviadas à 

Revista Universal sob o pseudônimo de “Uma Obscura Portuense”, foram tão bem recebidas 

que suscitaram em Castilho o desejo de conhecer mais sobre essa senhora e o que ela escrevia. 

Desse contato surgiu uma longa amizade e uma extensa correspondência, que serviu de base 

para que o poeta fizesse sua carreira de literata deslanchar. Ao sair da redação da Revista, 

Castilho insere o nome verdadeiro da “Obscura Portuense” no rol de colaboradores, e instiga a 

amiga a publicar seus romances e demais produções. Maria Peregrina de Souza passa, então, a 

ter sua obra espalhada pelos mais diversos periódicos, em Portugal e no Brasil, sendo 

reconhecida como romancista e poetisa. A biografia que o ex-redator da Revista publica sobre 

ela ajuda a torná-la ainda mais conhecida. Nota-se em sua obra literária o mesmo pendor para 

o etnografismo do Norte de Portugal de sua colaboração na RUL, tanto nos usos quanto nos 

ditos populares. Em seus poemas, mesmo em alguns com eu lírico assumidamente masculino, 

e em seus romances, o tema da contingência da felicidade é reiterado, talvez por motivos 

biográficos, uma vez que sua família passou por diversas atribulações, tornando-se necessário 

um movimento constante, marcado para sempre em seu nome de batismo: “Peregrina”. 

 

6.5 – Projeto Editorial e Glorificação Pessoal 
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Assim, se a literatura não fazia parte do programa inaugural da Revista Universal 

Lisbonense, aos poucos, António Feliciano de Castilho foi percebendo que não podia ficar 

sem ela. A poesia, gênero distante dos “conhecimentos úteis” propagados em seu periódico, 

demorou a ocupar espaço nessas colunas. Não há nenhum poema no primeiro tomo, apenas 

três no segundo, enquanto no terceiro já são 19 e o último tomo sob redação castilhiana 

apresenta 69 poemas, inclusive com número comemorativo da quadra natalina composto 

exclusivamente por literatura, sem as seções “conhecimentos úteis” e “notícias”. Não 

podemos imaginar que essa mudança de estratégia tenha sido gratuita, se nenhuma outra o foi. 

Há um motivo não anunciado em suas páginas, mas coerente com a trajetória e os desejos de 

Castilho enquanto poeta. 

No capítulo anterior, apresentamos como o desejo de glória, de ser lembrado, de ser 

mestre de outros poetas era importante para António Feliciano. Preso aos clássicos, que 

considerava imortais, o poeta imaginava um prolongamento dessa imortalidade para si 

mesmo. Aos poucos, A. F. C. parece ter compreendido que o valor desses poetas não estava 

nos temas e nas imagens mitológicas, referências cujo conhecimento era necessário a qualquer 

compositor árcade. A importância estava no trabalho formal dessas obras de referência e essa 

é sua luta constante, tanto em sua poesia quanto nas dos outros ou em seu trabalho de 

tradução. Ao mesmo tempo, Castilho sabia que ser poeta não era o suficiente, “ceifar 

louvores” era necessário. 

Se a ele não seria dado penetrar na nova literatura, como ele anunciou, era preciso 

marcar sua posição na história literária portuguesa e a Revista Universal Lisbonense seria 

campo onde isso ocorreria, pelo prestígio que o periódico tinha alcançado. José-Augusto 

França acredita que Castilho viveu entre dois equívocos, o de ter se arvorado mestre da 

geração nova e defensor da escola romântica frente aos ataques da geração de 70. Não há 

equívoco algum se compreendermos sua proposta de poética e de glorificação pessoal levada 

a cabo na RUL. António Feliciano de Castilho consegue criar nessa publicação um campo de 

louvor a si mesmo, impondo-se como marco importante na transformação da poesia 

portuguesa – algo que a geração coimbrã precisará destruir para não sujeitar-se. Isso porque 

Castilho havia percorrido dois caminhos paralelos e em mão dupla para a afirmação de uma 

posição “antiquíssimo-novíssima” ou “neutral” no centro dessa história poética. Voltando-se 

ao passado recente da poesia portuguesa, Castilho descobre uma alta coluna, já em ruínas e 

coberta de musgo, o velho Bingre. Escondida ainda, mas também entre aquilo que já foi, a 
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haste frágil da violeta de José Maria Campelo. De um passado “bem passado já”, quase 

história de um outro ele, as primeiras flores da “Festa da Primavera”, resgatando poemas 

antigos de seu sócio José Vitorino Freire Cardoso da Fonseca, e relações do presbitério da 

montanha a partir de João Maria Soeiro. Ao tomar para si a posição de primeiro herdeiro de 

uma dinastia de poetas coimbrães que passara por Camões, Sá de Miranda e, inclusive, pelos 

trovadores medievais, chama para si o papel de mestre da nova geração. Os jovens d’O 

Trovador não podiam deixar de homenageá-lo em seu “S. João Poético”, reconhecendo-o 

como tal. Cabia a Castilho, então, indicar os rumos que essa poesia deveria seguir, florindo 

sob o céu português. Nesse olhar para frente, apesar da diferença de ideologia política, não há 

outro nome que assome como o de João de Lemos. O poeta legitimista compreende a herança 

de Castilho no culto à forma, na busca de algo novo em poesia que marque seu nome na 

história literária portuguesa, na concepção moral, e na colheita de louvores. Os outros existem 

praticamente à sua sombra. Além disso, o redator da RUL, do alto da posição “hífen” que 

criou para si, julga todos os outros poetas (e poetisas!) e aponta os que devem buscar lugar 

sob seu sol mesmo que cantem mágoas e melancolias pouco profundas e moralmente 

pacíficas. O papel dessa poesia como incentivadora de uma transformação social pela 

educação e pela caridade virá depois, quando das Estreias. Naquele momento, todas essas 

flores são caminhos para a felicidade, um escape (e uma opção) que destoe do prosaísmo do 

mundo quantitativo do cálculo, como um cantar de amores num sepulcro. A valorização dessa 

poesia “amena” é forma de sensibilizar seus leitores para algo além da violência de seu 

tempo, daí sua importância para a felicidade. 

Cuidamos, até agora, apenas dos poetas, no século de ascensão do romance. Qual o 

lugar, então, da prosa de ficção nesse campo? É o que analisaremos no próximo capítulo. 
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7. “CAROÇO”, “CASCA” E “POLPA”: VIOLÊNCIA E 
POLÍTICA NAS NARRATIVAS FICCIONAIS DA  REVISTA 
UNIVERSAL LISBONENSE 

 

 

Não há nada que mais exalte as doutrinas e exacerbe os ódios do que a fome, e então 
havia fome entre nós: só quando chegasse uma tal ou qual fartura, acabaria o período 
dos sistemas e das revoltas, o reinado da frase e do tiro (Oliveira Martins, 1996, II, 
p. 121 – grifos do autor). 

 

Vimos, até agora, como António Feliciano de Castilho compreendia o papel da 

literatura, especificamente da poesia, na vida social. Para ele, os poetas não deveriam fazer 

suas obras para mover multidões ou levantar bandeiras políticas, suas composições deveriam 

ser distantes da vida prosaica da sociedade tal “como canção de noivado em cemiterio”. Ou 

seja, Castilho pregava uma poética que serviria de escape às transformações e decepções 

desse mundo. Mostramos também como o autor da Noite do Castelo prezava a harmonia entre 

forma e conteúdo para que os poemas causassem um efeito maior e mais efetivo em seus 

leitores. Todavia, não lidamos ainda com a prosa, apenas com os versos. Como o trabalho de 

composição ficcional se relacionaria com o mundo, o “reinado da frase e do tiro”? 

Como foi apresentado no quarto capítulo, as crônicas da Revista traziam muitas vezes 

cenas fortes de violência, das mais variadas e por motivos diversos. Havia, inclusive, alguns 

casos em que ele apontava a relação entre degenerescência social e lento amadurecimento do 

liberalismo em Portugal. Por outro lado, António de Castilho comentava os perigos desse tipo 

de atitude e propunha alternativas para que se alterasse a situação, seja pela formação de 

opinião, seja por reforma das leis, por mais dedicação da família, ou mesmo por 

transformação das políticas governamentais quanto aos seus gastos e meios de dinamização 

da economia. Era um mundo de virtude e pacífico que ele esperava, pois isso colaboraria para 
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a diminuição da fome e, por conseguinte, dos ódios. De modo semelhante, lendo em conjunto 

as diversas narrativas ficcionais que Castilho abriga na RUL, percebe-se, juntamente com a 

crítica política mais ou menos velada, o constante recurso à violência. 

É por isso que pretendemos, a partir da leitura de “algum trecho de literatura mais 

amena”, como esses romances são anunciados na Revista, apontar o modo pelo qual diferentes 

autores discutem esteticamente os impasses político-sociais de Portugal na primeira metade 

do século XIX. Ou seja, buscamos, em algumas das narrativas ficcionais presentes nesse 

periódico, justamente a política e a violência, a “frase” e o “tiro”. 

Nesse conjunto de autores encontramos grandes nomes da literatura portuguesa ao 

lado de personalidades menos conhecidas. Nas palavras de Ernesto Biester, naquele tempo 

“havia crença, havia estimulo, havia lucta, havia ambição de gloria! Haviam [sic] menos 

jornaes, mas havia mais litteratura” (Revista Contemporanea de Portugal e Brazil, 1861, pp. 

110-111). Essa mistura é importante para compreendermos melhor como se dava o fenômeno 

romântico, efervescente em Portugal naquele período. Pois entendemos que a variedade 

estética é uma de suas principais forças, por opor-se à padronização e rotulação inerentes à 

modernidade capitalista. Ao mesmo tempo, não podemos ignorar o momento do romantismo 

com o qual lidamos, intimamente vinculado ao liberalismo. Enquanto alguns românticos, 

como Alexandre Herculano e João Baptista de Almeida Garrett viam a reação aristocrática e o 

antigo regime como inimigo ainda maior do que a burguesia, outros, como António Pereira da 

Cunha, defendiam a possibilidade de uma reação legitimista mantenedora da liberdade, o que 

torna a literatura da época praticamente indissociável da política. Imaginamos que essa seja 

uma das causas de a crítica social presente nessas narrativas ter maior impacto frente a 

questões mais abstratas da modernidade, como linearidade temporal, razão, reificação, 

mudança de costumes sociais e morais, do que a própria relação de trabalho, de classe, ou o 

capital. Afinal, a associação entre arte e política era tão comum na época que o crítico Luís 

Augusto Rebelo da Silva, reclama desse aspecto do público ao analisar o drama D. Maria de 

Alencastro, de Mendes Leal Jr.: 

 

As paixões politicas refervem, e transpiram nas obras de arte, postoque [sic] seja 
desacatar-lhe o sacerdocio: estamos como na meia edade; tudo é allusão, como 
n’aquelles seculos quasi tudo era allegoria: innocente que adeje o pensamento; pura 
de má intenção que se grave a phrase, cada qual lhe deita logo o seu sentido: as 
épochas de lucta, de guerra, e de catastrophe são as que mais lisongeam o publico; 
os dramas meramente familiares, se não se travam com o viver agitado na praça, ou 
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com o enrêdo da côrte, d’onde dependa a sorte do reino, ou da nação, que passa na 
scena, poucas simpathias carêa (RUL, III, n.º 14, 23/11/1843, p. 165). 

 

O predomínio da ficção histórica nas primeiras narrativas românticas portuguesas (e 

no conjunto ficcional publicado na RUL nesse período) é reflexo da mudança de pensamento 

que estava ocorrendo naquela sociedade e sintoma da violência que acompanhou esse 

processo. Lukács explica que foi a Revolução Francesa, o crescimento e queda de Napoleão 

que tornaram a História uma experiência de massa numa escala europeia. Foram décadas de 

muitas transformações e mudanças de governo em vários países, afetando a vida e o 

pensamento de todos. A constituição do exército e as estratégias bélicas foram alteradas, 

trazendo a guerra para o dia a dia. Isso fez com que as pessoas passassem a compreender a 

existência como historicamente condicionada (LUKÁCS, 1962, pp. 22-24). 

Em Portugal, a situação não foi menos turbulenta. A história do liberalismo português 

é marcada pela violência. Ainda na primeira metade do século XIX, há uma sequência de 

movimentos revolucionários, revoltas, golpes, reações e pronunciamentos. São vários 

momentos de luta por poder que alteravam o cotidiano e transformavam a História em algo 

que poderia ser vivenciado, não mais por uma ação de monarcas, senhores e exército, mas 

pela violência nas cidades e nos campos. “Revolução e reacção: Portugal parecia não 

conseguir sair deste círculo vicioso” (BONIFÁCIO, 2009, p. 90). 

Quem se volta para a política das décadas que precedem a Regeneração assusta-se 

com a violência que marcava a campanha e o ato eleitoral em si, instituições de um sistema 

representativo civilizado. “As eleições eram invariavelmente assinaladas por um cortejo de 

feridos e até, escrevia-se, por alguns mortos” (BONIFÁCIO, 1992, p. 91). Foi por meios 

violentos que o país mudou de constituição três vezes em quinze anos. Em todos os casos, a 

violência era justificada pelas forças rebeladas invocando a ilegitimidade dos que detinham o 

poder. Além disso, era comum o discurso de que d. Maria II estava "coacta" (BONIFÁCIO, 

2005) e era preciso derrubar o ministério para liberá-la. Afinal, as eleições não eram um meio 

de legitimação do poder, mas um pretexto para questionar sistematicamente o governo. 

Alexandre Herculano, Rebelo da Silva e Pereira da Cunha podem ter apontado, em suas 

narrativas, a Idade Média como um período de homens rudes, “epocha em que o vicio, a 

perversidade, e a cubiça se-apresentavam em todo o seu vigor barbaro, e sem o veu hypocrita 

com que nestes tempos mais politicos se-costumam esconder” (HERCULANO in RUL, I, n.º 

33, 19/05/1842, p. 394), contudo, a transformação do regime absolutista, com sua implícita 
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tirania, em uma monarquia constitucional representativa, cuja legitimação do poder depende 

do resultado das urnas, não foi automática nem rápida, precisou de um período de adaptação 

que não foi pacífico. A situação agravou-se em 1842, quando Costa Cabral subiu ao poder, 

com perseguições aos jornalistas e aos políticos. Afinal, “a imprensa espelhava fielmente o 

espírito de rebeldia que dominava certas franjas da população” (BONIFÁCIO, 2009, p. 112). 

A proposta cabralista era acabar de vez com a Revolução. 

 

Um tal programa não requeria apenas a repressão física do radicalismo: implicava 
governar contra toda a Esquerda, incluindo contra o Centro e a Esquerda respeitável 
e moderada que pela sua política conciliatória se encadeavam naturalmente com os 
radicais, cuja benevolência tentavam comprar a troco de concessões. Seis anos de 
constitucionalismo monárquico tinham demonstrado que esta política falira, que a 
receita da “atracção” falhara. Cabral apostou na “exclusão” de todas as opiniões 
receptivas a uma transacção com a esquerda e, por via desta, com a sua cauda de 
radicais. (BONIFÁCIO, 2009, p. 113 – grifos da autora) 

 

Durante o cabralismo foram tomadas diversas medidas repressivas contra a imprensa. 

Costa Cabral tinha a Câmara a seu favor para criar leis repressivas e seu irmão José Bernardo 

como governador civil de Lisboa para ter braços para as forças repressivas contra jornalistas e 

tipografias (TENGARRINHA, 1989). Além disso, o governo criava dificuldades econômicas 

e de expedição a todos os jornais. 

 

7.1 – Romance Histórico 

 

Como vimos, a Revista Universal Lisbonense não passou incólume por essas 

dificuldades. Castilho conta-nos que seu navio teve quase sempre os ventos pela prôa (RUL, 

II, n.º 1, 22/09/1842, p. 1) e que sobre o “capitulo das noticias, tambem por veses ouvimos 

sussurar censuras” (RUL, IV, n.º 48, 19/06/1845, p. 588). Casos exemplares são a suspensão 

da publicação de Viagens na Minha Terra – claramente por motivos políticos125 –, a não 

publicação no dia 10 de fevereiro de 1842 devido a “causas a todos notorias” (RUL, I, n.º 6 

[20], 17/02/1842, p. 61) e o período da Revolta de Torres Novas. Tal insurreição motivou 

uma sucessão de suspensões de garantias, que duraram de 6 de fevereiro a 23 de maio de 

                                                 
125 “Em 1843, estávamos em plena ditadura cabralista, à qual Garrett se opunha abertamente. Lembremo-nos, por 
exemplo, que Viagens na minha terra teve seus seis primeiros capítulos publicados neste ano na Revista 
Universal Lisbonense, de agosto a dezembro. A interrupção teve caráter claramente político. Só em 1845 a 
publicação seria retomada. No entanto, antes da interrupção, em dezembro de 1843, havia pequenas notas 
assinadas pela redação que parecem querer retirar as Viagens do incômodo lugar de “obra política”, o que só 
demonstra que o cabralismo reagia nos bastidores” (DAVID, 2007b, p. 139). 
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1844. “É expressamente sublinhado por Cabral que no espírito dessa lei está inscrita a 

tentativa de completo controle da imprensa” (DORIA, 1996, p. 124). 

Nesse período, entre 22 de fevereiro e 9 de maio de 1844, foi publicada a novela de 

António Pereira da Cunha (1819-1890) com o sugestivo título de O Governo nas Mãos do 

Vilão126. Esse jovem poeta do grupo do Trovador tem uma obra mais ampla e variada do que 

a historiografia literária reserva a ele. Além de colaborar com esse famoso periódico 

coimbrão, Pereira da Cunha escreveu alguns dramas históricos, pequenas narrativas em verso, 

solaus e rimances (alguns inclusive publicados também na RUL), e uma série ficcional 

intitulada, provavelmente por influência do sucesso garrettiano, Contos da Minha Terra. 

Essa coletânea teve sua estreia em livro com o conto Masilgado (1845), que havia sido 

publicado na Revista no mesmo ano. Contudo, ficou apenas em dois volumes, com Quatro 

Irmãos, publicado em 1846. Sua intenção, como explica no prólogo ao primeiro volume, é 

contar as histórias de sua província, o Minho, “que é um verdadeiro jardim, como não ha 

segundo”. “Realmente não sei se possa haver terra de mais poesia”, comenta Pereira da 

Cunha, concordando com Garrett, que, referindo-se à mesma terra, afirma que “poesia e 

pintura portugueza hade-se ir fazer alli; em certos generos nunca se fara bem se o poeta, o 

pintor não conhecer e não copiar a nossa Arcadia, que é aquella provincia” (Jornal das 

Bellas-Artes, p. 76). 

A natureza que Pereira da Cunha busca em sua terra é a tradição, os contos e lendas 

que o povo da região guarda na memória. “Não ha coisas que mais saudades me faça do que 

as historias da minha provincia”, assume ele na abertura do primeiro volume dos Contos. O 

segundo tomo liga-se ao livro de saudades. Estranho sentimento num jovem de 

aproximadamente vinte e cinco anos, mas capaz de fazê-lo mergulhar no passado de sua terra. 

Ora, Herculano, na “Carta I sobre a História de Portugal”, falando sobre as recordações de sua 

pátria, confessa: “Ha muito que para ellas voltei as minhas predilecções. E não sei, até, quem 

possa deixar de o fazer em tempos como os que ora correm” (RUL, I, n.º 27, 07/04/1842, p. 

317). António Pereira da Cunha, ao que parece, também não pôde “deixar de o fazer”. 

Todavia, ele escreve romance histórico tal como o reconhecido historiador, com seu olhar 

apontado para criticar o presente. É o que se nota pela leitura de “O Governo nas Mãos do 

Villão: memoria do seculo passado”. 

                                                 
126 O romance, na íntegra, encontra-se transcrito no Anexo 3.12.3, no segundo volume desta tese. 



224 

 

Esse romance aparece sem prévio aviso na Revista Universal Lisbonense e começa em 

media res. Logo na primeira linha, o leitor encontra d. Ana, fidalga viúva, falando à filha d. 

Helena, pois está preocupada com a demora de Lourenço Rodrigues. O antigo escudeiro do 

marido de d. Ana, com a morte deste, passou a “olhar para a familia como sua, a administrar o 

haver e fazenda como suas, e a dizer, e a mandar, e a governar...” (RUL, III, n.º 27, 

22/02/1844, p. 328). Um simples vilão que se elevara a governador em nome de sua senhora. 

As memórias eram do século passado, mas Pereira da Cunha, caso o leitor ainda tivesse 

dúvidas sobre a atualidade do problema, explica: “N’aquelles tempos havia muito d’isso, - e 

ainda hoje os há” (RUL, III, n.º 27, 22/02/1844, p. 328). Não era, por sinal, naquela época, a 

situação de Costa Cabral? 

Como senhor daquela casa, Rodrigues, “com meneios de um deputado” (RUL, III, n.º 

28, 29/02/1844, p. 339), ridiculariza um pobre mancebo que chegara havia pouco tempo à 

vila. O que aquelas personagens não sabiam, mas o narrador adianta, é que esse jovem, 

chamado Fernando, era de fato um fidalgo, que andava fugindo ao “despotico e duro marquez 

de Pombal” (RUL, III, n.º 28, 29/02/1844, p. 339). D. Helena estava apaixonada justamente 

por esse rapaz e fizera planos de que ele subiria à janela de sua casa naquela mesma noite. 

Infelizmente para os dois, o “escudeiro ou feitor” (RUL, III, n.º 27, 22/02/1844, p. 328) estava 

ciente do combinado e disposto a atacar violentamente qualquer um que se opusesse a ele. 

Rodrigues entrou na sala acompanhado de alguns criados. Fernando acabou sendo 

mortalmente ferido pela espada de Lourenço Rodrigues e teve seu corpo atirado às águas de 

um ribeiro que corria para o rio Minho. O escudeiro determinou, então, que a jovem fosse 

internada num convento, a despeito da tristeza de d. Ana, que estava, tal como falavam de d. 

Maria II, “coacta”. 

Após essa cena sangrenta, no capítulo seguinte, a história se volta para uma pequena 

residência afastada da aldeia, onde viviam um venerável velho com seus dois filhos: uma 

linda menina e o melhor pescador da região, Pedro Affonses. Esse jovem, “de uns animos de 

cavalleiro da edade media” (RUL, III, n.º 30, 14/03/1844, p. 364), era conhecido por todos 

como “Tobarão das Mugens”. O pescador, naquela noite, resgatou em sua rede “o corpo 

desfallecido e apunhalado de um homem” (RUL, III, n.º 30, 14/03/1844, p. 364). A boa 

família do campo cuida do jovem Fernando até que se recupere. Após ouvir sua história, 

Tobarão vai, em seu nome, pedir a mão de d. Helena em casamento a d. Ana, revelando que o 

rapaz estava vivo e que era, tal como ela, fidalgo. 
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D. Ana consentiu no casamento e deu permissão que Fernando fosse visitar d. Helena 

no convento. Entretanto, a fidalga não era livre. Rodrigues estava de posse de todos os seus 

bens e só permitiria tal casamento se d. Ana se casasse com ele, que passaria a ser senhor de 

direito daquela casa. Além de violento, o escudeiro era ardiloso e conseguiu que d. Ana lhe 

desse sua mão. Não satisfeito, Lourenço Rodrigues foi pessoalmente ao convento falar com d. 

Helena. Mentiu à jovem fidalga. Contou-lhe que sua mãe a obrigara a tomar os votos e que 

Fernando havia morrido naquela noite em sua casa. De tristeza, a jovem adoeceu. Quando o 

fidalgo chegava ao convento, foi interceptado por Rodrigues, que o acompanhou até onde 

ocorria o velório de d. Helena, que não suportara a perda do amado. Ao fim, quando Fernando 

quis se atirar ao corpo da amada, Lourenço Rodrigues gritou aos frades e freiras que o jovem 

era louco. Agarraram-no e o enviaram a um hospício em Lisboa, onde terminou seus dias. D. 

Ana casou-se com o escudeiro e internou-se, logo a seguir, no mesmo convento onde morrera 

a filha. Rodrigues, sozinho no solar, sentiu-se assombrado e tomou um barco para Setúbal, 

onde tencionava viver em uma herdade, mas seu barco naufragou. Um final trágico tanto para 

os que sofreram quanto para o causador de todo o mal. 

A inspiração para essa tragédia não parece ter sido apenas as histórias populares de sua 

terra: dois fidalgos com um amor proibido; o rapaz que escala a janela da moça, à noite, para 

namorarem escondidos; um amante que morre por achar que o outro morreu, quando estava, 

afinal, vivo. Não é gratuita a epígrafe de Romeu e Julieta de Shakespeare no capítulo em que 

d. Helena morre. Ingredientes de um Amor de Perdição, onde não faltam o convento e uma 

família pobre a amparar o jovem rapaz enamorado quando ferido. Inclusive, essa “memoria 

do seculo passado”, coloca a narrativa no mesmo tempo histórico do romance camiliano, entre 

o governo de Pombal e a instauração do liberalismo. 

Contudo, o convento era ainda um lugar santo nessa narrativa, reflexo possível dos 

ideais legitimistas do autor. O progresso, o liberalismo, acabou com aquele estilo de vida e 

com o próprio edifício com séculos de história. As freiras devem ter tido o mesmo fim de seu 

mosteiro: 

 

Então era elle [o mosteiro] 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 vertuosa casa podia fazer damno á 
civilisação... – e podia... isso!... – mas vamos, tirou-lhes 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 
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nenhuma, e... (RUL, III, n.º 36, 25/04/1844, p. 436 – grifos do autor). 
 

Dano, se calhar, causava o padre Bernardo, que vivia com aquela família, mas cujo 

único interesse era prosseguir “na sua affanosa e pia missão de fazer pela vida” (RUL, III, n.º 

28, 29/02/1844, p. 339), estando, sempre que possível, de boca cheia. Ele era mais um a 

abaixar a cabeça a Rodrigues. Seu final, tragicômico, foi morrer de indigestão de ovos 

estrelados, quando os leitores já nem se lembravam, ausente por tantos capítulos, de sua 

existência. 

Mais importante, contudo, do que as questões políticas nessa ficção é o impasse sobre 

seguir ou não o estilo de época. D. Helena “era a donzela 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 de Portugal e Algarves”. Ela também “era um anjo, era um 

anjo baixado lá do céu”, era “linda, como o lírio mais mimoso do prado” (RUL, III, n.º 27, 

22/02/1844, p. 328). Anjo, mas sem liberdade como as mulheres da época e tendo, por isso, 

de sofrer os desmandos dos homens. Por outro lado, o narrador faz humor com as descrições e 

com a composição poética, torna-se íntimo do leitor, com quem fala com impessoalidade e 

coloquialmente, apesar da gravidade do tema narrado. 

Essa história do Vilão, conta o narrador, estava num “empoeirado manuscripto, de que 

vou colhendo esta interessante e veracissima memoria” (RUL, III, n.º 28, 29/02/1844, p. 338 – 

grifo do autor). Afinal, qual a origem do conto? Memória contada geração após a geração pelo 

Minho, ou um manuscrito? Fica clara a ironia com o lugar-comum do romance histórico, o 

autor como editor de um manuscrito a que apenas ele teve acesso. O humor continua na 

descrição do Solar da Lobaria: 

 

Apresentava, – como ia 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 (RUL, 
III, n.º 28, 29/02/1844, p. 338 – grifos do autor). 

 

Continua o narrador a comparar a descrição possível do solar com a que fariam Vigny 

ou Walter Scott, mestres do romance histórico. “Mas se a mesquinha da casa era Portugueza, 

que remedio ha” (RUL, III, n.º 28, 29/02/1844, p. 338); se ainda fosse o autor poeta – comenta 

o próprio. Segue-se, então, uma longa descrição a qual não faltam “aveludadas alcatifas de 

verdura, recamadas de flores”, “um rochedo macisso, alpestre e alcantilado” e a “casa 



227 

 

acastellada e respeitavel” (RUL, III, n.º 28, 29/02/1844, p. 338 – grifos do autor). Conclui o 

narrador: “Mas tudo isto era se fosse poéta; porém como o não sou... – e Deus me livre de 

damnada idéa de esperar colocar-me, um dia, n’essa conta”. Portanto, ele estava de algum 

modo criticando os clichês da literatura da moda importada. Não esqueçamos, porém, que 

Pereira da Cunha era um dos poetas do grupo do Trovador, tão apreciado por Castilho e que, 

talvez justamente por isso, tenha publicado esse romance na Revista Universal. 

Ora, mas não era António Feliciano de Castilho também um dos que faziam graça com 

os exageros ditos à época “românticos”? Seu inacabado romance Mil e um Mistérios: 

romance dos romances, de 1845, é mais uma tentativa de mostrar os excessos que alguns 

autores cometiam nesse tipo de produção. A epígrafe do livro de Castilho é justamente um 

trecho do D. Quixote, de Cervantes. O autor da Primavera estava preocupado com os males 

da leitura de muitos romances dessa estética. Rainer Hess, ao discutir Os Inícios da Lírica 

Moderna em Portugal (1978), percebe no Paquita, de Bulhão Pato um humor duplamente 

parodístico, “paródia do próprio autor, que refrange as suas emoções ao transpô-las para a 

poesia, e a paródia da poesia ultra-romântica, enquanto género literário caracterizado por 

elevar a um grau extremo as quebras de estilo” (HESS, 1999, p. 29). Assim, esse crítico 

ressalta que a definição de ultrarromantismo “não contempla o traço do humour”. Contudo, 

em vez de optar por não usar essa caracterização, ele escolhe alargar o conceito, “de forma a 

incluir a característica do humor romântico, entendendo, para além disso, ultra-romantismo 

como categoria descritiva e não de valorização negativa” (HESS, 1999, p. 29). Ora, não 

vemos a necessidade de continuar optando pelo rótulo ultrarromântico, sobretudo quando os 

autores parodiam as obras com essas características, como é o caso de Garrett nas Viagens. 

Interessa-nos mostrar que a autocrítica pode aparecer em vários gêneros. 

Com essas descrições e digressões, sabe o autor do romance que incomoda seus 

“pacientissimos leitores” (RUL, III, n.º 28, 29/02/1844, p. 338), a quem o narrador se volta em 

vários momentos. Chama-os a imaginar, levanta questões sobre o que andava pela cabeça das 

personagens, brinca com o possível espanto dos leitores em alguns momentos e, algo típico do 

folhetim, relembra cenas passadas em capítulos anteriores, para que acompanhem a história. 

Com tantas interrupções, é preciso voltar ao enredo, o que é feito coloquialmente: “Mas, 

sancto Deus! Aonde eu vou dar comigo! E o tempo a escacear-me” (RUL, III, n.º 27, 

22/02/1844, p. 328). Mesmo assim, em alguns momentos, o narrador se deixa levar por 

comparações e descrições típicas da época: 
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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. [...] 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 (RUL, III, n.º 29, 07/03/1844, 
p. 349). 

 

É, contudo, nesses momentos que Pereira da Cunha demonstra o principal aspecto do 

romantismo, a revolta contra a modernidade capitalista. Inspirado, talvez, na natureza do 

Minho, como ele gosta de dizer, ele imagina uma natureza perfeita, harmônica, repleta de 

mistérios, na qual o sujeito sente-se pequeno. É não só um momento de escape da “realidade 

mesquinha”, mas principalmente uma reflexão sobre o ponto a que a civilização chegou e um 

desejo fremente de comoção – mesmo das almas mais duras – para que aceitem que nem tudo 

é explicável, nem tudo é controlável, e que o prazer pode estar também no mistério que 

atravessa a vida humana. É a defesa da necessidade de um “reencantamento do mundo”, ou 

melhor, é a afirmação de que o mundo tem ainda encantamento, mistério. 

A criação ficcional mais fantasiosa tem um poder crítico mais forte do que aquela mais 

presa à realidade, por poder sugerir e criar mundos que se oponham aos problemas reais. Nas 

palavras de Löwy e Sayre: “Seria preciso introduzir um conceito novo, o irrealismo crítico, 

para designar a oposição de um universo imaginário, ideal, utópico ou maravilhoso à 

realidade cinzenta, prosaica e desumana do capitalismo, da sociedade burguesa/industrial 

(1993, p. 15). 

É, portanto, em busca de um imaginário de oposição à realidade cinzenta que Pereira 

da Cunha instiga o leitor a seguir sua história do Masilgado. O impasse é o mesmo. O 

narrador também ironiza os temas românticos. O ambiente gótico do mosteiro, aliado ao 

sobrenatural, dá o tom ao conto e serve de mote para a crítica estética: “Ora já se vê 

claramente que este painel tinha seu tanto ou quanto de misterioso, – de romantico para fallar 

mais á moda” (RUL, IV, nº 37, 03/04/1845, p. 447 – grifo do autor). 

As fórmulas são as conhecidas do romance histórico português. O conto começa pela 

apresentação do lugar e do tempo do narrado. O autor apresenta-se, mais uma vez, como mero 

editor de um texto antigo127. A natureza é possível escape para a realidade urbana, na velha 

                                                 
127 “Ai, quanto dariam os taes meus amigos curiosos, a quem tão intricado problema, de certo fêz dar mais de 
trinta voltas ao miolo, por folhear o carunchento livro de genealogias, que eu agora aqui tenho!” (RUL, IV, n.º 
37, 03/04/1845, p. 448). 
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oposição campo x cidade. Contudo, Pereira da Cunha, talvez mais inspirado no autor de 

Viagens na Minha Terra – de quem adapta o título –, do que na aparência de historiador sério 

de Herculano, expõe ao leitor as incertezas e as lacunas da ficção. 

Os fatos e detalhes históricos, que ajudavam a dar aos romances um ar de verdade de 

modo a agradar o leitor ainda avesso a ficções, são postos em dúvida pelo narrador que 

assume seu desconhecimento e seu pouco à vontade para pesquisas históricas. Não se sabe, 

por exemplo, se o quadro do frade Salvador do Carmello, o Masilgado, estava ou não no 

convento quando da guerra civil, ou o significado e o motivo dessa alcunha. O mesmo 

acontece com a indumentária da época ou topônimos, detalhes normalmente acompanhados 

por notas históricas nas ficções de A. Herculano: 

 

Pedras de garnel! Ora aqui temos nós outro nome de que tambem não cheguei a 
alcançar a origem! – Valha-me Deus pelo mal que vou contando este conto 
verdadeiro, em que já deixei passar em claro a etymologia da alcunha de Salvador 
Soares! Porém, senhores, que mais havia eu de fazer? Perguntei-o aos naturaes da 
terra, não m’o disseram; e assim, para o procurar em papeis, isso lá, mal-peccado! 
Contentem-se portanto os meus leitores de saber que as pedras de garnel não são 
outra coisa mais que uns rochedos meio-carcomidos, como ha tantos pela beira-mar, 
para o norte desta boa terra de Portugal (RUL, IV, n.º 41, 01/05/1845, p. 493 – grifo 
do autor). 

 

Esse aparente descaso com as fórmulas do romance histórico funcionam em parte 

como crítica aos modelos literários da época. Mas seu alvo vai além. A descrição da esposa de 

Salvador Soares começa por seguir a de heroínas de novelas da época, até que o narrador 

parece dar-se conta disso: 

 

Se não ficasse mal á singellesa d’esta minha historia, comparava agora a senhora 
Catharina Sodré com a Cecily dos mysterios... de Pariz: 
Hia-me enganando. Elles são tantos já! (RUL, IV, n.º 38, 10/04/1845, p. 457 – grifos 
do autor) 

 

Por outro lado, Pereira da Cunha consegue, nesse conto, realizar com mais eficiência 

um dos motes do folhetim: terminar o capítulo em suspense para instigar o leitor a continuar 

lendo no próximo número do periódico. Nada mais natural, pois o clima de mistério 

acompanha toda a narrativa. 

O tal frade do retrato, antes de entrar para o mosteiro, era casado e tinha uma filha. 

Salvador era comerciante e enriquecera. Ele “conseguira sómente pelos seus esforços, um 

avultado cabedal de terras e alfaias” (RUL, IV, n.º 38, 10/04/1845, pp. 454-455). Masilgado 
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era feliz e rico, mas Catarina tinha um segredo. Uma noite, a esposa de Salvador, ao ouvir 

falar em Lisboa, caiu doente e acabou por falecer. Masilgado sofreu muito a morte da esposa, 

até que um velho empregado lhe entregou um breviário que sua senhora trazia no peito. 

Salvador abriu-o e encontrou cartas de outro homem e sentiu-se desonrado. Seu lindo 

casamento burguês tinha sido apenas ilusão. Sua resposta não poderia ser mais violenta. 

Passou a odiar a mulher e todos ligados a ela. Pensou em arrancá-la da cova para puni-la 

mesmo depois de morta. Mandou o empregado a Lisboa para assassinar o homem que 

Catarina amava. A própria filha ele 

 

arremeçou com quanta força tinha, a formosa criança ao meio das aguas, a pobre 
criança, que mergulhou de chofre, appareceu lá mais adiante com a cabeça de fóra, 
erguida, a bater com as mãosinhas, como que a pedir socorro... e veio uma onda 
levantada passou-lhe por cima, envolveu-a, e affogou-a. (RUL, IV, n.º 41, 
01/05/1845, p. 494) 

 

O horror da cena parece ter chocado o próprio autor, que sentiu necessidade de incluir 

uma nota de rodapé: “é horrorosa e incrivel, mas é historico; pelo menos anda na tradicção”. 

Num conto onde a veracidade histórica é várias vezes posta em causa, assumir que a parte 

mais brutal da narrativa é baseada em relatos históricos não alivia seu peso. “A paixão leva o 

homem a coisas taes...”, argumenta Pereira da Cunha. Paixão? História? Ou cenas cada vez 

mais comuns naqueles dias? António Feliciano de Castilho, em seu texto de despedida da 

redação da Revista Universal Lisbonense, comenta algumas cartas de leitores que reclamavam 

das notícias ali publicadas: “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” (RUL, IV, n.º 48, 19/06/1845, p. 588). Eram realmente, como vimos no quarto 

capítulo, repletas das mais diferentes violências as páginas da Revista e a vida naquela 

sociedade. 

A violência, seja motivada pela política, pelo desejo de revolução, seja ela justificada 

ou não, fazia cada vez mais parte do cotidiano. A brutalidade inconsequente era frequente na 

secção de notícias. Pereira da Cunha levou-a para a ficção. Estaria assim sua narrativa mais ao 

gosto do público, apesar das críticas a essas notícias violentas recebidas por Castilho? Esse 

mistério e essas cenas de terror e sangue não eram típicos dos dramas históricos que faziam 

sucesso nos teatros de Lisboa? As falas dessas peças, que nos parecem hoje empoladas e 

quase ridículas, não estavam de fato distantes da realidade da época. Percebemos no narrador 
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de António Pereira da Cunha um à vontade ao dirigir-se aos leitores, possível resultado de seu 

trabalho como dramaturgo. Se acreditarmos que suas peças de temática histórica, por seu 

sucesso junto ao público e ao Conservatório, teriam algo em comum com os dramas históricos 

de Mendes Leal Jr., de igual prestígio, podemos confirmar a naturalidade das falas desses 

personagens. Afinal, António Feliciano de Castilho conta numa crônica, “Tragedia Inaudita” 

(RUL, III, n.º 39, 16/05/1845, p. 476), o caso de um cuteleiro da Baixa que acorda uma noite 

“sobresaltado com uma voz terrivel que vocifera estas palavras, ao som de um rijo bater de pé 

no sobrado superior, que a elle lhe serve de tecto: – ‘Quem me impedirá agora, que o punhal 

está nas minhas mãos, e a victima debaixo dos meus pés?’”. As ameaças se repetiram, até que 

amanheceu e o cuteleiro correu ao provedor do bairro, que intimou o morador do sobrado. 

Este confirmou que proferiu aquelas palavras. Indagado qual seria a intenção da ameaça, 

respondeu ele: “com a intenção de um homem, que traz no coração um odio de muitos annos, 

que tem uma terrivel vingança para tomar e que a ha-de tomar! [...] Com que intenção?!... 

com a que me era insinuada pela situação e pela nota do manuscripto, onde o poeta escreveu 

trovejando” (grifo do autor). O réu indagado era o ator Rosa, “que ensaiava comsigo aquellas 

palavras da scena quarta do acto segundo do – Homem da Mascara Negra – do Sr. Mendes 

Leal”. Castilho complementa afirmando que esse ator tão bem desempenhava seu papel, “que 

tanto havia de aterrar a consternada Branca, sua victima, que até a um homem, que se não 

sustentava senão de facas e punhaes, ouriçava os pellos e o obrigava a perder a noite”. As 

ameaças, a violência e o modo de falar funcionavam no palco, na vida real, e nas narrativas 

históricas. 

Poucos anos antes, num dos romances publicados na RUL, Rausso por Homizio, de 

Rebelo da Silva, a violência deixou marcas mais fortes em sua composição. A narrativa foi 

considerada sua estreia literária, apesar de Rebelo da Silva ter publicado anteriormente A 

Tomada de Ceuta, no Cosmorama Literário, em 1840128. O encargo de substituir Alexandre 

Herculano no espaço da Revista e de fazer jus às palavras elogiosas de António Feliciano de 

Castilho sobre sua escrita deve ter contribuído para a elevação desta obra frente à anterior. 

Aliás, sua relação com Alexandre Herculano contribuiu muito para a sua formação, como se 

pode perceber em sua produção literária, também eminentemente histórica129. O próprio 

                                                 
128 Capítulo I, no n.º 14, 04/04/1840, pp. 111-112; capítulo II, no n.º 15, 11/04/1840, pp. 118-120; capítulo II, no 
n.º 16, 18/04/1840, pp. 126-128; capítulos IV e V, no n.º 17, 25/04/1840, pp. 133-136. 
129 Além de Ráusso por Homizio, Rebelo da Silva publicou os seguintes romances históricos: Ódio Velho Não 
Cansa (1848), Mocidade de D. João V (1851-1852-1853), Lágrimas e Tesouros (1863) e Casa de Fantasmas 
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Herculano assume na “Advertência” de Lendas e Narrativas (1851) que suas “primeiras 

tentativas do romance histórico em língua portuguesa” (1977, p.1) inspiraram outros autores, 

incluindo Rebelo da Silva, assim como Walter Scott, criador do gênero, inspirara autores de 

várias línguas. 

Em meio ao clima revolucionário e violento em que a RUL era publicada, não fica 

difícil de entender porque é a brutalidade que impulsiona o Ráusso por Homizio, como se 

pode perceber desde o título. Os editores da Obra Completa de Rebelo da Silva, quando 

publicaram esse romance pela primeira vez em volume, em 1907, recomendaram aos leitores 

que fossem ao Elucidário, de Viterbo, para “melhor comprehensão do sentido e intuitos” (p. 

45). Afinal, não é possível ler essa narrativa sem um bom dicionário ou o Elucidário ao lado, 

devido ao exagero no desejo de ambientação medieval, o que dificulta o acesso do leitor à 

obra. Assim, ficamos sabendo que “ráusso” é: 

 

Não só o roubo de alguma filha, que vive com seus pais, curadores, ou parentes, e 
que violentamente he conduzida de um lugar a outro á vontade, e disposição do 
roubador lascivo; mas tambem á violencia, que se fazia a qualquer mulher, ou fosse 
solteira, ou casada, ou viuva, que sem ser furtada era violentamente e contra sua 
vontade, offendida (VITERBO, 1865, p. 177). 

 

E que “homizio” é entendido como sendo “morte de homem, ou mulher, feita por 

autoridade propria, injusta, violenta, e severamente prohibida, e castigada por todas as leis” 

(VITERBO, 1865, p. 125). Ou seja, o rapto de uma mulher causado por um homicídio. Logo 

no primeiro capítulo, o leitor toma conhecimento do homizio. Aqueles que leram o “Arras por 

Foro de Espanha”, de Herculano, conhecem a história de d. Leonor Teles, casada com d. 

Fernando e tida pelo povo como uma barregã que enfeitiçara o rei, afastando-o do bom 

governo. Rebelo da Silva aproveita a história de d. Mécia Lopes de Haro, que fora desposada 

por d. Sancho II, para arquitetar seu romance. Segundo o narrador, sobre essa rainha recaíam 

as mesmas ofensas que se faziam a Leonor Teles na narrativa de Herculano, ambas eram tidas 

por barregãs e aleivosas (para utilizar os adjetivos medievais). O rei d. Sancho, enfeitiçado 

por ela, com a qual casara contra a vontade dos nobres, do povo e do Papa, descuidava do 

governo do país. D. Mécia fez com que o rei obrigasse todos os fidalgos a reconhecê-la como 

rainha. Martim Viegas, rico-homem e alcaide do castelo de Algoço, recusou-se. Cavaleiros 

                                                                                                                                                         
(1865-1866). Também foram publicados, postumamente, De Noite Todos os Gatos São Pardos e a coletânea 
Contos e Lendas, na qual integram, entre outros, o referido A Tomada de Ceuta e sua obra mais conhecida, 
Última Corrida de Touros em Salvaterra. 
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validos da rainha o assassinaram, mataram seus serviçais, destruíram a propriedade e 

queimaram os campos. Também perseguiram com cães sua filha, para forçarem-na 

sexualmente, mas ela escapou dessa injúria suicidando-se numa cascata. Reimão Viegas 

Portocarrero resolveu vingar o pai e a irmã. Ele, que sempre fora bom e justo, agora exibia 

tranquilidade apenas na aparência. “É que nos olhos, que reluziam com fulgor estranho, 

n’esse perenne reflexo dos mais occultos pensamentos, como denuncia do tumulto medonho, 

que ía lá dentro, relampeava um clarão instantaneo” (RUL, II, n.º 13, 15/12/1842, p. 158). 

Esse “tumulto medonho” motivava d. Reimão Portocarrero à vingança. Ele prometeu 

dar à rainha suas arras e elaborou um plano para tal. Ao leitor, a própria narrativa desenrola-se 

violenta, com cortes bruscos, que se refletem na estruturação dos capítulos, muitas vezes 

constituídos por uma cena isolada, cuja ligação só é feita praticamente ao fim do romance, 

quando os acontecimentos anteriores são resumidos e articulados para explicar como 

Portocarrero conseguiu obter êxito. Até lá, o leitor verá dois caçadores discutindo e brigando 

e saberá do sequestro da filha de um judeu, da invasão de sua casa, duas tentativas seguidas de 

extorsão, um assassinato, e a prisão, por d. Reimão, dos assassinos de seu pai. Descobrirá que 

um fidalgo traíra a confiança da rainha. O leitor quase se deixará enganar pela rainha, tal 

como ela engana o rei após o excesso de críticas a seu casamento, fazendo-se passar por 

altruísta e desejosa de se exilar num convento para que ele possa governar para a felicidade de 

seu povo, fingindo-se acreditar que “as vozes de um povo inteiro podem mais do que o 

desvario das paixões” (RUL, II, n.º 18, 19/01/1843, p. 218). Acompanhará o rapto da própria 

rainha, tomando conhecimento do sequestro de seu filho bastardo e da prisão de seu pajem 

(que é também seu amante). Ouvirá sobre uma revolta popular incentivada por enviados de 

Portocarrero. E verá o relato do enforcamento dos assassinos de Martim Viegas – as arras 

prometidas por d. Reimão. Entre tudo isso, um frade dominicano, frei Gil, mais tarde 

canonizado, tentará arduamente convencer d. Reimão a perdoar e d. Sancho a abandonar sua 

esposa. 

Tudo isso se articula quando Portocarrero e Martim Viegas conversam sobre os 

acontecimentos que contribuíram para que a rainha estivesse naquele momento sobre sua 

guarda. O judeu sabia do caso extraconjugal de d. Mécia e, por reconhecimento a d. Reimão, 

que resgatara sua filha, contou tudo o que sabia. Com esse conhecimento, Portocarrero 

chantageia a rainha e a convence a ir com ele a Ourém e, depois, ao exílio em Toledo. No fim, 
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d. Sancho, amargurado, deixa Ourém, quando recebe a notícia de que d. Mécia não abrirá as 

portas de seu castelo. 

O resumo mostra uma sequência de ações bárbaras, que nem um santo conseguiu 

impedir. Além disso, é preciso ressaltar que há problemas na forma da narrativa. Apesar das 

cenas de ação, o ritmo é lento e os cortes bruscos dificultam a leitura. Raramente Rebelo da 

Silva faz uso de estratégias do folhetim para que o leitor acompanhe a diegese sem se perder. 

Praticamente não há a retomada do que já aconteceu e poucas vezes é criado suspense para 

fazer com que haja interesse em ler o capítulo seguinte. A fragmentação própria da publicação 

em periódicos fica ainda mais forte com a sucessão de capítulos isolados. Percebe-se a 

valorização do ambiente medieval, com castelos, cavaleiros e a descrição da paisagem, além 

da utilização de lugares-comuns como os homens encapuzados, cenas noturnas e prisões em 

altas torres. A construção mostra-se forçada em alguns aspectos, como no terceiro capítulo, no 

qual dois populares discutem sobre caça e sobre o que aconteceu com a família de d. Reimão, 

sem contribuir para a narrativa, apenas para romper com os modelos clássicos e unir cenas 

cômicas a um enredo trágico. 

A crítica da época aponta problemas semelhantes. Apenas Castilho realça rapidamente 

os valores da publicação, ao anunciá-la. Ráusso por Homizio, para o redator da Revista 

Universal Lisbonense, é um romance “perigrino pela invenção, pela profundez de estudos 

archeologicos, pelo cabal e primo da execução poetica, pela pureza e opulencia da linguagem” 

(RUL, II, n.º 12, 08/12/1842, p. 145). Castilho não deixa de ressaltar, porém, que o autor tem 

apenas vinte anos! A pouca maturidade de Rebelo da Silva nesse romance e no que se seguiu, 

Ódio Velho Não Cansa, é apontada por aqueles que se propuseram a estudar a obra de Rebelo 

da Silva no século XIX, como Ernesto Biester130, Andrade Ferreira131, Brito Aranha132, 

Rodrigues Cordeiro133 e Teófilo Otoni134. Dentre as obras de Rebelo da Silva, esses críticos 

consideram como as melhores o romance Mocidade de D. João V e o conto “Última Corrida 

de Touros em Salvaterra”. O último foi publicado e elogiado também na França e na Itália. 

Contudo, mesmo em suas obras da maturidade, a crítica aponta problemas na forma do 

romance. Seu amigo, Ernesto Biester, esforça-se para elogiá-lo, mas acaba comentando que 

                                                 
130 “Uma Viagem pela Litteratura Contemporanea – L. A. Rebello da Silva” in A Illustração Luso-Brasileira, 
Lisboa: 1856. 
131 “Luiz Augusto Rebello da Silva” in Revista Contemporanea de Portugal e Brazil, Lisboa: 1859. 
132 Lagrimas e Saudades. Lisboa: 1872. 
133 “L. A. Rebello da Silva” in Novo Almanach de Lembranças Luso-Brazileiro para o Anno de 1874, Lisboa: 
1873. 
134 Luis Augusto Rebello da Silva – estudo critico. Rio de Janeiro: 1871. 
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“o movimento não abunda nos seus romances, falta esta, porém, poderosamente compensada 

na vida que sabe dar ao que descreve” (1856, p. 45). Andrade Ferreira, em longo estudo, 

conclui que Rebelo da Silva “não é um romancista de imaginação nem de sentimento; mas de 

espirito fino e satyrico” (1859, p. 407) por ser um “observador perspicaz” (1859, p. 407). 

Otoni também repara na sequência de “transes variados” (1871, p. 26) que forma a cadeia do 

enredo e nas gotas de sarcasmo destilado. 

Observando os comentários que Rebelo da Silva faz sobre sua obra em alguns 

prólogos, pode-se notar que ele reconhece os problemas estruturais de seus romances. Na 

introdução ao romance A Pena de Talião, que não chegou a ser publicado, ele pretendia 

abranger em uma só ficção o complemento moral de Ódio Velho Não Cansa e retocar Ráusso 

por Homizio, porque: 

 

Ambas imperfeitas como saíram da rápida composição que requer uma folha 
semanal, tiveram a inocência (devida aos poucos anos!) de se atreverem ao estudo 
de épocas espinhosas de interpretar, e ainda mais difíceis de escrever; e embora 
sejam imensos os erros, e nenhumas as belezas, certa inclinação que não se explica, 
mas que todos sentem pelas primeiras tentativas, decidiu o autor a não as largar da 
mão, limando em uma as maiores asperezas antes de a oferecer de novo às colunas 
do Panorama, e desatando hoje o enredo, e alargando o acanhado círculo da outra 
(SILVA, 1973, p. 248). 

 

Levando-se em conta que ele criava romances históricos, não devemos deixar de lado 

sua visão sobre a História e sua relação com a ficção. Rodrigues Cordeiro (1873) reclama que, 

como historiador, Rebelo da Silva não se aprofunda e não investiga o suficiente. A mesma 

crítica que Brito Aranha fizera um ano antes. Na “Introducção” ao romance Ódio Velho Não 

Cansa, Rebelo comenta: 

 

Se a novella historica e o drama se quizerem fazer nacionaes hão de estudar do 
“Nobiliario” muitas destas lendas; porque é por ellas, quasi, que o espirito póde ter a 
intuição da sociedade passada, e adivinhar o existir intimo das epocas, que talvez 
não fosse erro denominar as eras heroicas da nossa historia. Aquelles retratos, meios 
apagados já, ainda os anima um resto da vida e das crenças, que eram a alma dos 
primeiros seculos. Pedaços do grande espelho, aonde se miravam, é necessario 
ajuntal-os e embebel-os na moldura moderna para tornarmos a vêr alguns dos seus 
defeitos e bellezas. (SILVA, 1848, p. x). 

 

Também afirma Rebelo, em carta a Herculano, publicada junto a esse mesmo 

romance, que procurou “interpretar, pela Arte, um dos Capítulos da sua ‘Historia de Portugal’. 

Nada mais.” (SILVA, 1848, p. vi). Afinal, segundo Rebelo, “o que a história aponta por 
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conjecturas, o romance tem o direito de o figurar como realidade” (1973, p. 249). Assim, 

devemos lembrar que os românticos viam a arte como expressão da verdade que o gênio do 

artista conseguia compor, valorizando a ficção frente à História. O próprio Herculano 

comentava, em 1839: “Vá aqui mais uma humilde opinião nossa. Parece-nos que nesta cousa 

chamada hoje romance-historico ha mais historia do que nos graves e inteiriçados escriptos 

dos historiadores.” (O Panorama, 1839, p. 306 – grifos do original). 

Como historiador que era, Rebelo da Silva devia saber o que diziam as crônicas e os 

documentos sobre a rainha d. Mécia. Observando o que historiadores contemporâneos de 

Rebelo da Silva elucidam sobre o rapto da rainha, percebemos diferenças substanciais. Tanto 

Herculano, no livro V da História de Portugal (1847), quanto Figaniére, no Memórias das 

Rainhas de Portugal (1859), possuem a mesma interpretação. O rapto teria se dado na corte 

de d. Sancho II, não durante uma caçada na qual d. Mécia ficara para trás, como no romance. 

Além disso, e talvez o mais importante, a motivação para o sequestro tenha sido outra. Em 

vez de mera vingança de Portocarrero, haveria motivações políticas. Segundo Herculano, 

“com a indubitável ambição e astúcia de Afonso de Bolonha, o rapto de D. Mécia, verdadeiro 

ou simulado, está longe de ser uma daquelas lendas absurdas que a história deve sem 

discussão rejeitar” (2007, p. 686). Ou seja, o sequestro de d. Mécia tinha motivações políticas. 

Ou ela era conivente com o rapto ou deixou-se persuadir posteriormente, mas aceitou a 

proposta de d. Afonso, irmão do rei. O conde de Bolonha pretendia assumir o trono e isso 

seria mais fácil se seu irmão não tivesse herdeiros. Afastá-lo da rainha foi a solução 

encontrada. Tanto que poucos anos depois do sequestro, o conde de Bolonha derrubou o 

irmão e tomou a coroa de Portugal. Haveria motivos para Rebelo da Silva alterar a motivação 

do rapto da rainha? 

Imaginamos que, para os leitores portugueses da época, um irmão mais novo tentar 

usurpar o trono do rei ligaria a história ao conflito recente entre d. Pedro IV e d. Miguel, e não 

ficaria bem no romance o usurpador sair como vencedor da disputa. A literatura romântica 

portuguesa apresentava um cunho político forte, com a influência de Garrett e Herculano e 

sua defesa constante do liberalismo. Rebelo da Silva, cujo pai lutou ao lado de Herculano na 

guerra civil, certamente não deixaria qualquer conotação legitimista em sua obra. 

Lukács, em seu estudo sobre o romance histórico, baseado na obra de Walter Scott, 

aponta que um bom romance histórico é aquele no qual os leitores conseguem assimilá-lo 

como sua própria pré-história. É aquele no qual a tragédia dos personagens pode ser associada 
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à de todo um grupo social, até à de toda a nação. (1962, p. 70). Rebelo da Silva parece seguir 

o modelo scottiano no cuidado da ambientação e no uso de diálogos na dramaticidade da 

ação, porém, como Herculano, coloca grandes vultos da História como personagens 

principais. E o tempo escolhido, mais do que apontar uma relação entre passado e presente, 

alegoriza na história algumas preocupações contemporâneas. É marcante, neste caso, a crítica 

ao clero corrompido e o desejo de religiosos “liberais”, tal como se vê também em Garrett e 

em Herculano. 

 

Pela austeridade do seu viver, pelo alumiado do seu intendimento, e pela humildade 
e compostura do seu aspecto se estremava o padre Fr. Gil dos outros membros de 
um clero rico, devasso e rude (RUL, II, n.º 12, 08/12/1842, p. 146). 

 

É, inclusive, o próprio frei Gil quem comunica ao rei a devassidão do clero português, 

que se associou aos ricos-homens para agirem contra o rei. D. Sancho, o qual, apesar de 

acuado, recusa-se a aceitar a autoridade papal que o obriga a se separar de d. Mécia. A rainha 

é a fonte de todas as suas ações, sejam tiranas ou liberais. Mesmo estas, são mero reflexo do 

egoísmo de seu amor que o afasta da justiça com que deveria governar o reino. Apenas d. 

Reimão Viegas de Portocarrero parece ter luzes liberais, suscitadas após meditar sobre a 

influência tirânica da rainha na nação. Esse pensamento, surgido como um raio de alegria que 

rompia a imobilidade da dor, é a perspectiva do movimento, da revolução que se deslumbra 

no questionamento de Portocarrero “– Dom Prior, bradou elle, afferrando-o pelo braço, como 

é que os Ricos-homens e Bispos ingrezes alcançaram, contam-se hoje trinta e dois annos, o 

que eles chamam Magna Carta?” (RUL, II, n.º 13, 15/12/1842, p. 160 – grifos do texto). 

Retirar o poder do rei seria a solução contra a injustiça e as desavenças políticas. Entretanto, 

frei Gil foi impedido de responder, pois os enviados dos assassinos do pai do alcaide 

chegavam para propor um duelo. A alternativa foi a violência. A raiva da proposta sobrepujou 

a meditação. 

Walter Benjamin escreveu um ensaio traduzido no Brasil como “crítica da violência – 

crítica do poder”, pela ambiguidade que a palavra alemã “gewalt” possui. Ao refletirmos um 

pouco sobre a violência por trás da palavra “poder”, percebemos que os dois sentidos estão 

intimamente ligados. Historicamente, é pelo uso da violência que se chega ao poder e através 

dela que se exerce esse poder. Benjamin discute a ideia de se justificar a violência pelos fins 

alcançados com seu uso. Além disso, ele argumenta que a violência gerada pela ira não é um 

meio para atingir um fim, apenas manifestação (1986, p. 70). Logo, sem justificativa possível. 
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Portocarrero age impulsionado pela raiva, por seu desejo de vingança, pela ira. Todavia, a 

personagem deu finalidade à sua ira, transformando-a. Ao propor vingar-se não apenas dos 

instrumentos da violência sofrida, os dois cavaleiros que mataram seu pai, mas da causa dos 

problemas de Portugal, dos quais o assassinato de seu progenitor é apenas um sintoma, d. 

Reimão age para transformar o país, desestabilizando o poder do rei. Assim, Rebelo da Silva 

conseguiu justificar a violência, aparentemente gratuita, sob o olhar da razão do direito natural 

em voga nas revoluções que varreram a Europa desde a Revolução Francesa, no qual os fins 

justificam os meios violentos. Essa mudança de interpretação da violência de d. Reimão 

Portocarrero seria desnecessária pela lógica do próprio personagem, que vive, segundo Rebelo 

da Silva, “naquelas eras de rudes cavaleiros” (1973, p. 245), na qual, “encostado à lança, ou 

com a mão no punho da espada, o rico-homem falava como senhor, e oprimia como tirano, se 

olhando em roda, e contando os seus, podia supor que ficava impune” (1973, p. 245). O que 

afetava a situação era Portocarrero querer punir como plebeus os dois fidalgos que mataram 

seu pai. É mais um vislumbre da revolução liberal suscitada na ideia da Carta Magna. 

Tal como já referimos, nesse romance de Rebelo da Silva, o relato do passado está 

longe de ser um desejo de retorno. Pelo contrário, o tempo histórico alegoriza o presente. A 

leitura atenta do romance de Rebelo da Silva possibilita perceber, de tempos em tempos, a 

descrição da situação política do tempo narrado, tanto do período do rapto da rainha quanto da 

queda do trono de d. Sancho. Naquele tempo, “volteavam ennovelladas as azas do tufão, as 

procellas politicas” (RUL, II, n.º 12, 08/12/1842, p. 145). Frei Gil receava que suas palavras 

não tocassem Portocarrero “porque no coração do mancebo estavam as paixões incisivas e 

violentissimas do tempo” (RUL, II, n.º 12, 08/12/1842, p. 147). Afinal, mais do que uma 

sucessão de eventos revolucionários e reacionários, o que ocorre em Portugal nas décadas de 

1830 e 1840 é, como chama Maria de Fátima Bonifácio (1992), tomando a expressão de 

Hobbes, “a guerra de todos contra todos”. “É por terem o olhar voltado para o passado que 

podem criticar com tanta acuidade e realismo o presente (a sociedade burguesa)” (LÖWY & 

SAYRE, 1993, pp. 14-15). Pior ainda no caso português, no qual a ascensão da burguesia não 

foi acompanhada de instituições representativas legitimadas. 

Não é possível, como julgamos anteriormente, afastar o perfil de romancista de Rebelo 

da Silva de seus interesses como jornalista, historiador e político, mesmo em um romance da 

juventude. A visão aguda sobre seu tempo e o conhecimento da História contribuíram para 

sua formação como romancista. Do mesmo modo, o político, consciente ou 
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inconscientemente, mostrou reflexos da situação política que vivenciava na construção da 

narrativa. A ilegitimidade do reinado de d. Sancho II influenciado por d. Mécia justificava 

toda a violência cometida pela vingança de Portocarrero. Tal como acontecia na primeira 

metade do século XIX, os atos violentos contribuíram para a alternância do poder. Os fins, 

nesses casos, justificavam os meios. 

Esses dois jovens autores, apesar de estarem apresentando suas primeiras produções 

novelísticas, antes de produzirem obras mais maduras, tinham a grande responsabilidade de 

ocupar o espaço literário da Revista Universal, que fora inaugurado por Alexandre Herculano. 

Mais importante tarefa se atentarmos para o fato de que as obras do famoso historiador eram 

muito procuradas135 e que, na RUL, ele publicou trechos do que viria a ser um dos livros mais 

lidos e vendidos em Portugal no século XIX, Eurico, o Presbítero. 

Esse romance foi publicado em volume em 1844, mas não se podem esquecer as 

circunstâncias em que sua publicação começou (no dia 22 de setembro de 1842 na RUL). 

Nesse dia, antes do início da narrativa de “A Batalha do Chrysus”, Herculano apresenta um 

pequeno prólogo comentando seu projeto. Nesse texto, ele indica que publicará ali apenas um 

fragmento do “Eurico o Presbytero, ou o ultimo Poeta Godo”, que por sua extensão não 

caberia num periódico. Também informa que esse texto fará parte de uma coleção de crônicas 

que começaria a sair no ano seguinte com o título de Monasticon, do qual já faz parte o 

fragmento do Monge de Cister publicado no Panorama. 

Desse pequeno texto pode-se perceber que seus projetos não foram devidamente 

concluídos. Para começar, o Monasticon ficou apenas em díptico. Do Eurico, apenas outro 

pequeno trecho foi publicado no Panorama no ano seguinte. O Monge só voltou a ser 

publicado, em volume, em 1848. O que quer que seja que deveria sair “á luz no proximo 

anno”, não saiu. A coleção de crônicas transformou-se em dois romances. Fica então a 

pergunta: por que começou ele a publicar uma obra que não estava completa e que sabia que 

não caberia naquelas páginas? Ele apenas diz: “começou sua peregrinação mais cedo do que 

                                                 
135 “Algumas dessas obras tinham atingido tiragens bastante elevadas para a época e tinham, além disso, sido 
reeditadas mais de uma vez. Assim, em Dezembro de 1856, encontravam-se vendidas 3 centenas de exemplares 
da 3ª tiragem do 1º volume da História de Portugal (impresso em 1853), tendo as três tiragens constado de um 
total de 3500 exemplares; na mesma data estava já vendida quase metade de uma 3ª edição (1000 exemplares) do 
Eurico, publicada em 1854 (a 1ª edição saíra em 1843 e a 2ª em 1847) e restavam apenas cerca de 4 centenas de 
volumes de uma edição de 2000 exemplares dos 2 Tomos do Monge de Cister (recorda-se que na época 
raramente as tiragens atingiam os 1000 exemplares)” (SANTOS, 1985, p. 252-253). Apesar do equívoco de 
Maria de Lourdes Costa Lima dos Santos, uma vez que a primeira edição de Eurico é de dezembro de 1844, não 
de 43 como ela afirma, pode-se ter uma noção, pelos números apresentados por ela, da voracidade com a qual o 
público recebia as produções de A. Herculano. 
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eu queria” (RUL, II, n.º 1, 22/09/1842, p. 7). De fato, em 7 de abril de 1842, ao anunciar a 

publicação das “Cartas sobre a História de Portugal”, Castilho comentava que a redação já 

possuía um romance histórico do mesmo autor para publicar na RUL (I, n.º 27, p. 316). Era 

comum, na época, publicarem-se não só romances inteiros, mas também alguns trechos 

apenas, como forma de publicidade136, criando desejo no público leitor. Seria isso que o teria 

levado a começar antes do pretendido? A situação política o impelira a isso? Ou fora apenas 

para agradar o amigo Antonio Feliciano de Castilho? Ou uma forma de ganhar dinheiro, já 

que as contribuições para os periódicos eram muitas vezes remuneradas?137 Bem, nessa época 

Herculano tinha um emprego no Paço como bibliotecário, além de casa na Ajuda. Na mesma 

época em que publicava mais cedo do que queria uma obra inacabada, contribuía com a 

Revista Universal com suas “Cartas sobre a História”, cujo último trecho só sai no número 7 

do segundo tomo, em 3 de novembro de 1842, o que supriria em parte qualquer necessidade 

de textos para encher as doze páginas da revista de Castilho. 

Causa ainda mais estranheza o fato de nem tudo que fora publicado na Revista 

Universal ter sido aproveitado dois anos depois quando da publicação em volume. Foram 

cortados do livro praticamente três parágrafos da publicação de 22 de setembro, dois longos 

parágrafos do dia 29, um parágrafo que saiu em 5 de outubro, quatro parágrafos do dia 20 de 

outubro, e praticamente todo o texto que saiu no dia 27 de outubro. Todos esses trechos 

cortados saíram do primeiro fragmento publicado, que formaram os capítulos “Junto ao 

Críssus” e “Traição” no romance. Teriam sido suprimidos apenas por uma questão de estilo 

ou por conter algo necessário para entendimento do fragmento, mas desnecessário para quem 

lesse todo romance? 

No primeiro trecho descartado, tem-se a informação da chegada dos mouros à 

Península e seus primeiros ataques de ocupação do Calpe, além da prolepse da traição, o que é 

contado por Eurico a Teodomiro num capítulo anterior do romance. Do segundo fragmento 

publicado, o que não está no romance são as expectativas dos árabes que chegavam a Carteia, 

                                                 
136 “Na sua maior parte, os romances apareciam, já nos anos 40, publicados na imprensa periódica antes de serem 
editados em livro. Podiam ser ali apresentados quer na versão integral, quer numa reprodução parcial – 
sobretudo neste último caso ressalta com clareza a função de lançamento e publicidade que aquela imprensa 
desempenhava (sujeita, como atrás ficou dito, às regras das “sociedades de apoio mútuo”)”. (SANTOS, 1985, p. 
176) Mesmo assim, o volume só veio a lume 2 anos mais tarde. Até que ponto uma publicação tão adiantada 
pode servir de publicidade a um livro que só será vendido tanto tempo depois? 
137 Numa carta a Adrião P. Forjaz de Sampaio, Herculano reclama de ser preciso pagar aos colaboradores dos 
periódicos, “porque muitas vezes o trabalho é feito sem amor”, mas somente seria possível redigir uma revista 
sem lucros para os que nela escrevem “se os nossos literatos fossem mais ricos ou mais generosos”. 
(HERCULANO, Cartas II, s.d., p. 105). 
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as maravilhas que encontrariam na Península Ibérica e a força goda que teriam que encontrar, 

além de uma ansiedade de parte do exército mouro, cansado de simplesmente esperar. No 

trecho do dia 5 de outubro, há uma ênfase na esperança de Roderico em vencer a batalha, 

posto que parte de seu exército, capitaneado pelos irmãos Sisebuto e Ebas, ainda não tinha 

lutado e poderia atacar as forças islâmicas pela retaguarda. A ideia de que a vitória era 

possível aumenta no trecho retirado do que fora publicado no dia 20 de outubro. Nesse 

momento da narrativa, o rei godo parece ainda mais confiante na vitória, mesmo quando o 

capitão árabe, Tarique, parte contra ele para um duelo de morte em meio à batalha. Nesse 

ponto, o narrador toma claramente partido de quem deveria vencer. Antes do duelo, Tarique 

pedira ajuda a Maomé para inspirá-lo sobre o que fazer. A resposta, o narrador conta como 

“um pensamento que elle acreditou vir-lhe de cima, e que subia do inferno, o-fez sorrir” 

(RUL, II, n.º 5, 20/10/1842, p. 55). Além de parecer inspirado pelo demônio em vez de por 

deus, contudo, aparece no duelo como “a serenidade do espírito, e o esforço imediato”, 

enquanto Roderico é “o valor desregrado, a cegueira do odio violento”, tornando o embate “a 

lucta do furor e da intelligencia: e seu desfeixo não podia ser duvidoso”. Esses dois pedaços 

parecem dar maior dramaticidade à batalha. Contando com os reforços de Sisebuto e Ebas, a 

traição é mais dolorosa. A raiva o impele a lutar, mas é a causa de sua morte. 

O final da batalha do Críssus, publicado na Revista Universal Lisbonense em 27 de 

outubro, foi quase integralmente excluído do romance, tendo sido substituído por um trecho 

não publicado antes. O que foi alterado? A descrição dessa parte da batalha é mais detalhada e 

individualizada no que foi publicado no periódico, dando mais ênfase às atuações do rei, dos 

duques Pelágio e Teodomiro, dos traidores Sisebuto e Ebas, enquanto no romance aparecem 

mais as hostes de cada capitão, com seus estandartes, do que suas ações individuais na 

batalha. Apesar disso, parece haver mais dramaticidade na Revista, inclusive com mais falas 

dos personagens, como Teodomiro conclamando o exército para que não abandonem o que 

luta pela pátria e o próprio Eurico, atacado pessoalmente pelos filhos de Witiza. Nesse ataque, 

ele diz não poder lutar contra os filhos do homem cuja memória ele honra. Nesse momento, 

ele revela ser ao mesmo tempo Eurico, gardingo e presbítero, o que não é explicitado no 

romance até que ele descubra, em Covadonga, que Hermengarda está viva. 

Teria essa súplica ao exército e esse aviso aos filhos do rei morto, ao lado de quem 

Eurico lutara, algo a ver com a situação política em 1842? O governo de Costa Cabral estava 

no início e tinha forte apoio do exército. Quanto ao apoio da rainha, no momento do 
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pronunciamento ela age como se estivesse contra, apesar de pensarem, na época, que ela 

apoiava a ação de Cabral (BONIFÁCIO, 2009, p.96). Como os filhos de um bom rei 

poderiam trair a pátria? Seria porventura a mesma resposta para a indagação sobre como 

poderia d. Maria II, rainha constitucional, filha do rei que venceu o irmão absolutista, apoiar a 

traição à Constituição jurada nas Cortes e a centralização do poder que trai, segundo 

Herculano, o liberalismo? Afinal, quando a rainha finalmente aceitou como fato consumado a 

restauração da Carta por Cabral, decretou que a mesma seria reformada por uma Corte eleita 

extraordinariamente para isso. Como Cabral entendia que a Carta não poderia ser alterada 

dessa forma, a oposição o atacava por trair o voto da rainha, que estaria, mais uma vez, coacta 

(DORIA, 1996, p. 114). 

Da distinção entre civilização e barbárie, a principal marca bárbara apresentada no 

romance de Alexandre Herculano é a guerra. É aí que os traços de civilização parecem ser 

apagados e a selvageria marca muitas das ações humanas. O combate, tal como mostrado no 

trecho publicado, traz ruínas, morte e destruição, além de não ser uma forma justa de luta, 

pois não depende apenas da destreza ou do preparo dos guerreiros, mas também de artimanhas 

e traições políticas. Também, a guerra de invasão e ocupação por uma nação estrangeira pode 

trazer horrores ainda maiores, como a humilhação e violação de mulheres. 

A donzela de branco, para não ser tratada como despojo de guerra pelos árabes e como 

objeto sexual num harém, aceita o martírio pelo qual passam as freiras do mosteiro da Virgem 

Dolorosa. Como sempre nas histórias de guerras e situações de exceção, as mulheres são as 

mais afetadas. Os árabes do romance violam mulheres em todas as cidades e aldeias invadidas 

e pretendem fazer o mesmo com as freiras do convento, com a diferença de que elas seriam 

vendidas como mercadoria para haréns por serem ainda virgens. Então, a madre resolve criar 

grandes sulcos na pele da face e dos seios das freiras, para que perdessem seu valor como 

mercadoria para os árabes138 e assim consigam se manter castas. Nesse ponto, a luta 

romântica contra a reificação capitalista alia-se esteticamente à crítica da violência. 

Os pequenos trechos do Eurico publicados na RUL trazem, além de uma preocupação 

política implícita, um forte desejo de liberdade. Apesar de dois fragmentos aparentemente 

                                                 
138 “Bem como o aspecto do formoso arcanjo de luz perdido pelo orgulho no dia em que, rebelde, a espada de 
fogo lhe estampou na fronte a condemnação eterna, o seio e o rosto da monja, suavemente pallidos, estão 
sulcados por muitas bétas escuras, que serpeam por aquelle gesto [...] É que, [...] lhe desbarata os encantos, os 
fios do punhal de Chrimhilde correram por lá violentos e rápidos, e n’um momento anniquillaram a formosura da 
virgem. [...] ‘Mulher infernal lhe vae destruindo peça a peça os despojos mais ricos; os que elle destinava para si 
e para o kalifa.’” (RUL, II, n.º 11, 01/02/1842, p. 134). 



243 

 

isolados, a batalha do Críssus e a invasão do mosteiro, há uma união ideológica a partir da 

crítica romântica em busca de valores perdidos. A violência e a traição são as armas dos 

inimigos que só vencem pela sede de poder e de riquezas de alguns. O leitor da Revista que 

estava acompanhando as cinco “Cartas” de Herculano sabia bem os riscos de dissensões civis, 

pois esta era a situação quando da queda dos godos e, posteriormente, das derrotas árabes na 

península. Além disso, as consequências de guerras civis eram sempre as mesmas, com a 

diferença de que os homens daqueles tempos não podiam, como pensava Herculano, “ter as 

idéas de estreita legalidade, que nós hoje exigimos, e devemos exigir dos homens politicos” 

(RUL, I, n.º 40, 07/07/1842, p. 473). Isso publicado em pleno cabralismo, que restaurara a 

Carta por meio de um pronunciamento, contra os votos que juraram a Constituição de 1838, 

aparece com alvo claro, a ilegalidade do governo implantado. O historiador temia a dissolução 

da independência do país em meio a essa falta de patriotismo que se corrompia por meio da 

violência, da ilegalidade, e da cobiça, tal como apontava com exemplo nos capitães 

portugueses e os acontecimentos que levaram aos sessenta anos de domínio filipino: “a glória 

prostitue-se á traição; a nacionalidade é levada ao mercado das ambições de estrangeiros; um 

homem illustre cospe na face da patria, expira contando os saccos de oiro que lhe-valeu sua 

perfidia, e a nação dissolve-se como um cadaver gangrenado” (RUL, II, n.º 5, 20/10/1842, p. 

56). A mesma situação em Eurico e nas “Cartas”, a traição da pátria pelo ouro de potências 

estrangeiras, como crítica e alerta ao presente. 

 

7.2 – A Busca da “Atualidade” 

 

Além das narrativas que se aproximam do que então se considerava “romance 

histórico”, a Revista Universal Lisbonense apresentou ao público duas novidades estéticas, 

que são a base do romance de “temática contemporânea” em Portugal: Viagens na Minha 

Terra e o desconhecido Flor do Mar139, de Mendes Leal Jr. Inclusive, na carta “sobre o 

romance”, que serve de prólogo à sua narrativa, o jovem autor de Os Dois Renegados (1839) 

assume que pretende escrever um romance contemporâneo, ainda inexistente por lá. 

O romance apareceu pela primeira vez em terras portuguesas pelas mãos de Alexandre 

Herculano, que publicava nas páginas do Panorama algumas narrativas desde 1837140. Esses 

                                                 
139 O romance, na íntegra, encontra-se transcrito no Anexo 3.12.1, no segundo volume desta tese. 
140 A primeira narrativa foi “O Emprazado (1312)”, publicada no Panorama em 24 de outubro de 1837. 
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romances – designação dada na época à variedade de narrativas, contos, novelas e romances 

propriamente ditos – eram de cunho histórico. Os autores, seguindo ou não Walter Scott, 

“modelo e desesperação de todos os romancistas”, segundo o próprio Herculano (Eurico, p. 

285), que apontava as dificuldades de escrever como o autor escocês numa sociedade como a 

portuguesa e baseando-se em períodos históricos distintos, pareciam ter grande dificuldade 

em desprender suas ficções das crônicas antigas. Assim, em 20 de abril de 1842, numa carta 

preliminar sobre o romance, José da Silva Mendes Leal Júnior (1818-1896) confessa ser 

incapaz de seguir os passos de Alexandre Herculano e Rebelo da Silva, que haviam publicado 

romances históricos na RUL. Contra esta dificuldade, assume: “virgem ainda, entre nós, o 

Romance contemporâneo offerecia-me uma taboa de salvação a que anciosamente me 

afferrei” (RUL, II, n.º 31, 20/04/1843, p. 386). Esta nova estética é referida por Mendes Leal 

em termos marítimos, como se de uma nova era de navegações se tratasse. 

Porém, Flor do Mar, o romance de temática contemporânea que ele começa a publicar 

na Revista, não é sua primeira produção romanesca. Antes ele publicara o D. Ignez de Castro, 

no Mosaico, em 1840, e, no Panorama, O Infante Santo e Os Irmãos Carvajales, em 1841. 

Após Flor do Mar, publicou novos romances, tanto contemporâneos141 quanto históricos142. 

Além disso, Mendes Leal tornou-se conhecido por seus dramas históricos, desde a estreia do 

primeiro, Os Dous Renegados, de 1839, que ganhou o prêmio do júri do Conservatório 

Dramático presidido por Garrett. Aliás, a influência do teatro pode ser sentida em alguns 

trechos de seus romances. O próprio autor defende essa relação entre os dois gêneros na 

introdução do romance Os Mosqueteiros d’África. No caso de Flor do Mar, percebe-se a 

força do diálogo na narrativa, principalmente em algumas cenas mais reveladoras dos intuitos 

de certas personagens. Além disso, algumas cenas são quase teatrais, pela forma do diálogo e 

descrição dos movimentos das personagens. 

Antes, porém, de acompanhar o romance de Mendes Leal, é preciso ver como esse 

gênero se desenvolve. Seria realmente “virgem” o romance contemporâneo em Portugal? 

Alexandre Herculano, modelo português do romance histórico, no parecer ao drama D. Maria 

                                                 
141 Em volume: Um Sonho da Vida (1844), A Estátua de Nabuco (1846). Em periódicos: Ir a Roma e Não Ver o 
Papa (1856), na Illustração Luso-Brazileira. 
142 Em volume: Infaustas aventuras de Mestre Marçal Estouro (1863), publicado previamente em folhetim 
partes no Brasil e partes em Portugal; Os Moqueteiros d’África (1865), publicado em partes em diferentes 
periódicos portugueses; Os Bandeirantes (1867), que também saiu previamente em folhetim. Apenas em 
periódicos: O que foram portuguezes (1842); Bem querer e mal fazer – memórias insulanas (1843); Não vale a 
lição mil doblas? (1844), todos  no Panorama; A menina do Val de Mil – Scenas da guerra peninsular (1860), 
no Archivo Pittoresco. 
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Teles, apresentado ao Conservatório em 1842, orienta os novos teatrólogos a dramatizarem o 

presente. Ele sentia a necessidade de impor uma barreira à enxurrada de publicações francesas 

que invadia Portugal, como comenta numa carta a Garrett143. Logo depois, ele mesmo enceta 

a publicação de um romance de atualidade, O Pároco d’Aldeia144. Todavia, mesmo antes de 

Mendes Leal começar a publicar Flor do Mar, outros autores publicavam romances ditos 

“originais”. A originalidade estava em não se basearem em fatos históricos. Tais narrativas, 

contudo, não se passavam numa data específica, nem histórica nem contemporânea. Gaspar 

Simões, em História do Romance Português (1969), aponta Viagens na Minha Terra e o 

Pároco d’Aldeia como influência para tais romances. Acontece, entretanto, que já havia 

romances “originais” antes da publicação dessas obras de Garrett e Herculano. Flor do Mar 

começara a ser publicado na Revista Universal quatro meses antes do início de Viagens. 

Muito antes, porém, de Simões, Sampaio Bruno, em 1886, ao procurar fazer um retrospecto 

do romance português, já apontava o romance de intriga como ponte entre o romance 

histórico e o de atualidade, por tentar adaptar o gosto do público, ao misturar o que lhe era 

contemporâneo com algo histórico. Analisando rapidamente, é o caso de Viagens na Minha 

Terra, do Pároco e de Flor do Mar. As três obras são fruto do “espantoso 1843” 

(RODRIGUES, 1999, p.113), ano também de O Bobo e de Frei Luís de Sousa. 

No romance Flor do Mar, de Mendes Leal, a cena inicial descreve o autor passeando 

no cais do Terreiro do Paço, onde encontra o velho barqueiro, que lhe promete contar sua 

história de desgraças. É esse relato que ocupa o romance do início do segundo capítulo ao 

final do décimo segundo, quando o autor, acabada a história, afasta-se do marinheiro. O que o 

velho conta passou-se vinte anos antes do encontro com Mendes Leal. 

Apesar do descaso da crítica pela produção romanesca desse autor e do papel de seu 

romance na tentativa de uma nova estética narrativa, não se pode deixar de lado sua 

preocupação com o desenvolvimento da literatura portuguesa. Antes mesmo da recomendação 

de Herculano aos novos autores, Mendes Leal, na longa nota que encerra seu Infante Santo, 

publicado em 1841 no Panorama, comenta que “o romance não deve pois ser escravo da 

historia” (Panorama, 1841, p. 328). Ainda na mesma nota, ele ensina como deve ser feito o 

romance histórico, privilegiando, tal como faziam Herculano e Garrett, o ficcional frente ao 

relato histórico. Ele conclui a nota desculpando-se por o Infante Santo não ser romance nem 

                                                 
143 O assunto da carta era a questão do acordo de propriedade literária com a França, onde sua preocupação sobre 
a influência da literatura francesa em Portugal se mantém (HERCULANO, Opúsculos II, s.d.). 
144 Sua publicação inicia-se em 9 de setembro de 1843. 
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crônica nem narração simples, uma vez que ele tomou a liberdade de poetizar uma ou outra 

cena. Afinal, como ele indica na introdução de Os Bandeirantes,  

 

Para a educação, para a instrucção das multidões, d’onde naturalmente lhes deriva a 
melhoria, concorre poderosamente a historia, sobretudo a historia amenizada por 
ficções plausiveis e attractivas, que lhe tirem a immobilidade severa e repellente, 
que a façam viver para interessar, sentir para captivar. E d’essas ficções as boas são 
muitas vezes mais historia do que a mesma historia. (1863, p. v). 

 

Livre do compromisso com a História, Mendes Leal faz o que outros romancistas do 

período faziam, valoriza o camponês frente ao homem corrompido pela cidade. Esta aversão 

pela vida na cidade e a prostituição moral são apontadas por Leal na carta preliminar ao 

romance e realmente parece cumprir-se em sua narrativa. “Na fonte dessa visão há uma 

reação de hostilidade à realidade atual, uma recusa quase total, e, freqüentemente, de grande 

intensidade afetiva, do presente” (LÖWY & SAYRE, 1993, p. 20). Essa dita hostilidade não 

consegue, contudo, apaziguar-se com a tentativa de escape para o campo, tal qual não se 

apaziguou ao voltar o olhar para o passado nas narrativas históricas aqui referidas. 

O romance passa-se numa aldeia do Algarve, onde viviam o barqueiro António 

Domingues com sua esposa Rosa e filha Maria. As três personagens são apresentadas como 

exemplos de virtude, assim como o jovem Manuel, tripulante do barco de António. A intriga é 

simples. Viviam todos muito felizes, até que um dia um jovem oficial, fidalgo de Lisboa, cai 

do cavalo em frente à casa do barqueiro. É carregado para dentro, onde recebe por meses os 

cuidados da jovem Maria e de sua mãe. Não precisou muito para que o oficial se apaixonasse 

por Maria, conhecida como “Flor do Mar”, o mesmo nome do barco de seu pai. O oficial 

recupera-se e deixa a casa. A mãe percebe a tristeza da filha e compreende tudo. Uma noite, o 

fidalgo tenta sequestrar Flor do Mar, mas é impedido por Manuel, que ama a moça em 

segredo. Na luta, o rapaz simples é ferido e recebe os mesmos cuidados que recebera o oficial. 

Contudo, Maria não se apaixona por ele. Com seu orgulho ferido, o oficial consegue que sua 

mãe aceite sua união com uma aldeã e pede a mão de Maria. Como a cidade é um lugar de 

vícios, António não permite o casamento, pois sua filha seria desprezada pelas senhoras da 

sociedade e sofreria. Observe-se que a primeira tentativa do oficial para obter a jovem Maria 

não é pelo caminho da legalidade, mas pela violência. 

Seria realmente apenas a cidade o lugar onde os valores foram perdidos? O que 

parecia ser um ponto sem saída no romance revela a crítica que o autor se propusera a fazer 
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no texto que serve de prólogo. Ele anunciara que não trataria das altas classes em sua 

narrativa, pois essas sabem quando erram. Seu propósito era educar os populares. A vida na 

aldeia parecia ideal até este momento do romance, quando o olhar do narrador se alarga para 

algo mais do que a casa daquela família: 

 

Ha muito quem tenha gabado o socego profundo e a ausencia de todo o arruido 
mundano nas nossas aldêas: será bom 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 linguas 
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 o vicio tambem de grandes povoações, mas é sobre 
tudo o vicio dos logarejos. (RUL, II, n.º 45, 27/07/1843, p. 559) 

 

E a aldeia do Algarve não foge a esse vício. Todas as senhoras e moças do lugar 

tinham inveja daquela paz da casa do barqueiro e caluniavam Maria e toda a família. Mãe e 

filha acabaram por ouvir o que falavam delas. Rosa começou a adoecer e acabou por morrer 

de tristeza. Maria estava seguindo o mesmo caminho. Para fazê-la mudar de ares, o pai 

resolveu levá-la a Lisboa. Flor do Mar morreu, também de tristeza, no caminho. Na hora da 

morte, Manuel revelou seu amor, mas já era tarde. 

Apesar do enredo simples, a história estende-se por doze capítulos. O último, o mais 

longo, só vem a ser publicado dois meses após o penúltimo, no qual morre Rosa, porque 

Mendes Leal esteve doente sem poder escrever145. Para cativar o leitor, cujo gosto havia sido 

formado pelo romance histórico, e para mantê-lo interessado por tanto tempo, o autor 

misturou estratégias do folhetim e do romance histórico. 

Era comum, naquela época de ascensão do romance, o pacto com o leitor, tentando 

parecer que seu romance contava fatos reais. Afinal, o público ainda estava começando a 

gostar de ficção. Por isso, vemos Garrett e Herculano comentando que encontraram 

manuscritos em conventos abandonados, de onde retiraram suas histórias – é o caso de O 

Arco de Sant’ Ana, de O Monge de Cister e de Eurico, o Presbítero. Além disso, há várias 

notas explicando detalhes da história ou costumes antigos, para que o leitor acredite na 

veracidade do narrado. 

                                                 
145 Há uma nota, publicada no dia 31 de agosto de 1843, que informa: “Por gravemente incommodado de 
molestia ha muitos dias, nao tem podido o nosso amigo o Sr. Mendes Leal concluir o seu romance Flor-do-Mar” 
(RUL, III, n.º 2, 31/08/1843, p. 19). 
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Impossibilitado de aparecer como o editor de um manuscrito antigo, Mendes Leal 

apresenta a história narrada por alguém que ele encontrou andando pela cidade. Para aumentar 

sensação de veracidade, há entre os dois um diálogo aparentemente vazio, sobre o tempo. 

Comentam sobre trovoadas, vento e tormentas naqueles dias. Tudo isso se passou, segundo 

informa o narrador na primeira linha do romance, “ao cair da tarde de um dos dias do mez 

passado” (RUL, II, n.º 32, 27/04/1843, p. 397). Não estávamos lá, mas, se atentarmos ao 

“Resumo das observações meteorologicas do mez de março de 1843”, publicado na mesma 

Revista, veremos que houve “13 dias tépidos e humidos, chuvas quasi permanentes e 

copiosas, ventos mui rijos de SO, e O, com duas tempestades e duas trovoadas [...] segue-se 

pois que este mez decorreu tépido, muito chuvoso e ventoso” (RUL, II, n.º 33, 04/05/1843, p. 

416). 

Talvez esta estratégia não funcionasse se o romance tivesse sido publicado em 

volume, como não chegou mesmo a acontecer. De qualquer forma, apesar dessa tentativa de 

criar uma sensação de realidade, há uma grande valorização do ficcional – tal como o próprio 

autor recomenda que se faça no romance histórico. No relato do velho barqueiro, há cenas em 

que ele não teria como ver, ou saber, o que aconteceu, o que acaba por desmontar a tentativa 

inicial de se apresentar como mero editor de um relato oral. Mesmo assim, o autor parece 

preocupado com o que pode ser narrado, abrindo mão de descrever certas cenas e algumas 

reações dos personagens, pela dificuldade de passar fielmente alguns sentimentos para o 

papel. 

O que se vê ao longo do romance é um narrador acompanhando o leitor a todo o 

momento. Mendes Leal brinca com certas partes óbvias do enredo, chamando a atenção das 

leitoras para isso, ao mesmo tempo em que instiga o pensamento, segurando algumas 

informações para o capítulo seguinte. Também convida o leitor a imaginar certas partes, 

incentivando o reconhecimento de situações, deixando abertas algumas explicações que 

deixariam ainda mais piegas sua história, e, claro, retomando o que aconteceu no capítulo 

anterior, fórmulas do folhetim146. 

Dentre as cenas que o velho António Domingues não seria capaz de narrar, 

destacamos uma que ocupa quase um capítulo inteiro do romance, o intitulado “uma noite 

namorada”. Flor do Mar está numa luta entre razão e emoção. Sabe que seu amor fará seu pai 

sofrer, ao mesmo tempo em que não consegue deixar de pensar no oficial. Ela está sozinha em 

                                                 
146 Sobre as estratégias do folhetim, ver MEYER (1996). 
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seu quarto, chorando no travesseiro. O narrador discute com o leitor se devem entrar e ver o 

que se passa. Após algumas considerações, baseado na necessidade de escapar do tumulto 

daquela época, resolve entrar, e leva consigo o leitor. O que descreve é Maria orando à 

Virgem. Ora, mas o título aponta para uma noite “namorada”, não uma noite de contrição. O 

escape foi infrutífero, pois o que se vê é uma mente tumultuada. 

 

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, nús 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 (RUL, II, n.º 35, 18/05/1843, p. 432). 

 

A atitude exterior, de orar à Virgem, é contraposta por uma paixão interior que traz 

algum erotismo ao ato religioso. “Eil-a alli, distingue-a na liberdade feiticeira da solidão... 

Oh! como é linda assim meia despida, humidos os olhos, palpitante o seio, e unidas as mãos” 

(RUL, II, n.º 35, 18/05/1843, p. 432). Foi, segundo o narrador, “uma noite de oração e de 

piedade, de febre e de insomnia” (RUL, II, n.º 35, 18/05/1843, p. 433). 

Não é difícil associar esta cena a outros momentos da literatura romântica portuguesa. 

A cândida alvura de Maria, agarrada num travesseiro branco, num quarto todo alvo, remete-

nos a Hermengarda, de Eurico. Ou melhor, à donzela de branco do fragmento “O Martyrio”, 

publicado no ano anterior nessa mesma revista. O seio mal coberto aparecera já no poema “A 

Sesta”, do livro Amor e Melancolia, publicado por Castilho em 1828. Nesse poema, uma 

mulher lê um livro chorando e se abanando, levantando os olhos aos céus, sozinha em sua 

câmara, com o seio “que palpita descoberto”. A. P. Lopes de Mendonça, tentando também a 

fórmula do romance contemporâneo, publica na mesma Revista Universal Lisbonense, em 

1849, a novela O Último Amor, na qual Eugénia, apaixonada por um “leão dos salões”, 

recebeu dele uma carta e “viu aquelas frases escritas em fogo durante as mal dormidas noites, 

e nos seus sonhos febricitantes e sobressaltados” (MENDONÇA, 2007, p. 27)147. Mais do que 

a pureza de Hermengarda, “intermédio entre o céu e a terra” (HERCULANO, Eurico, p. v), 

ou a voluptuosidade da leitora de Castilho, ou os sonhos febricitantes de Eugénia, este 

combate entre a força do sexual e a devoção religiosa vai reaparecer em “Anjo És” e outros 

                                                 
147 O Último Amor foi publicado na Revista Universal Lisbonense entre 23 de agosto e 4 de outubro de 1849. 
Eugénia recebe a carta no terceiro capítulo, publicado originalmente em 6 de setembro de 1849. 
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poemas de Garrett em Folhas Caídas, de 1853, como esclarece Sérgio Nazar em sua 

introdução às Cartas de Amor à Viscondessa da Luz: 

 

Ali, naquele lugar [referindo-se a “Cascais”], naquele tempo (passado), para o êxtase 
da perfeita comunhão não se sente impedido de convocar o “Céu”, os “anjos” e 
“Deus”. Depois será mais conveniente atribuir ao tempo (na poesia) ou ao Mundo 
(na correspondência) a responsabilidade pelo esgarçamento de um conflito que 
nunca deixou de se inscrever, conflito este que se traduz na pergunta: “Anjo és ou és 
mulher?” (DAVID, 2004, p. 64). 

 

Ao compararmos, portanto, a narrativa de Mendes Leal com outros textos da época, é 

possível perceber que o Romantismo traz uma marca de melancolia como crítica à sociedade, 

vendo fora dela (no passado ou no campo) algo que se perdeu, e de esperança no 

aprimoramento do liberalismo, com um projeto de nação. No caso específico de Flor do Mar, 

vimos o desejo impossível de um retorno a uma sociedade ainda não tão fortemente atingida 

pela modernidade capitalista, como as aldeias. Também se faz presente no romance um 

projeto de nação e um modelo de liberalismo. Aqui há uma diferença fundamental. Enquanto 

Garrett e Herculano opunham-se à ditadura de Costa Cabral, Mendes Leal era defensor do 

regime148. 

É no momento em que o narrador ataca a vida nas aldeias que a posição política de 

Mendes Leal Jr. se mostra mais claramente. Costa Cabral, ao restaurar a Carta de 1826, 

derrubara o governo ordeiro, que tinha tentado uma conciliação entre setembristas e cartistas 

com a promulgação da Constituição de 1838. Mendes Leal ironiza a Ordem, associando-a ao 

burburinho que as mulheres da aldeia faziam comentando todas ao mesmo tempo as vidas de 

Rosa e Flor do Mar. 

 

Primeiro fallavam todas ao mesmo tempo como se levassem um 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 (RUL, II, n.º 45, 27/07/1843, p. 559 – itálicos do autor). 

 

Após o fim da discussão das velhas do lugar, o narrador emenda: “Pronunciaram-se, e 

podemos affirmar-vos que se pronunciaram sem embaraço, nem engasgue” (RUL, II, n.º 45, 

27/07/1843, p. 560 – itálicos do autor). A questão do pronunciamento aparece também em 

                                                 
148 Mendes Leal foi o redator de jornais cabralistas durante a ditadura e chegou a publicar um de seus romances 
contemporâneos, A Estátua de Nabuco, no periódico cabralista A Restauração da Carta. 
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Viagens na Minha Terra. Explica a questão, Ofélia Paiva Monteiro em sua edição crítica do 

livro de Garrett: 

 

O itálico em pronunciei-me, presente em todas as versões das Viagens, pressupõe 
uma conotação humorística decorrente de factos da história portuguesa recente: a 
revolução liberal de 1820 iniciara-se, no Porto, pelo pronunciamento militar de 24 
de Agosto; em janeiro de 1842, tivera lugar, também no Porto, o pronunciamento de 
Costa Cabral a favor da Carta Constitucional de 1826. (2010, p. 472 – itálicos da 
autora). 

 

O trecho das Viagens a que Monteiro se refere está no primeiro capítulo, no qual o 

narrador, o próprio Garrett, informa que a partida para Santarém dá-se em 17 de julho de 

1843. Porém, a publicação de Viagens na Revista Universal Lisbonense só se inicia em 17 de 

agosto. O tom humorístico dado ao pronunciamento por Mendes Leal apareceu na Revista 

Universal do dia 27 de julho, antes, portanto, do de Garrett ser conhecido. Há diferença entre 

eles? O cunho anticabralista das Viagens fez com que a publicação fosse interrompida. Afinal, 

Garrett estava indo a Santarém visitar Passos Manuel, líder setembrista. Mendes Leal, em seu 

romance, aponta os ordeiros como tendo feito um pronunciamento, que se resumia no texto a 

palavras e ataques vazios, além de muita confusão e pouca ordem. Garrett também inicia a sua 

narrativa pela caminhada no cais do Terreiro do Paço, onde pega um barco para subir o Tejo. 

Mendes Leal não pegará o barco, mas é do barqueiro que ele obtém sua história. 

Em seu prólogo, Leal faz várias referências ao seu romance como ligado ao mar. Seu 

romance é um “fragil barquinho”, contra as “naus alterosas” que são os romances históricos. 

Suas personagens têm sua vida ligada ao mar, porém, sem aventura marítima. O barqueiro 

António Domingues faz a mesma rota sempre, navegando o Atlântico entre o Algarve e 

Lisboa, em oposição aos “varões assinalados” de Camões que navegavam por mares “nunca 

d’antes navegados”. Além disso, o mar desses personagens é ligado à terra, tanto que o navio 

e Maria são designados pelo epíteto de Flor do Mar, como se pertencentes a um campo 

florido. Maria, quando aceita embarcar para Lisboa, não espera nada de novo com a viagem, 

sabe inclusive que vai morrer. Sua viagem, mesmo enfrentando a morte, não é épica. Quando 

chegam a Lisboa, os dois marinheiros, António e Manuel, descritos como os mais experientes 

nesse trajeto, deixam o barco bater nas pedras e naufragar. Como não sentem mais desejo de 

viver num mundo sem amor, uma vez que Maria deixou de ser flor do mar para ser flor do 

céu, deixam-se morrer, mas são resgatados. Os dois são encontrados por Mendes Leal vinte 
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anos após esse incidente e são tidos por não temerem a morte em travessias perigosas. Não há 

heroicidade, pois eles simplesmente não encontram motivos para viver. 

Com isso, devemos perguntar: após aventurar-se em novas águas, salvou-se Mendes 

Leal? António Pedro Lopes de Mendonça, no início de seu Memórias de um Doido (1849-

1859), outro romance de “temática contemporânea”, critica a dificuldade de escrever 

romances numa sociedade como a portuguesa. Mendes Leal, na advertência de seu romance 

Um Sonho da Vida, diz que o livro não saiu melhor porque lhe faltou tempo e paciência, 

depois confessa: “falta sobre tudo em Portugal um mercado litterario, uma appreciação recta, 

e uma crítica sincera, que dê ânimo para acabar obras longas e de muito longo trabalho” 

(LEAL, 1844, p. 6). 

Rebelo da Silva (1854) elogia os poemas de Mendes Leal, em longo estudo crítico 

publicado n’O Panorama. Lopes de Mendonça elogia seus dramas sociais a partir de Homens 

de Mármore (1854) e faz uma crítica lacônica: “Mendes Leal é um romancista, ás vezes, 

feliz” (MENDONÇA, 1855, p. 161). Silva Tulio (1859) indica que Mendes Leal apenas 

“preludiou” o romance contemporâneo, referindo-se à obra A Estátua de Nabuco (1846). 

António Feliciano de Castilho149, que o coloca como o melhor poeta português depois de 

Camões, mas por suas “obras positivas e massiças” (1862, p. xv), ataca seu romance Um 

Sonho da Vida, nas páginas da Revista Universal Lisbonense, como “obra desambiciosa, um 

mero passatempo de alguns dias de ócio nos bellos campos de Loires” (1845, p. 82). Afinal, 

Castilho não apreciava romances desse gênero, como se pode ver em seu comentário sobre 

Flor do Mar e Nem Anjo, Nem Demónio, de António da Cunha Sotto-Maior, também 

publicado na Revista Universal: 

 

Frivolos 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 francezias escusadas (RUL, II, n.º 46, 
03/08/1842, p. 573). 

 

O biógrafo Brito Aranha (1886), interessado em fazer um levantamento das 

publicações de Mendes Leal, teve dificuldades em informar sua produção novelística. O 

exemplar existente no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, doado pelo 

autor, apresenta uma relação de romances e uma correção feita à mão pelo próprio Brito 

                                                 
149 Na “Conversação Preambular” que acompanha o D. Jaime, de Tomás Ribeiro. 
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Aranha, acrescentando um romance que não consta na versão impressa. Sem contar que a 

listagem não indica os periódicos em que vieram à luz algumas narrativas e não contém todos 

os romances150. 

Nas páginas da Illustração Luso-Brazileira, Ernesto Biester comenta os romances de 

Mendes Leal, elogiando-os. Os dois eram colegas na redação desse periódico. Mesmo assim, 

Biester confunde-se quanto à ordem das publicações, talvez devido à qualidade dos romances. 

“Ao Sonho da Vida seguiu-se a Flor do Mar, acção mais viva que prima nas mesmas 

qualidades” (Illustração Luso-Brazileira, 1856, p. 131). A atenção é voltada para A Estátua 

de Nabuco e para os romances históricos. 

A geração que sai vencedora da Questão Coimbrã (1865) ajuda a levantar este muro de 

esquecimento ao redor de Mendes Leal, assim como fez com Castilho. Bulhão Pato (1894) 

lamenta que essa geração tenha criticado tanto Mendes Leal a ponto de desprezar toda sua 

obra. Ele considera compreensível tal reação a seus dramas, mas acredita que deveriam ter 

poupado suas poesias. Pato lembra que Garrett elogiava os poemas de Mendes Leal e até ia 

ouvi-lo declamar, mas não gostava de seu lado político. Tal como outros, Bulhão Pato não 

comenta os romances de Mendes Leal. 

O posicionamento político de Mendes Leal Jr., que o alçou a grandes cargos, pode ter 

contribuído para o esquecimento em que o colocaram. Os grandes nomes de sua época 

opunham-se ao regime cabralista. Sem uma defesa clara de sua obra pelos principais nomes 

do Romantismo Português e sendo respeitado apenas por seus dramas – foi por esse motivo 

que Herculano o indicou à cadeira de Garrett na Academia de Ciências de Lisboa –, como sua 

obra poderia sobreviver à geração que o atacou? Ter o apoio de Castilho pode ter sido ainda 

pior nesse caso. 

Para que seu periódico não afundasse, António Feliciano de Castilho precisava de um 

grande nome para anunciar o próximo tomo da Revista e cativar mais leitores. Almeida 

Garrett, a quem Castilho escreveu em 22/07/1843, era a escolha ideal: “Todos os bons nomes 

da nossa literatura já cá estão [...] mas falta o de V. Ex.cia, e esta falta é irreparável”. Apesar 

do valor da inclusão desse colaborador, como produtor cultural que desejava inovação na 

literatura portuguesa, o remetente indica as “impressões de viagens” como modelo ideal: 

“duas linhas e o nome de V. Ex.cia bastam-me por agora; mas repito as tais impressions de 

voyages seriam o meu maior empenho” (CASTILHO in GARRETT, 2010, p. 520), chegando 

                                                 
150 Não consta o romance Ir a Roma e Não Ver o Papa, publicado na Ilustração Luso-Brazileira em 1856. 
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a remeter a Garrett um exemplar de Voyage autour de ma chambre. Até que consegue, após 

insistir, começar a publicação das Viagens na Minha Terra no último número do segundo 

tomo, incitando os leitores a assinarem para a continuação. 

 

O escripto, cuja publicação agora encetamos, é exemplar de genero precioso e novo 
em nossa literatura. A seu auctor, o Sr. Conselheiro ALMEIDA GARRETT, que nos 
honra com a sua amizade e collaboração, cabe a gloria de ter aberto mais de um 
caminho, que outros apóz elle tem seguido e hão de seguir. – O theatro moderno, e o 
romance patrio fundou-os elle incontestavelmente. As impressões de viagens, como 
em todos os paizes de adiantada civilisação hoje se escrevem em grande abundancia, 
– estrêa-as tambem elle agora (RUL, II, n.º 48, 17/08/1843, p. 593 – grifos do autor). 

 

Estranhamos os motivos que teriam levado Castilho a menosprezar o trabalho de 

Alexandre Herculano como romancista e apontar Almeida Garrett como fundador 

“incontestável” do “romance patrio”. Seria para valorizar ainda mais a participação do autor 

das Viagens na Revista, ou para, lisonjeando-o, cativar futuras colaborações dele? O esforço 

tornar-se-ia infrutífero, pois o conteúdo do texto garrettiano trazia mais problemas ao seu 

periódico do que A. F. C. imaginara ao propor a publicação de suas “impressões”. Tanto que 

o autor rompe com essas expectativas logo no início do segundo capítulo, prevenindo o leitor 

(e também o redator) que “não cuide que são quaesquer d’essas rabiscaduras da moda que 

com o titulo de Impressões de Viagem, ou outros que taes, fatigam as imprensas da Europa 

sem nenhum proveito da sciencia e do adiantamento da especie” (RUL, III, n.º 2, 31/08/1843, 

p. 18). O resultado foi ter a redação da Revista de incluir notas sobre o conteúdo político do 

que vinha escrito. Castilho era capaz de comer o fruto sem a política e apreciar seu sabor 

artístico, como veremos mais adiante em seus comentários sobre escritos de Souto-Maior. Era 

necessário para a continuação da publicação da RUL que seus leitores fizessem o mesmo. 

Sendo partidário da restauração da Carta, António Feliciano deveria saber, por si próprio ou 

por intermédio do irmão José Feliciano, o que pensava o governo sobre a publicação 

garrettiana, a ponto de alarmar-se e tentar justificar o que claramente trazia críticas políticas. 

Não eram apenas ironias com pronunciamentos. O Autor ridiculariza deputados e ministros, 

considerando jocosamente que seus leitores tinham a 

 

idéa fixa de que um ministro d’estado ha-de ser por força um caixeiro malcreado e 
petulante que ganhou quatro vintens a agiotar, ou um bacharelzito de requiem 
arvorado em homem d’estado pelos veneraveis das logeas, ou um general a quem 
não chegam as forragens e gratificações ordinarias e extraordinarias... (RUL, III, n.º 
12, 09/11/1843, p. 139). 
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Garrett também compara o desaparecimento do pinhal de Azambuja com o orçamento 

de estado, controlado por capitalistas de “companhia de acções” com “emprestimo 

harmonico”: “É como hoje se faz tudo; é como se passou o thesoiro para o banco, o banco 

para as companhias de confiança e desconfiança; porque se não faria o mesmo com o pinhal 

da Azambuja?” (RUL, III, n.º 14, 23/11/1843, p. 164). Além de apontar como facilmente se 

fazia eleger alguém, por qualquer círculo eleitoral, “– vae para a commissão de fazenda: – 

depois lord do thesoiro, ministro: é escalla, não offencia nem a rabujenta constituição de 38, 

quanto mais a Carta!” (RUL, III, n.º 14, 23/11/1843, p. 164 – grifos do autor). 

Teria Garrett percebido que a política, afinal, não mudava assim tanto com a alteração 

das constituições? A de 1838, conciliatória entre cartistas e vintistas, era uma esperança 

moderada e ordeira, defendida por ele. Nessa passagem, percebe-se que ele já entendia que os 

interesses que controlavam o governo eram outros, tendo sido desnecessária a restauração da 

Carta por Costa Cabral. Infelizmente, não mudamos muito nesse mundo em que Sancho 

continua a ser “o invisivel rei do seculo, aquelle por quem hoje os reis reinam e os fazedores 

de leis decretam e afferem o justo” (RUL, III, n.º 4, 14/09/1843, p. 43). 

As censuras já o incomodavam. A nota de Castilho ao capítulo V deve ter inspirado, 

no seguinte, os comentários sobre a recepção da Divina Comédia, de Dante: “nem o queimou 

a inquisição nem o descompoz a Crusca, nem se quer o mutilaram censores, nem o 

perseguiram delegados por abuso da liberdade de imprensa, nem o mandaram para os dignos 

pares...” (RUL, III, n.º 16, 07/12/1843, p. 187). Teria Garrett recebido alguma intimação por 

“abuso da liberdade de imprensa”? Ou, tal como as crônicas de Castilho apontavam outros 

assuntos de interesse no momento, o autor das Viagens aproveitou a ocasião para lembrar os 

leitores da proposta do governo de reformulação da lei de imprensa? É o que sugere a 

possibilidade de ser mandado para ser julgado “pelos dignos pares” por ser acusado de 

ofender os deputados. Esse é o ponto da longa “Breve Nota ao Capitulo Precedente” que a 

redação anexa à publicação do sexto capítulo. Essa nota debate esse assunto indicando que a 

oposição, mesmo com o apoio do “empenhado e grandioso talento do nosso amigo o Sr. 

GARRETT” poderá derrubar porque, segundo o redator, “a imprensa portugueza passou de 

livre a licenciosa” (RUL, III, n.º 16, 07/12/1843, p. 188). Contudo, a nota não apoia a 

reformulação proposta pelo ministério. “A lei offerecida pelo governo ao parlamento será por 

ventura boa? temos que não”. A Revista Universal Lisbonense sugere que a escolha do júri 

para julgar os “abusos” paute-se não apenas no “censo pecuniario”, mas em “legaes abonos do 
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seu senso intellectual”. E indica que esses casos sejam julgados por um grupo composto por 

“homens de lei, dos ecclesiasticos, dos medicos, dos mathematicos, dos philosophos, dos 

approvados em qualquer sciencia por uma Universidade, pela Eschola Polytechnica, pela Aula 

do Commercio etc., dos professores de qualquer disciplina ou arte liberal etc.” (RUL, III, n.º 

16, 07/12/1843, p. 188). Lembramos aqui a defesa da liberdade de imprensa por Castilho 

quando seu periódico foi acusado por ofender o parlamento. Naquele caso, António Feliciano 

alegara que não houve ofensa por aquela legislatura ser inconstitucional. A RUL, nessa nota, 

aponta que “fazer os pares juizes das offensas contra os deputados, e, aos deputados, das 

offensas contra os pares, seria ainda talvez um desvio de constitucionalidade” (idem, ibidem). 

Após essa nota, a publicação das Viagens na Minha Terra é suspensa. Teria sido 

decisão do próprio João Baptista de Almeida Garrett, ameaçado de ser levado a julgamento 

por seus “abusos de liberdade de imprensa”? Ou de Castilho, preocupado com possível 

suspensão de seu periódico devido aos “gracejos politicos” do amigo Garrett? Apenas após a 

redação da Revista Universal ser substituída que a publicação recomeçou, talvez por desejo 

dos proprietários setembristas da empresa que controlava esse jornal. 

Outro romance de atualidade – publicado na Revista ainda antes das Viagens de 

Garrett –, Nem Anjo Nem Demonio151, de Souto-Maior, foi saudado por Castilho para ocupar 

o espaço de Flor do Mar. Seu autor já havia sido criticado sem ser nomeado, quando da 

publicação de Reflexões de Graccho a Tullia. O Dicionário de Inocêncio informa que seus 

“pamphletos politicos, escriptos em estylo forte e incisivo, impressos e espalhados quasi 

clandestinamente, e sem o nome do auctor, causaram em seu apparecimento notavel sensação 

no publico, e eram lidos e procurados com avidez” (I, p. 120). Na Revista, o crítico distingue 

a parte política da literária, elogiando a segunda: 

 

As Reflexões de Gracco devem ser diversamente julgadas em diversas relações; – 
como litteratura, como politica, e emfim como moral. – Como litteratura, é oiro que 
saíu da mina; misturado de fézes, mas oiro: – como politica, é escória de mina velha 
e desamparada; contmém particulas de oiro, mas é escória: – como moral, é virtude 
sublimada a gráu de veneno: – é o genio do bem delirando com a febre que o-
consome. O auctor deve ser necessariamente um mancebo: possue todas as 
vantagens e desvantagens d’essa edade; traz os affectos no cérebro, o juizo no 
coração (RUL, II, n.º 4, 13/10/1842, p. 48). 

 

Esse “mancebo”, nascido no Rio de Janeiro em 1812, tentava nas páginas da Revista 

um romance, que não conseguiu levar plenamente a termo. São três capítulos. O primeiro 
                                                 
151 O romance, na íntegra, encontra-se transcrito no Anexo 3.12.2, no segundo volume desta tese. 
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narra um diálogo apaixonado entre Carolina e Carlos. Logo ao princípio, Carlos chama sua 

amada de anjo. Esta lembra que no dia anterior ele a chamara demônio. A isso ele conclui: “– 

Pois bem; nem anjo, nem demonio, és uma mulher, a mais perfeita e formosa entre todas as 

mulheres” (RUL, II, n.º 46, 03/08/1843, p. 574). Além de declarações mútuas de amor, que 

terminam com Carolina jurando morrer se ele deixar de a amar, nada mais se passa. O 

segundo capítulo, publicado no número seguinte, narra outra cena em diálogo, mas entre uma 

donzela e sua velha avó cega de tanto chorar. A neta pede a avó que conte a “historia dos tres 

retratos”, mas a idosa distrai-se pensando se valeria a pena contar. Ela, então, relembra a sua 

neta de que a mulher que está entre os dois retratos de homens é sua filha, mãe da menina. 

Enquanto isso, a jovem estava sempre olhando para a janela ansiosa, até que um mancebo 

parou seu cavalo ali em frente, “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 offerecia” 

(RUL, II, n.º 47, 10/08/1843, p. 584). A avó contou que uma tarde como aquela um cavaleiro 

deteve-se ali, uma donzela olhou para ele, amaram-se, ela ali como agora, a jovem morrera 

“penosa” e ele “não se sabe onde pára”. Apenas no último parágrafo, o leitor descobre que a 

neta é Carolina, que “soluçava com o rosto entre as mãos. É que a historia era uma prophecia” 

(RUL, II, n.º 47, 10/08/1843, p. 584). Há, então, uma longa interrupção, pois o terceiro e 

último capítulo só é publicado em 26 de outubro, desnorteando o próprio narrador, que 

assume: “já me não lembra onde trunquei o meu romance, em verdade vos digo, amigo 

leitor”, resumindo apenas que sua heroína é uma borboleta. “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” (RUL, III, 

n.º 10, 26/10/1843, p. 116 – itálicos do autor). Antes de terminar o capítulo, afirma mais uma 

vez: “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” (RUL, III, n.º 10, 

26/10/1843, p. 117 – itálicos do autor). É o terceiro “pronunciamento”, logo após o de 

Mendes Leal e o de Garrett. O narrador-autor faz nova menção política aos seus amores e ao 

seu romance: 

 

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’elles um desenho 
colorído especial, toques novos, characteristicos como os quadros de Poussin; se eu 
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os explicára, déra ao leitor a razão da 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! (RUL, III, n.º 10, 26/10/1843, p. 116 – 
itálicos do autor). 

 

Muito pouco é narrado, quase tudo é entrevisto. Mais um triângulo amoroso, dessa vez 

entre Carolina, Carlos e o mancebo do cavalo, que terminará em tragédia, como a história da 

filha da senhora cega. Contudo, esse tom humorístico, a partir da situação política do país, não 

iria, mais uma vez, agradar o redator Castilho. Souto-Maior, que mais tarde, em 1850, seria o 

terceiro a assinar o manifesto contra a “Lei das Rolhas”, logo após Herculano e Garrett, 

deveria saber que, misturando “fezes” ao “oiro”, seu espaço na Revista seria cortado. Então, o 

autor-narrador passa o resto do capítulo numa grande digressão sobre seus passeios junto ao 

Tejo e à visão da casa de sua “borboleta”. Um romance “turbulento” não combinava com a 

proposta de “literatura amena” que Castilho desejava para seu periódico. Apesar de a 

narrativa não avançar, ou contar o desfecho dessas personagens, não há o “continuar-se-ha” 

como nos capítulos precedentes. 

Breve também foi o relato da viagem que fez Augusto Xavier Palmeirim no fim de 

1843. Tal como em Viagens na Minha Terra, realiza “uma digressão fluvial ao longo do 

nosso formoso Téjo, seguindo-lhe a margem do norte”, como ele nos conta na sua crônica 

“Tumulo de uma Princeza” (RUL, III, n.º 17, 14/12/1843, pp. 201-204). A proposta parece a 

mesma de Garrett: tomar um barco em Lisboa e subir o rio, numa narrativa entremeada de 

digressões e o relato de algo que já aconteceu, sem descontar o espanto com a estalagem que 

serve de “pseudo restaurant” (RUL, III, n.º 17, 14/12/1843, p. 202). A breve viagem fluvial 

logo é ameaçada por ventos e chuvas que os fizeram abandonar as águas e “aferrar a terra, 

sempre mais fagueira e segura” próximos ao extinto convento dos Lóios, que encontraram 

profanado, reutilizado, e em ruínas. O que deu azo à narrativa foi terem encontrado nesse 

convento o túmulo aberto da infanta Catarina, filha do rei d. Duarte, remetendo o autor para 

estudos históricos sobre essa princesa e a presença ali de seus restos mortais. 

Há algum interesse em certas descrições e digressões desse poeta. Uma vez que ele 

está num barco, lembra-se de já ter estado em alto mar, único ponto onde o homem pode ser 

independente: “quando me liberto d’essas ruas tortuosas dos povoados; da altura dos 

edificios, que me vedam o horisonte; dos muros que demarcam a propriedade, e nos abafam o 

ar; das mil attenções que exigem os caminhos, e os caminhantes” (RUL, III, n.º 17, 
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14/12/1843, p. 201). Mais tarde, Cesário Verde reclamará – “muram-me as construções retas, 

iguais, crescidas” – ao andar pela Baixa de Lisboa no “Sentimento d’um ocidental”. São os 

mesmos muros e edifícios que vedam o horizonte e abafam o ar a Palmeirim, a quem o 

“flanar” nas cidades por entre a multidão exige “mil attenções”. O poeta que se imagina livre 

no mar enquanto vai contra a corrente do Tejo em sua “ligeira embarcação”, quando “solto de 

mil restricções, só um debil lenho se interpõe entre a [sua] existencia, e o abysmo”, percebe 

que essa liberdade é ilusão. “Quando empregamos todos os nossos meios, e a sciencia para 

seguir uma derrota projectada na carta; o navio vae derivando, e nos traz ao calculo, um 

elemento de incerteza!! Parecidas com estas são comtudo muitas das seductoras fantasias de 

organisações politicas” (RUL, III, n.º 17, 14/12/1843, p. 201). Palmeirim parece ser avesso a 

utopias políticas. Contava ele a Lopes de Mendonça, no seu “prólogo?” – “ainda que tivesse 

tanta affinidade com um prologo, como um barão moderno com a nobresa, ou o progresso da 

humanidade com a projectada reforma da carta constitucional” (1851, p. VI) a seu volume de 

Poesias: “nas obras d’arte, como na politica, sou partidario do suffragio universal; o que o 

publico decidir é o que eu resignadamente acceito como sentença de que me não é licito 

appellar depois” (1851, p. VII). Palmeirim alertara que havia incerteza nas “seductoras 

fantasias de organisações politicas”. O “espírito do século”, o materialismo capitalista não 

ficava atrás. Quando ele e o amigo que o acompanhava em sua viagem resolveram entrar na 

igreja foram alertados: “– Disseram-nos que a egreja se achava já de todo despida, e 

grandemente profanada, verdadeiro fac-simile da philosophia materialisante: que só de 

miserias, e de ruinas seriamos testimunhas: e não nos mentiam” (RUL, III, n.º 17, 14/12/1843, 

p. 202). É a mesma crítica que está no segundo capítulo das Viagens, quando Garrett 

apresenta o progresso humano como resultado de dois princípios, espiritualismo e 

materialismo. O narrador relata, então, o que encontraram dentro do templo: “a chaminé ou 

registo de uma machina de vapôr, desemboccando quasi ao réz do chão, nos cercava de tepido 

fumo, e nos esturgia os ouvidos” (RUL, III, n.º 17, 14/12/1843, p. 202). Um tema que, 

certamente, desagradaria tanto Castilho quanto Mendonça, se fosse abordado em verso. 

Alexandre Herculano, em 1834, ao se perguntar pelo estado da literatura pátria e o 

“trilho” que ela deveria seguir, indicava que se deveria estudar a eloquência, “educar homens 

que ventilem dignamente as questões de interesse público nas câmaras legislativas, ou que 

defendam a inocência e persigam o crime nos tribunais já públicos” (HERCULANO, 1986, p. 

22). A preocupação com a eloquência parece ter duas causas: o desejo de ver a liberdade bem 
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defendida publicamente e a ausência de romances modernos. De alguma forma, essa questão 

de Herculano se associou à renovação estética tentada pelos romancistas naquele momento. 

Há algo em comum entre essas narrativas que estão confluindo para o romance 

“contemporâneo”, como o chama Mendes Leal. Flor do Mar, Viagens na Minha Terra, Nem 

Anjo, Nem Demónio e Túmulo de uma Princesa fazem uso do discurso político, de seus temas 

e vocabulários na busca de uma contemporaneidade. Além, é claro, de todos os quatro textos 

buscarem o Tejo como fonte de suas histórias. Certamente, não terá sido uma coincidência. 

 

7.3 – Literatura como Protesto 

 

Lopes de Mendonça, em seu texto de resposta ao pedido do amigo Palmeirim, inserido 

no prólogo do livro deste poeta, refletindo sobre o papel da arte do seu tempo, pergunta-se 

pela situação social de seu país: 

 

Este Portugal, mantido e conservado pelas classes omnipotentes, não é um cadaver 
illustre, é apenas uma moribundo, aterrado pela idéa da morte, mas sem coragem 
para se abraçar com a vida: tres seculos de monarchia absoluta esgotaram-lhe a 
gloria: dezesete annos de realesa representativa desbotaram-lhe a fé: estas 
revoluções parciaes, sem elevados intuitos, nem idéas definidas, definharam-lhe a 
esperança, e entregaram o seu destino á mais horrivel das fatalidades – aos acasos 
tremendos da insurreição popular, céga nas suas cóleras, implacavel nos seus 
desejos, atroz, quasi sempre, nas explosões omnipotentes da vontade. 
Quem levou o problema politico até estes fataes extremos? Quem é que podendo 
encaminhar a sociedade, pausada e progressivamente, a colloca no fim de tantos 
annos perto das calamidades d’uma dissolução iminente? 
Não fomos nós, de certo, os homens da geração nova; que protestamos todos os dias 
contra as torpesas e desvarios dessa raça espoliadora e inepta, que, ou no poder ou 
na oposição, apenas se agita no prurído de vaidades turbulentas, e de interesses 
preversos, que havemos de carregar com essa responsabilidade (1851, pp. VIII-IX). 

 

Mendonça afirma que sua geração protestava todos os dias. O mesmo estavam fazendo 

os intelectuais que os precederam, Herculano, Garrett e Castilho, que propagavam ser preciso 

“encaminhar a sociedade, pausada e progressivamente”. Não era exatamente esse receio 

“d’uma dissolução iminente” que tinha levado António Feliciano de Castilho a tentar, pela 

imprensa, protestar pela felicidade? 

Castilho, em vários momentos ao longo da redação da Revista Universal Lisbonense, 

referiu-se a si mesmo como um timoneiro ao leme de um navio, que navegava entre os 

turbilhões avesso às discussões políticas. Para manter a publicação da Revista Universal num 

período conturbado, de “torpesas e desvarios dessa raça espoliadora e inepta”, como o de 
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António Bernardo da Costa Cabral, era preciso afirmar várias vezes sua neutralidade. Negar a 

porção política de seu jornal era evitar problemas com a censura e com o governo. É essa a 

forma que Castilho encontra para lutar pela liberdade de expressão e liberdade artística. 

Mesmo quando é impossível negar o conteúdo político de uma obra, como no caso do Arco de 

Sant’Ana, de Garrett, Castilho considera problemática uma obra com tais alusões152. Não seria 

melhor se os literatos se dedicassem a outro gênero ou a outras ideias? Afinal, para Castilho, 

 

numerosissima é a mocidade que hoje faz versos em Portugal, ainda que não tão 
numerosa como a que os critica sem os faser, commentatorum fucorum, asinorum 
genus, (em latim vae para que elles o não intendam): numerosissima é, repetimos, e 
mais seria se uma prosa hybrida de prosa e verso muito mais facil de faser, porque já 
de si está feita e basta pegar-lhe, não tivesse contaminado e desvairado a muitos; e a 
politica infusa para periodicos a muitos mais. Mas em fim, ainda com todas estas 
sangrias póde ella e caminha robusta e médra a olhos vista, merecedora já de muitas 
bençãos. Quasi não passa mez que não recebamos amostra ou denúncia de algum 
talento nascente ou recém descoberto; – dias de festa são sempre esses para nós que 
somos naturalmente amigos da aurora, da primavera, de tudo que recende a flores e 
a esperanças. – Não nos consumimos, como outros, de ver desabrochar em roda de 
nós vergonteas, que logo no seu primeiro pompear, vem mostrando que hão-de 
vingar para cima do nosso cume carcomido e quebrado; que nos não açoitem com as 
suas copas os nossos poucos ramos, desejâmol-o porque é justo; mas que deixem de 
medrar, não o desejamos, porque sobre serem desejos esses muito feios, seriam 
tambem muito sandeus. Crescemos nós porque os outros são baixos, ou minguamos 
porque elles sobem? (RUL, IV, n.º 44, 22/05/1845, p. 534). 

 

A citação resume a preferência de Castilho pelo verso em detrimento da prosa. Mais 

do que isso, uma valorização da forma do poema, necessária para que não seja “prosa hybrida 

de prosa e verso”. Defesa de novidade em poesia, “dias de festa”. Uma atitude não pessimista, 

de felicidade, “da primavera, de tudo que recende a flores e a esperanças”. E a certeza de que 

a geração coimbrã não o compreendeu, pois ele sabia que os poetas que surgiriam acabariam 

por crescer acima de seu “cume carcomido e quebrado”. Todavia, esses literatos o açoitaram 

como ele pedira que não o fizessem. Pensando dessa forma, o redator não podia efetivamente 

defender muita da prosa de ficção que publicou na Revista. 

Com colaboradores como esses, Castilho precisava mesmo esforçar-se para ressaltar o 

perfil (que se desejava imparcial) político da Revista. Claras ou alegóricas, as questões que 

exaltavam os ânimos partidários naquela época, sejam elas de menor ou maior vulto, estavam 

presentes nas narrativas publicadas na RUL. Seu jornal assentou-se a contar novelas, tal como 

                                                 
152 Sobre essa questão, ver o que sobre esse romance escreve Castilho na RUL, IV, n.º 37, em 03 de abril de 
1845. 



262 

 

ele entendeu ser necessário para melhor vendê-lo em sua época. Novas estéticas eram postas 

em prática e a literatura em língua portuguesa era valorizada, como ele desejava. 

Tais ficções estavam longe de ser “amenas”, como ele supunha. Revoltas, revoluções, 

traições, guerras, raptos, estupros, chantagens, roubos, vinganças, assassinatos, infanticídios, 

lutas, emboscadas, etc. dão o tom das narrativas ficcionais publicadas na Revista Universal 

Lisbonense. Se o leitor de hoje tem dificuldade em compreender o conteúdo político aludido 

nessas obras, a violência não passa despercebida. Talvez esse seja um dos motivos da 

mudança de estratégia na seleção de literatos e de gêneros, aumentando cada vez mais o 

espaço a poemas e publicando menos novelas. Assim, com composições que não se 

prolongariam por vários números, o redator poderia acompanhar seu conteúdo previamente e 

decidir se deveria ou não ser estampado na Revista, sem contar que com essa alteração ele 

abria espaço para uma quantidade maior de colaboradores. E o público não sairia insatisfeito, 

visto que o surgimento de periódicos de poesia fazia sucesso – basta lembrar o caso do 

Trovador e demais periódicos similares que o seguiram. Também, ele ficaria mais à vontade 

por lidar com um formato mais próximo de suas próprias produções e predileções, podendo 

julgar essas colaborações por seus próprios critérios, defendendo uma linhagem de poetas e 

um estilo de poesia. 
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8. CAMINHOS POSSÍVEIS PARA A FELICIDADE  

 

 

Que noites, que alegrias, que triumphos, 
Te aguardam no porvir, me estão na mente. 
(CASTILHO, “O S. João nas Faldas do Caramulo” 
 in  RUL, IV, n.º 48, 19/06/1845, p. 582). 

 

Esses versos fecham o trecho do poema a um cedro plantado por António Feliciano de 

Castilho em Castanheira do Vouga. É um dos poucos momentos em que o redator utiliza a 

Revista Universal Lisbonense para publicar seus poemas. Figurar no último número de sua 

redação é simbólico. É saudade, pois remete ao passado em que esteve fora da cidade, junto à 

natureza, praticamente exilado nas serras, junto a seu falecido irmão e companheiro. É utopia 

e esperança num porvir de alegrias e de triunfos, apesar da despedida. É ficção, pois é na 

mente que se encontram essas cenas do futuro. Na possibilidade e no desejo começa a seção 

do poema transposta para o periódico: “se dos teus annos na madura força/ a mão que ora te 

planta, inda fôr viva” (idem, ibidem). Não é, arriscamo-nos a dizer, ao cedro de S. Mamede 

que esses versos se destinam. Impressos no número de despedida da redação, a planta que 

Castilho deseja ver “na madura força” era a própria RUL. Ou seria a imprensa periódica em 

geral, que ele cultivou com afinco? Afinal, lembremos que, no “Prólogo” do terceiro tomo, ao 

descrever o estado em que se encontrava a imprensa mundial, estava o povo “portuguez nas 

faldas, mas forcejando por subir como todos” (RUL, III, n.º 1, 24/08/1843, p. 1), tal como seu 

cedro nas “Faldas do Caramulo”. Que futuro para a imprensa não estaria em sua mente de 

poeta? 

Entretanto, “é EMFIM chegado o apartamento”, como indica Castilho ao abrir seu 

texto de despedida da Revista. É o momento de tecermos um retrospecto das principais linhas 
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que fomos apontando ao longo desta tese e ressaltarmos alguns pontos que consideramos 

importantes. 

Apresentamos uma proposta de análise da Revista Universal Lisbonense no período 

em que a redação esteve a cargo de António Feliciano de Castilho, ou seja, entre o número de 

6 de janeiro de 1842 e o de 19 de junho de 1845. Delimitamos o espectro da revista por 

considerarmos essencial a influência do redator em todos os aspectos da publicação, como 

projeto, tanto de conteúdo quanto de grafismo, delimitação do público-alvo, escolha de 

colaboradores e de textos, busca de assinantes, etc., criando uma organicidade no periódico 

que não haveria se tivéssemos tentado compreender como único um produto de quatro 

redatores distintos. 

Como poeta, praticamente cego desde os seis anos de idade, chegou a ombrear, 

sobretudo em prestígio no meio literário de seu tempo, com João Baptista de Almeida Garrett 

e Alexandre Herculano, atravessando três quartos do século XIX, e deixando uma vasta obra 

também como tradutor, jornalista, cronista, polemista e educador. Causa espanto como a 

mesma crítica, que ressalta a importância da RUL no meio cultural português dos oitocentos, 

suprima o papel de seu principal redator. 

Em sua despedida, Castilho registrou: “circunscrevemo-nos com os limites do 

possivel”. Como pesquisadores, tivemos que nos circunscrever com nossos limites. Não é 

possível, dadas as limitações de tempo de pesquisa e de extensão de uma tese, abordar todos 

os assuntos suscitados pela leitura de quase quatro tomos da Revista Universal Lisbonense. 

Deixamos para trabalhos futuros análises mais detidas da crítica literária, teatral e artística ali 

presente, sobre a qual apenas uma pequena amostra aparece neste texto, quando referida a 

algo intrínseco ao publicado na própria Revista. Também ficaram de fora de nosso estudo 

outros temas, como notícias políticas portuguesas ou de outras nações, comemorações de 

momentos da História de Portugal ou de alguns de seus vultos, e quase toda a discussão sobre 

os “conhecimentos úteis”, mesmo os relacionados com a vida no campo. 

Foi especificamente abordado em nosso estudo o papel da RUL como órgão formador 

de opinião (moral, política, econômica, artística, etc.) e, com isso, as estratégias utilizadas por 

Castilho para manter sua publicação e atrair o público. Foi importante para isso compreender 

sua própria história junto à imprensa e ao mercado editorial e cultural. Dentre essas ações 

junto ao público, demos destaque à parte literária. A divisão de gêneros, textos em verso e em 

prosa, foi inicialmente uma questão de método de leitura e de análise. Apesar de, em alguns 
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casos, termos buscado outras publicações de alguns autores, buscamos compreender o valor 

das narrativas como textos autônomos. Por outro lado, nossa ideia era acompanhar um 

conjunto maior de obras dos poetas que figuraram na Revista Universal, por considerarmos 

que a questão da relação estabelecida pela crítica entre António Feliciano de Castilho e os 

poetas do Trovador precisava ser esclarecida e isso não tinha ficado claro apenas pela leitura 

da produção presente no jornal de Lisboa. A separação tornou-se frutífera ao percebermos 

que, se não havia essa intenção no início da RUL, aos poucos se foi materializando um projeto 

de Castilho de glorificação própria e de defesa de um modelo poético na publicação desses 

poemas, o que não parece ocorrer nos romances, contos e impressões de viagem. 

Tentamos, ao longo desta pesquisa, compreender melhor esse homem obstinado em 

viver como poeta. É, de fato, essa obstinação que se percebe em todas as suas atividades. Não 

é, como já apontamos na introdução da tese, poesia em seu sentido restrito, de obras literárias 

em verso ou prosa, mas aquela que age pela felicidade pública. É esse o grande tema que 

ressalta de suas produções. Felicidade pela Agricultura e Felicidade pela Educação não são 

momentos pontuais de sua vida. Qualquer um desses livros são ações específicas, mas 

também são campos abertos de intervenção na sociedade buscando transformá-la por vários 

modos, em favor “do espírito, do coração, e das comodidades corporais”. O que queremos 

dizer é que a busca da felicidade pública tem várias frentes e Castilho seguiu múltiplas 

direções com esse objetivo, mesmo quando o vocábulo “felicidade” não estava no título. 

Inclusive porque a ideia de felicidade não chega a ser sistematizada ou plenamente anunciada 

em seus textos. O que aparece são diversos aspectos necessários a uma felicidade ampla, um 

desejo utópico com alguns pontos essenciais e que podem variar de texto para texto. A 

imprensa tem papel fundamental, para ele, por permitir a discussão e a formação de opinião 

sobre pontos que ele considerava importantes nessa busca da felicidade. Porém, por vezes, a 

própria ideia de felicidade, tomada de modo amplo, assim o demonstramos, fez fronteira com 

certa despolitização dos circuitos literários. Ou seja, acreditamos que seu esforço em manter 

uma aparência de neutralidade político-partidária pode ter impedido, ou ao menos dificultado, 

ações mais efetivas ou mais amplas, ou mesmo a discussão mais aprofundada ou crítica sobre 

alguns aspectos políticos. 

Acompanhamos a atuação de António Feliciano de Castilho na imprensa periódica 

desde sua primeira publicação, ainda adolescente, apoiada por seu pai, até que ele assumisse a 

redação da RUL. Vimos, nesse percurso, não apenas seu desenvolvimento como jornalista, 
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mas o crescimento e as dificuldades da imprensa portuguesa na primeira metade do século 

XIX. Distinguimos duas frentes de atuação de Castilho nesse período: política e cultural. 

Como homem político, A. F. C. evitou, entre 1834 e 1842, associar-se aos grupos em 

disputa por poder. Ele e seus irmãos, agindo unidos na imprensa, criticavam o governo 

“devorista” e lutaram por sua derrubada. Castilho também evitou se associar ao lado mais 

“radical” do liberalismo português, só concordando em pôr seu nome, e o de sua família, no 

periódico dessa ala, O Nacional, quando pressões dos órgãos de apoio ao ministério 

acusaram-nos de miguelistas, obrigando-os a provar que sempre haviam sido liberais. Seus 

escritos entre 1834 e 1836 mostram a preocupação com os rumos do liberalismo em Portugal 

após a morte de d. Pedro. Castilho tinha receio tanto do grupo que estava no poder, “os 

amigos de d. Pedro”, e sua influência sobre a jovem rainha, quanto de uma crise que pudesse 

levar a um retorno de d. Miguel. Quando cai o governo e novo ministério é formado, 

associando-se à esquerda moderada, com Saldanha à frente, os Castilhos entendem que uma 

batalha fora vencida e deixam de publicar A Guarda Avançada. Mais tarde, quando da 

eclosão da Revolução de Setembro, em 1836, António Feliciano de Castilho reage à 

suspensão da Carta Constitucional e às turbas revolucionárias que tomaram as ruas de Lisboa. 

Seu texto, de origem ecfrástica, a partir do quadro de Sendim com d. Maria II chorando 

agarrada ao busto do pai, defende soluções pacíficas para a crise, “fazendo vibrar a corda do 

amor perto de homens que pertendem dormir na falsa segurança do odio” (O Independente, 

n.º 193, 18/10/1836, p. 782). Nesse momento, ele crê na independência político-partidária do 

artista, do intelectual, mas defende a participação ativa nas discussões da nação. A reunião de 

seus textos sobre d. Pedro, Tributo Português à Memória do Libertador, publicado como 

propaganda antirrevolucionária, alcança 3 edições só naquele ano, além da reprodução dos 

textos novos n’O Independente. 

A par desse posicionamento político, Castilho aproveita o espaço cultural criado pela 

imprensa. Além da divulgação de suas próprias obras, António Feliciano começa, já no Jornal 

da Sociedade dos Amigos das Letras, a marcar sua posição na poesia portuguesa do período, 

pelo julgamento que faz de seus antecessores e dos poetas mais novos. Os jornais são para ele 

instrumento de desenvolvimento do meio artístico nacional, tanto pela promoção de literatos 

quanto pela discussão sobre outros espaços culturais, como o teatro. É também nesse período 

que Castilho não apenas vai defender a participação das mulheres no meio intelectual, como 

vai efetivamente abrir-lhes espaço, seja elogiando suas produções, como na tradução que 



267 

 

Francisca Possolo faz de Madame de Staël, seja publicando suas obras, como o poema de 

Maria Canuto que sai na Guarda Avançada. Assim, ao assumir a redação do Panorama, em 

1841, António F. de Castilho tem ideia do peso dessas revistas científico-culturais junto ao 

público, ampliando o poder de formador de opinião. 

No mesmo ano, sua família começa um projeto próprio, a Revista Universal, que passa 

a ser redigida por António Feliciano de Castilho a partir do primeiro número de 1842. Ao 

analisarmos sua ação nesse periódico, vimos que, apesar das mudanças no controle da 

empresa, o redator assumia de fato o papel de um editor, responsável por todas as 

transformações levadas a cabo naquele jornal. No comando da Revista, Castilho se torna 

importante produtor cultural, pelos temas ali tratados, variedade de gêneros e colaboradores 

que consegue, e pelo alcance junto ao público. O redator da Revista Universal Lisbonense, ao 

mesmo tempo em que forma opiniões no debate de ideias, não perde de vista o mercado e os 

meios para atrair mais leitores e assinantes. Numa breve comparação entre as indicações que 

Castilho passa por carta a Joaquim Heliodoro Cunha Rivara sobre como deveriam ser os 

textos históricos para a RUL e as “Cartas sobre a História de Portugal”, que Herculano afirma 

serem feitas para “lançar nas columnas de uma folha volante” (RUL, I, n.º 27, 07/04/1842, p. 

316), percebe-se que o redator da Revista está mais atento ao gosto e ao entendimento do 

público, buscando textos mais leves e rápidos. Não é, portanto, mero rancor a afirmação de 

Castilho de que Alexandre Herculano não seria o redator ideal para o substituir na RUL. 

Vimos também como A. F. C. aproveita os assuntos em voga para atrair os leitores para 

outros textos e outras produções. Além da preocupação com o mercado, António F. de 

Castilho tinha que manter a publicação da Revista Universal em meio a um período político 

tenso, a ditadura de Costa Cabral. Nota-se, ao longo de todo o período sob sua redação, 

tentativas de neutralizar o conteúdo político do periódico, sobretudo nos textos dos 

colaboradores, mas também no próprio projeto editorial. Durante a suspensão de garantias 

suscitada pela Revolta de Torres Novas, que impedia a publicação e a distribuição de 

periódicos noticiosos, a redação da Revista assume publicamente que é um jornal científico-

literário (gênero não atingido pelos decretos suspensivos), apesar de continuar publicando 

notícias. 

Ao analisarmos as crônicas publicadas na Revista, encontramos Castilho bem atento 

ao que se passava em Lisboa e no resto do país. As transformações sociais, políticas e 

urbanísticas são pontuadas nos seus textos, servindo de reflexão sobre os rumos do 
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liberalismo. Estão ali presentes a violência e a melancolia que causavam tantas mortes. São 

inúmeros os relatos de crimes e de suicídios, que Castilho buscava conter divulgando-os 

criticamente. Essas crônicas têm um fundo moralizante, pregando o amor, a virtude, o 

respeito, contra o ódio, o exagero, a vingança, as superstições. António Feliciano percebe o 

mal da grande diferença socioeconômica entre os inúmeros pedintes, pobres, trabalhadores e 

os que frequentam bailes, clubes e cafés. Contudo, as alternativas que apontam são quase 

sempre pela via da caridade, a que se somariam a educação, a abertura de postos de trabalho, 

a diminuição dos impostos e, por parte dos ricos, a moderação, evitando luxos desnecessários. 

Quando nos voltamos para o Castilho poeta e as produções literárias presentes na 

RUL, percebemos uma coerência ideológica com o que ele defendia para a sociedade e para o 

meio cultural. O poeta Castilho prega a “claridade pacífica”, o amor frente às tempestades 

políticas, a caridade, e a educação. A poesia deve ser harmônica, como ele chamava a 

associação entre forma e conteúdo. Apesar da liberdade frente aos modelos clássicos, os 

poetas modernos não deveriam abrir mão do trabalho formal. Para Castilho, não haveria 

poema sem que o poeta fosse um artesão da palavra, um artífice do verso. Por isso, ele 

preferia que a composição poética fosse fruto da “lanterna mágica da mente” em vez de 

arroubos de subjetividade que pudessem levar a um poema descuidado na forma. 

Esse é, pelo que procuramos mostrar, o principal motivo para que ele valorizasse João 

de Lemos frente aos demais poetas. Favorecimento este que não deixou o poeta do Trovador 

indiferente. Apresentamos como A. F. de Castilho proclamou-se mestre da nova geração, 

ligando a si mesmo e os jovens poetas a uma linhagem poética coimbrã que passava por 

Camões e Sá de Miranda. Lemos assumiu a condição de discípulo não apenas pelo “São João 

Poético” que ele e seus companheiros fizeram, em Coimbra, nova estação no caminho seguido 

pelos poetas da “Festa da Primavera” e da “Festa de Maio”, mas também se apropriando de 

uma forma de composição poética castilhiana, que o redator da RUL fez questão de ressaltar. 

Assim, aprimorando o que encetara no Jornal da Sociedade dos Amigos das Letras, Castilho 

vai aos poucos, por seus comentários e pela escolha dos colaboradores, alçando-se ao lugar de 

renovador da poesia portuguesa, ponto de separação e de ligação entre clássicos e românticos. 

Sua escolha de colaboradores não segue apenas critérios poéticos ou de autopromoção. 

Alguns nomes, como o de Mendes Leal e Pereira da Cunha, estão presentes na Revista para 

atrair público, devido ao sucesso que esses autores alcançavam como dramaturgos. Há ainda 

aqueles que ganham espaço por sua posição na sociedade, que poderia vir a ser útil a Castilho. 
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Destacamos ainda o papel da Revista como espaço de divulgação de mulheres literatas. 

Castilho não aceitava a condição a que as mulheres estavam sujeitas, segregadas ao lar. Para 

ele, elas tinham tanta capacidade quanto direito de se educarem e de exporem suas ideias. A 

RUL proporcionou a algumas delas a oportunidade de exporem sua voz, chegando a alavancar 

suas carreiras literárias. Maria Canuto, além de poetisa, foi importante defensora da educação 

feminina. Antónia Pusich foi a primeira mulher em Portugal a assinar a redação de um jornal. 

Maria Peregrina, incentivada por Castilho, que chega a escrever sua biografia, torna-se 

romancista e poetisa, publicando nos mais variados jornais. 

Também em relação à narrativa de ficção, a Revista prestou um importante papel em 

seu desenvolvimento em Portugal. Apesar das reticências pessoais de Castilho, ele entendia 

ser necessário nacionalizar o romance e desenvolver sua linguagem e o gosto do público. 

Mostramos como ele incentivava os autores a climatizar gêneros de sucesso no exterior, como 

o romance de temática contemporânea e as impressões de viagem. Apesar de suas intenções, 

essas produções acabavam por trazer problemas ao seu projeto editorial pelo conteúdo 

político ali presente. Se não é possível provar se a decisão de interromper a publicação de 

Viagens na minha terra partiu de Almeida Garrett ou de Castilho, mostramos que seu 

conteúdo político incomodava o redator, que tentava neutralizá-lo, e que essas ações da 

redação espicaçavam o autor. Sua suspensão certamente tranquilizou Castilho. Analisando o 

conjunto de produções literárias da RUL, tomo a tomo, nota-se como aos poucos aumenta a 

quantidade de poemas e decresce o espaço dado por António Feliciano de Castilho às 

narrativas. 

Insistimos muito em seu romantismo. Apesar de termos pontuado neste texto alguns 

momentos em que Castilho aproximava-se de uma estética romântica e também as críticas que 

ele fazia a alguns modelos dessa escola, não foi isso julgamento de valor em nossa análise. 

Foi a partir da análise do fenômeno romântico realizada por Michael Löwy, compreendendo o 

romantismo como revolta à modernidade capitalista em busca de trazer de volta ao mundo 

moderno algo que teria se perdido nesse processo (um encantamento, uma ligação outra com a 

natureza e com a humanidade, colocando-se contra uma lógica que reduzia tudo a mercadoria 

e a cifras) que conseguimos perceber o desconcerto de António Feliciano de Castilho. O que 

era pretérito e se perdera, para Castilho, fora a felicidade. Segundo Hannah Arendt, essa 

“felicidade pública”, diferente da “felicidade individual”, passou a ser um direito 

revolucionário a partir da segunda metade do século XVIII. Apesar de ser de difícil definição, 
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e Arendt acredita que mesmo os revolucionários estadunidenses não deviam saber claramente 

o que significava, era a partir de então um direito “the pursuit of Happiness”153, a ponto de 

Thomas Jefferson incluí-lo na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. 

Era o bonheur que Saint-Just buscava. 

António Feliciano de Castilho separava claramente o que era felicidade pública do que 

era felicidade individual. Também, mesmo pugnando pela felicidade “das comodidades 

corporais”, não abria mão do “encantamento do mundo”, da felicidade “do espírito” e “do 

coração”. Onde estaria isso no passado? Pela formação de António Feliciano, só poderia estar 

em seus clássicos romanos – os mesmos que serviram de exemplo aos homens da revolução 

francesa. Não era a “Festa da Primavera” de 1822 ao mesmo tempo uma celebração de um 

Portugal regenerado pela revolução liberal, sua constituição, e uma academia extramuros, 

onde uma sociedade literária poderia ler, divulgar e discutir poesia em festa e junto à 

natureza? Os clássicos, para Castilho, tinham sido modelares não apenas para a forma do 

verso, mas para a necessidade de atuação social. Em uma sociedade moderna, com governo 

representativo, a revolução esgota-se por não permitir a participação contínua sobre a res 

publica. A praça onde os indivíduos teriam voz passa a ser a imprensa periódica. E Castilho 

aproveita bem esse espaço. Para ele era fácil um sujeito alcançar sua felicidade, porque seus 

planos e vontades dependiam única e exclusivamente de si mesmo, contudo, a felicidade 

pública exigia persuasão, comprometimento, união, acordo, que só seria possível por meio da 

discussão para a formação de opiniões. Ou seja, era necessária a participação política. 

Caberia, portanto, aos jornalistas esse papel de responderem por suas parcialidades e 

buscarem arregimentar às suas bases novos entes cuja visão seria formada por seus escritos. 

Como jornalista, e falamos de qualquer ação na imprensa periódica, uma vez que as 

especialidades da carreira não estavam ainda bem delimitadas, Castilho atuava em diversas 

linhas para atingir seu propósito maior. No campo político, ele cobrava moralidade e 

compromisso dos representantes e dos governantes. Na área econômica, A. F. C. defendia a 

aplicação de conhecimentos na agricultura, tornando-a mais produtiva, a colaboração entre 

produtores, e a criação de associações comunitárias nas diversas aldeias. No meio cultural, 

defendia mais espaço para literatos e artistas, mais produções nacionais, melhorias no teatro, e 

a participação intelectual das mulheres. As cidades deveriam se modernizar, abrindo espaços 

de circulação, sem destruir monumentos que poderiam servir de exemplo. Ele lutava, 

                                                 
153 “A busca da Felicidade” (tradução nossa). 
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sobretudo, pela educação popular, de crianças e adultos, pois só isso seria capaz de romper de 

vez com as superstições e meios de vida que ele considerava típicos do Portugal Velho. Além 

disso, sabia ele que, apenas quando o país produzisse para seu sustento e houvesse trabalho 

digno para todos, haveria as “comodidades corporais”, a abrirem caminho para que mesmo 

nas aldeias mais remotas houvesse acesso às “do espírito” e “do coração”. A imprensa tinha 

papel a desempenhar em todos esses meios civilizacionais. 

O empenho de Castilho pela participação feminina, pelo incremento da imprensa e 

pela educação são louváveis, sobretudo se considerarmos o contexto em que suas palavras e 

atos estavam inseridos. Nesses casos, não eram apenas discussões teóricas, Castilho agia 

concretamente pelos seus objetivos. Ele criou jornais para atingir seus propósitos, fossem eles 

estritamente políticos ou culturais. Desenvolveu um método de alfabetização, abriu escolas, 

deu aulas, ensinou professores, divulgou sua obra pedagógica e encetou uma grande 

campanha pela educação primária. Publicou produções de autoras, defendeu-as, incentivou-as, 

divulgou-as. É Castilho, não Garrett ou Herculano, o dinamizador da intelectualidade 

feminina em Portugal na primeira metade do século XIX. A Revista Universal foi um veículo 

importante nessa ação de promoção de literatas, mas não foi o único utilizado por ele ao longo 

de sua vida. 

Castilho também percebeu que o público não era atraído apenas por conhecimento e 

civilização, queria prazer e distração. Aos poucos ele foi, então, introduzindo Literatura na 

RUL. Exímio conhecedor do mercado, ele sabia o que atrairia seus leitores, que gênero de 

obras e quais nomes cumpririam melhor esse papel. Ele desejava seguir a velha máxima 

docere cum delectare. Havia, porém, a questão política e a violência nas narrativas que eram 

publicadas em folhetins na Revista. Agradavam decerto o público, mas não atingiam o 

princípio de moralidade pacífica que ele propunha e ainda criavam problemas com a censura 

do governo cabralista. Era complicada a situação de um produtor cultural que quer continuar 

divulgando literatura e incentivando novas formas literárias, incrementando o que se fazia em 

Portugal para valorizar a língua, a história e a cultura nacional frente à onda de produções 

francesas, tendo, ao mesmo tempo, que cuidar do que as diversas facções políticas pensariam. 

Num país com poucos leitores, não apenas era preciso manter seu periódico livre da censura, 

mas agradar a todas as correntes partidárias, ou não haveria público, quanto mais a 

possibilidade de persuadir os que tinham ideias diferentes. 
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A publicação de poemas era aparentemente menos problemática por não ter conteúdo 

político, ao menos nos que apareciam na Revista. Era necessário, contudo, formar o gosto, 

estimular novos poetas, defender um modelo de poesia. Não era um debate entre as escolas 

clássica e romântica. Castilho utilizava seu periódico para influir num modelo estético para o 

romantismo literário. A questão formal, na adequação entre sentido e apresentação sonora, era 

ponto primordial. Tudo importava: escolha vocabular, variação das rimas, sonoridade das 

palavras e dos versos, ritmo das frases, e originalidade. Tendo sido formado pela escola 

árcade e seus mitos clássicos e formas fixas, António Feliciano considerava os temas típicos 

da estética romântica muito pouco variados (sua ideia de romantismo era a de uma literatura 

negra, com bruxas, castelos, cavaleiros, fadas, e toda uma ambientação noturna ou medieval). 

Para alcançar um poema original, Castilho indicava que seria preciso optar por tangenciar o 

tópico escolhido, em vez de se aprofundar, criando assim novidade pela variedade de visões 

sobre conjunto limitado de temas. A origem para essas produções deveria ser um mergulho na 

cultura popular portuguesa e suas festas tradicionais. 

A questão política, seu esforço para manter uma aparência de neutralidade, fez com 

que nem sempre seus princípios liberais se traduzissem em ações concretas. Almeida Garrett, 

como deputado da oposição, atacava Costa Cabral na Câmara. Herculano, na Ajuda, quando 

percebeu que era possível atuar sem melindrar a coroa (ele era amigo do rei d. Fernando II e 

dependia dele para continuar empregado como bibliotecário real na Ajuda, onde fazia suas 

pesquisas históricas), agiu nos bastidores para organizar o golpe de Saldanha que pôs fim à 

ditadura cabralista e deu origem à Regeneração, além de ter criticado o cabralismo em 

alegorias ou em comparações, tanto em Eurico quanto nas Cartas sobre a História de 

Portugal. Castilho, não se posicionou contra a ditadura cabralista (que foi um desvio de rota 

em relação a tantos ganhos do liberalismo). Ao contrário, publicava anonimamente no jornal 

redigido por seu irmão José Feliciano, A Restauração, ataques a quem criticava o governo. 

Esse anonimato corroborava para manter sua imagem “neutral”. 

Isso não o impediu de discordar de certas ações do governo. Os gastos militares e o 

aumento de impostos eram combatidos por Castilho na mesma Revista Universal “neutra”. Se 

havia pouco dinheiro no orçamento, era preferível reconstruir a Escola Politécnica do que 

eregir um monumento a d. Pedro IV, como defendia o governo. O redator concordava com o 

ministério que a imprensa política era licenciosa e isso precisava ser combatido, mas não 

achava boa a reforma da lei de liberdade de imprensa proposta pelo cabralismo. Castilho 
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defendia a restauração da Carta feita por Costa Cabral e a repressão contra as insurreições, 

para manter a ordem, mas isso não implicava aceitação irrestrita a todos os atos do governo. 

A. F. de Castilho foi bem sucedido em seu projeto de glorificação poética. A RUL 

alcançou um público largo, sendo assinada inclusive em diversas regiões do Brasil. Isso atraía 

os jovens poetas, que buscavam a aceitação de Castilho para alcançar visibilidade. A partir da 

seleção realizada, tanto da geração nova quanto dos mais antigos e de seus contemporâneos de 

juventude, e dos comentários da redação que acompanhavam muitas dessas produções, o 

poeta-crítico Castilho alçou para si uma posição de destaque na revolução poética que ele via 

acontecer. Assumiu para si o ponto de virada entre a produção árcade e a romântica. A. F. C. 

passa a ser, portanto, o grande mestre de tudo o que surgisse em Portugal em termos poéticos, 

inclusive o que ele ainda não antevia, mas já percebia que seria diferente do que era feito até 

então, uma pequena relva num campo onde ainda deveria crescer uma floresta. 

O momento de destaque da carreira de António Feliciano de Castilho como intelectual 

foi a Revista Universal Lisbonense. Foi com esse periódico que ele alcançou, ou criou para si 

mesmo, a posição de grande mestre do romantismo literário. A crítica tem apontado ao longo 

dos anos uma ligação entre ele e a geração chamada comumente de ultrarromântica, pelo 

duplo viés do sentimentalismo e do “elogio-mútuo”. O que a leitura da Revista proporciona é 

compreender que Castilho representa para esses poetas uma opção estética e temática, ao 

mesmo tempo em que foi fundamental para a divulgação desses mesmos jovens. Por isso, esse 

periódico ficou para sempre associado a seu nome. E por isso, a partir da Questão Coimbrã e 

das polêmicas que se seguiram a ela, houve um esforço de Teófilo Braga e seus companheiros 

de geração para apagarem a participação de Castilho no meio cultural português. Algo que 

eles conseguiram fazer com o poeta ainda vivo, de tal forma que o grupo de literatos que vivia 

à sua roda voltou-se para Camilo Castelo Branco como nova figura tutelar. Uma violência que 

António Feliciano rechaçava. 

A avaliação que a posteridade fez de sua obra e de sua ação como intelectual foi de 

fato filtrada pelo olhar da Geração de 70, que, para se impor, fixou apenas o formalismo e a 

face institucionalizante de defensor dos seus colaboradores. O julgamento parcial apagou 

alguns pontos positivos que destacamos ao longo do nosso trabalho. 

Por outro lado, a face pretensamente neutral de Castilho no campo político após sua 

reação à Revolução de Setembro de 1836 ajuda-nos a compreender porque a Geração de 70 

salvou somente Garrett da crítica devastadora que fez à geração romântica. Garrett traduziu 
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em posições efetivas e concretas os ideais de liberdade. Ele e Herculano atacaram a igreja 

como instituição. Castilho nunca o fez. Apesar de querer, como os outros dois, um clero 

liberal (cujo exemplo lhe vinha do próprio irmão Augusto Frederico), Castilho defendia o 

retorno das instituições monásticas e a valorização da igreja. Para A. F. de Castilho, deveria 

haver uma reforma das ordens eclesiásticas, mas sem destruir o peso da religião, que ele via 

como civilizadora. 

O apagamento de Castilho da história da literatura portuguesa gera uma deturpação na 

visão sobre o campo literário do século XIX. Após essa longa rasura feita sobre sua vida e 

obra, identificar seu papel como intelectual não é tarefa fácil. Tentar conhecer Castilho apenas 

por sua produção literária ou mesmo através da coleção organizada por seu filho no início do 

século XX não mostra seu importante papel como produtor cultural e sua atuação social. 

Nesta pesquisa, fomos a fontes primárias, seguindo metodologia própria da Nova História, em 

busca de uma face castilhiana que estava escondida. Sem perseguir sua atuação na imprensa 

periódica e sua relação com seus contemporâneos, através de cartas, relatos autobiográficos, 

projetos não publicados, e outros textos de seu espólio, cremos que nossas conclusões talvez 

tivessem sido outras. 

Após ter visto a perseguição miguelista, a guerra civil, o ressurgimento das revoltas 

populares e toda a violência que acompanhou esse processo, sem que o período subsequente 

representasse melhoria efetiva imediata no estilo de vida da população, que continuava pobre 

e com fome num Portugal em grave crise financeira, Castilho ataca verbalmente qualquer 

tentativa intempestiva de tomar o poder. Quando, em janeiro de 1842, no prólogo da Revista, 

o redator aponta duas formas de se felicitar os povos, pela “transformação progressiva de 

todas as moléculas sociais” ou “pelas revoluções”, ele já não cria que a segunda hipótese, com 

toda a violência e destruição que a acompanha, fosse um caminho válido. A. F. Castilho não 

acreditava nas revoluções, mas nos preceitos liberais e na transformação social, sim. Se 

Garrett, nas Viagens, sabia que a marcha da humanidade tinha avanços e retrocessos, Castilho 

acreditava ser possível avançar devagar e constantemente a ter que passar pelos reveses. 

Contudo, isso não implica abrir mão de transformações sociais, dependia sim de um cuidado 

maior nessas ações, que deveriam ser sempre pacíficas. Se, como poeta de versos, ele 

argumentava que era necessário construir harmonia entre forma, som e conteúdo, como poeta 

de ação ele não aceita o rompimento brusco das normas, mas a criação de novas formas 

harmônicas para a sociedade. 
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Essa atitude pode ter sido uma das causas para que a António Feliciano de Castilho 

fosse tido como conservador. Ao longo do século XX e das diversas lutas por liberdade e 

emancipação pelas quais passamos contra o horror de guerras e do fascismo, ao olharmos para 

a primeira metade do século XIX em busca de exemplos, era mais fácil a identificação com 

Almeida Garrett. Ou até mesmo com Alexandre Herculano, apesar de sua recusa em apoiar as 

“turbas” revolucionárias, por sua defesa da liberdade e sua rigidez de princípios. Castilho, mal 

lido, defendendo mudanças lentas sem revolução, soaria anacrônico. Todavia, hoje, vencidas 

todas as utopias; hoje, em que o capitalismo, “em crise”, assola milhões de pobres para 

custear cada vez menos ricos (as contas de Garrett continuam abertas); hoje em que vivemos 

“democraticamente” com governos “representativos” que representam, quando muito, os 

interesses de um mundo regido por Sancho Pança; hoje, em que as religiões, em vez de 

pugnar ao menos pela “felicidade do espírito”, renderam-se à mesma lógica e comercializam a 

fé; talvez, hoje, ao olharmos para o século XIX, a torre em ruínas, o “hífen” Castilho tenha 

lugar. Não que a marcha da civilização tenha mudado. Não que os políticos não governem em 

prol de seus próprios interesses ou dos interesses do capital, como Garrett acusava. Vivemos 

um exacerbamento disso. Não que não corramos o risco de uma reação ultramontana com 

vistas a uma nova inquisição. Não que os políticos não conduzam o povo como ovelhas e 

descumpram seu juramento patriótico, vendendo-o a interesses de potências estrangeiras, 

como alertava Herculano. Na verdade, as bancadas religiosas no parlamento são retrato do 

atraso moral, com um cristianismo de algibeira que apenas julga gays, prostitutas, negros e 

mulheres, sem se preocupar com crianças abandonadas, miseráveis, mulheres violentadas ou 

escravidão. E os governos de países periféricos como Brasil e Portugal agem em prol de 

interesses econômicos internacionais. Garrett e Herculano ainda são exemplos. Todavia, hoje, 

ser romântico como Castilho o foi, talvez seja o caminho alternativo para mudanças sociais 

sem violência. 

Numa época como a nossa, em que o capitalismo se tornou global, não parece haver 

outra possibilidade senão tentar transformar o mundo por meio de ações pontuais, 

transformadoras, mas viáveis para recuperar algo perdido. A. F. C. dizia-se utópico quando 

defendia educação para todos e direito a voz e voto para as mulheres. Eram, contudo, atitudes 

possíveis pelas quais ele lutou com palavras e atos. 

Hoje, isso passa pelo desejo “utópico” de uma humanização das relações e das 

cidades, de um novo vínculo com a natureza, de novas formas de consumo, de valorização do 
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ser humano e de suas diferenças. É exatamente isso que transparece de discursos como o do 

presidente do Uruguai na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, Rio + 20, 

em 2012: “Quando lutamos pelo meio ambiente, temos que lembrar que o primeiro elemento 

do meio ambiente se chama felicidade humana.”154. Castilho, em Felicidade pela Agricultura, 

já apontava que era necessário pensamos num mundo que não visse a natureza como fonte de 

mercadorias. Na “Festa da Primavera”, a sociabilidade e o encontro cultural se dá no campo, 

na Lapa dos Esteios, em Coimbra. Se não nos é possível fugir do capitalismo, precisa ser 

viável transformá-lo para reinstituirmos o ambiente natural no horizonte das cidades. Cesário 

Verde e Augusto Xavier Palmeirim, no século XIX, sentiam-se emparedados na Lisboa 

pombalina. Como se sentiriam hoje com edifícios surgindo em blocos em nossas metrópoles? 

Há cada vez mais gente e menos sociabilidade, mais construções e menos horizonte. O 

desenvolvimento atrelado ao consumo não é sustentável para o planeta porque, antes de tudo, 

não leva ao elemental: a felicidade humana. É preciso, como diz Mujica, colocar “amor acima 

da Terra”. Como convencer as pessoas? 

A imprensa não é mais a mesma. É claro que já no século XIX o jornalismo era 

corrompido por interesses financeiros. Vimos como Castilho precisou trabalhar para atrair 

público e assinantes, tanto pelo conteúdo da Revista Universal quanto por suas ações nos 

bastidores para ampliar sua rede de conhecidos e de possíveis assinaturas para seu periódico. 

Também sabemos que, em dado momento, ele não suportou mais essa situação e abandonou a 

redação da RUL. No entanto, quando A. F. C. tentava fazer com que seu jornal chegasse ao 

povo, não era para aumentar a alienação com produtos da indústria cultural, mas para levar 

civilização e boa literatura, educação, arte e meios de melhoria material. Hoje, a mídia, seja 

ela qual for, é dependente de conteúdos dessa indústria e não atua somente para promover 

desenvolvimento civilizacional, também gera mais alienados. Por outro lado, nunca tivemos 

tanto acesso à praça pública. Talvez a nova polis seja a Internet. A voz está nas redes sociais. 

Somos todos jornalistas. Tal como Castilho, precisamos cativar o público para que palavras e 

imagens ecoem, tornem-se “virais”, e formem opinião155. 

                                                 
154 “cuando luchamos por el medio ambiente, tenemos que recordar que el primer elemento del medio ambiente 
se llama la felicidad humana” (tradução nossa). 
155 Recentemente, Salman Rushdie publicou no New York Times (traduzido e publicado no Brasil no caderno 
“Prosa e Verso” d’O Globo) sobre o papel que todos temos, o de intervir na sociedade. O artigo perguntava 
“onde está a coragem moral?” e concluía: “É uma época aflitiva para quem, como nós, acredita que artistas, 
intelectuais e cidadãos comuns ofendidos têm o direito de pensar diferente e assumir riscos e, com isso, por 
vezes, mudar nossa maneira de ver o mundo. Nada nos resta senão reafirmar a importância dessa espécie de 
coragem, para ter certeza que indivíduos oprimidos, como Ai Weiwei [artista plástico chinês, designer 
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Voltando-nos para o período estudado em nossa tese, vemos Castilho lutando por mais 

espaço para a participação feminina no meio cultural e político, inclusive propondo seu direito 

a voto, numa sociedade eminentemente machista e conservadora. Acompanhando o longo 

processo de emancipação feminina, vemos que não foi pouco abrir lugar em seus periódicos 

para que mulheres publicassem. Lemos na Revista Universal críticas severas aos portugueses 

pobres que eram arregimentados com falsas promessas de enriquecimento para virem ao 

Brasil fazer fortuna quando, na verdade, viviam em regime de quase escravidão dadas as altas 

dívidas criadas com seus atravessadores e empregadores. Era uma situação ainda presente 

poucas décadas depois no relato de Gomes de Amorim, que viveu esse horror, e também n’A 

Selva, de Ferreira de Castro, já no século XX. 

Vivemos uma época em que a revolução pode ser cotidiana e pacífica e mesmo assim 

propor modificações na sociedade e na política. As estruturas reacionárias costumam 

incomodar-se mais com esse tipo de ação do que com a violência – modelo comum de revolta 

– e não se revoltar pode ser tão danoso quanto a “doença do romantismo” criticada por 

Castilho na RUL, a melancolia e a desistência. 

Enfim, quisemos mostrar nesta tese que António Feliciano de Castilho era um 

intelectual moderno, multifacetado, atento ao seu tempo, à cultura, à sociedade, e conhecedor 

do mercado literário como poucos naquela época. Ele foi um intelectual empenhado por uma 

reforma liberal na sociedade portuguesa. Quando dizemos moderno, apontamos ser ele 

romântico, atuando contra a modernidade capitalista/industrial, em busca de algo que se 

perdeu. O que precisa ser resgatado para ele é a felicidade. Esse substantivo, abstrato por 

definição, materializa-se de diferentes formas: vida em comunidade, liberdade de pensamento 

e de expressão, paz, equilíbrio na divisão de terras e de rendimentos, educação, civilização, 

arte, etc. É um desejo de felicidade “do espírito”, “do coração” e das “comodidades 

corporais”. Há diversos caminhos para alcançá-la, direções a serem percorridas. Alcançar é 

utópico, mas percorrer é possível. A imprensa, ou os modos contemporâneos de atuação na 

polis, é parte importantíssima desse percurso, por persuadir mais gente para essa busca da 

felicidade, nosso direito revolucionário. 

                                                                                                                                                         
arquitetônico, pintor, comentarista e ativista social], as meninas do Pussy Riot [grupo de punk rock feminista 
russo cujas performances são provocações políticas sobre temas como o estatuto das mulheres na Rússia] e 
Hamza Kashgari [poeta saudida, ex-colunista do jornal al-Bilad, da Arábia Saudida, e ativista pró-democracia 
nos países árabes], sejam vistos como o que de fato são: homens e mulheres em luta na linha de frente da 
liberdade. Como fazê-lo? Assinando petições contra o tratamento que recebem, participando dos protestos. 
Manifestando-nos. Um pouquinho que seja faz diferença (O Globo, 04/05/2013, “Prosa e Verso”, p. 8). 
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