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What is a Poet? To whom does he adress himself? And what language 

is to be expected from him? He is a man speaking to men: a man, it is 

true, endued with more lively sensibility, more enthusiasm and 

tenderness, who has a greater knowledge of human nature, and more 

comprehensive soul, than are supposed to be common among mankind; 

a man pleased with his own passions and volitions, and who rejoices 

more than other men in the spirit of life that is in him; delighting to 

contemplate similar volitions and passions as manifested in the goings 

on of the Universe, and habitually impelled to create them where he 

does not find them. (WORDSWORTH, 1802, p. XXVIII) 
 

 

 

Possam aquelles, para quem ja disse, que ordeno este e todos os meos 

outros opusculos, figurar lá um dia com a glória, que eu não cheguei a 

conseguir: - o que estas páginas me não houverem grangeado, possam 

elles, forcejando por me-exceder e obtendo-o sem custo, concilial-o aos 

seos nomes, que serão ainda o mesmo gravado sobre a minha pedra. E 

perdoe-me o publico se, emvez de para elle me voltar, como é costume e 

rasão em quem escreve um prologo, me-esqueci a conversar do limiar 

para o recanto doméstico, com quem só d’aqui a alguns annos chegará a 

intender o que lhe hoje digo: - que m’o perdoem; foi uma astucia 

innocente; não me-sei arrepender: - quis impôr de antemão, a quem 

sobretudo me-incumbia, obrigações de honroso brio no trabalho e no 

estudo: e para as-corroborar, inspirou-me o coração, que as-dictasse 

diante de não menor testimunha, que todo o povo da nossa terra. 

(CASTILHO, Excavações Poéticas, 1844, p. 10). 
 

 

 

O dia em que determinamos lançar milhares de copias do nosso 

pensamento aos olhos e juizos de tantos homens que ião passando, sem 

o esperarem nem nos conhecerem, é um dia de muito grande temeridade. 

A alma de um poeta namorada do espirito da solidão, livre no inviolavel 

asilo do seu mundo fantastico, aquecida a todos os fogos da mocidade, 

fogos brilhantes e perfumados, aonde nós mesmos lançamos tanta vez 

as flores da nossa arvore da vida, e não raro a propria arvore, a alma do 

poeta impregnada de um sopro celeste concebe com delicias, e com 

delicias produz longe de estranhos, no silencio da noite. No seu filho se 

revê; n’elle põe todas suas complacencias; por elle se considera 

excedida e folga; com os alheios o compara, e se ufana; na sua educação 

se emprega toda; emenda-lhe os defeitos, adverte-lhe os descuidos, 

communica-lhe  a cada instante graças novas, estuda-lhe outros 

enfeites, afiança-lhe benevolencias e futuro. 

(António Feliciano de Castilho, prefácio da Noite do Castello, 1836, p. 

IX) 
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Acordai do sepulchro um d’esses anciãos, que depois de pagar inteira a 

divida a pai e mãi, viveo todo para a mulher, matou-se pelos filhos, 

guardou a palavra como religião, a religião como necessidade, e cada 

paschoa de flores, bem como Deos, contentissimo comsigo, se ufanava 

de sentar ao melhor lugar de sua mesa o parocho, e todos os seus 

vizinhos de envolta com seus filhos. Mostrai-lhe todos os nossos 

progressos, que em sós algumas vantagens materiaes e corporaes se 

resumem: alardeai-lhe o que esperamos, mas não lhe escondaes o que 

destruímos: lede-lhe a primeira pagina do primeiro Jornal que topardes 

d’esse mesmo dia, raza de impudencia, empapada com fel, estillando 

lagrimas, revendo sangue, suando calumnias e desavergonhamentos, 

respirando e soprando odios de nação contra nação, de cidade contra 

cidade, de familia contra familia, de irmão contra irmão, de povos 

contra reis, de reis contra povos, e dos homens contra a Providencia. 

Supponde que Deos lhe offerece renovação da vida, e offerecei-lhe vós 

todas as blazonadissimas excellencias do nosso viver e do nosso esperar: 

repellir-vos-ha com aquelle braço que antigamente defendia e não 

apunhalava a Patria; tapará com o resto da mortalha o rosto que só 

depois de cadaver córa pela primeira vez; e cerrando rijo os olhos contra 

a luz, e deixando-se recair pezadamente, de vós não pedirá mais do que 

um favor, o de lhe restituirdes a sua lagea. (CASTILHO, A Primavera, 

1837, p. 15 – 16) 
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RESUMO 

 

 

A utilização de paratextos como forma de alcançar um grande público, de atrair editores e de 

apoiar novos escritores possibilita identificar António Feliciano de Castilho (1800-1875) como 

um intelectual que entendia ser a sociabilidade um caminho necessário para o reconhecimento 

de um poeta. A importância da leitura desses paratextos para compreender o lugar do escritor 

na história literária oitocentista. A História das sociabilidades no oitocentos e seus alicerces. A 

juventude do poeta vivida em meio aos salões onde as mulheres eram as figuras centrais. A 

compreensão do universo feminino e o consequente apoio às mulheres desejosas de ingressar 

na carreira literária. A construção da trajetória literária de Castilho e a posição de destaque que 

ocupou no Romantismo português. As estratégias utilizadas para ampliar o número de leitores, 

divulgar novos escritores e aumentar o círculo de apoio mútuo. 

 

 

Palavras-chave: António Feliciano de Castilho (1800-1875); as sociabilidades no século XIX; 

paratextualidade; escrita feminina; Romantismo; literatura portuguesa oitocentista. 
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RESUMÉ 
 

 

 

L'utilisation du paratexte comme un moyen d'atteindre un large public, à attirer de nouveaux 

éditeurs et des écrivains de soutien qui aide à trouver António Feliciano de Castilho (1800-1875) 

comme un intellectuel qui a compris la sociabilité être un moyen pour la reconnaissance d'un 

poète. L'importance de la lecture de ces paratextes de comprendre la place d’écrivain dans 

l'histoire de la littérature du XIXe siècle. L'histoire de la sociabilité en huit et ses fondements. 

La jeunesse du poète passée au milieu des salons où les femmes sont les figures centrales. La 

compréhension de l'univers féminin et l'encouragement par conséquent aux personnes qui 

souhaitent rejoindre les femmes de carrière littéraire. La construction du chemin de Castilho 

comme un homme qui a occupé une place importante dans le romantisme littéraire portugais, 

démontrant l'influence et le prestige au moment de la transformation de la littérature du dix-

neuvième siècle. Les stratégies utilisées pour augmenter le nombre de lecteurs, de promouvoir 

de nouveaux auteurs et d'élargir le cercle de soutien mutuel. 

 

 

Mots-clés: António Feliciano de Castilho (1800-1875); la sociabilité au XIXe siècle; 

paratextualité; l’écriture des femmes; Romantisme; la littérature portugaise du XIXe siècle. 
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ABSTRACT 

 

 

The usage of paratexts as a way to reach great masses, attract editors and support new writers 

gives us the possibility of identifying António Feliciano de Castilho (1800-1875) as an 

intelectual who understood that sociabilities were a way to the acknowledgement of a poet. The 

fundamental importance of reading such paratexts of to comprehend this authors' place in 1800s 

History of Literature. The History of Sociabilities during the 1800s and the foundations over 

which they were built. The youth lived amongst the saloons in which women were the central 

figures. The comprehension of the female universe and the following support to women whom 

desired to follow a literary career. The construction of Castilho's trajetory as a man who 

occupied a highlighted position in Portuguese literary romantism. The strategies utilized to 

amplify the number of readers, promote new writers and expand the circle of mutual support.   

 

Keywords: António Feliciano de Castilho (1800-1875); Sociabilities in the XIX century; 

Paratextuality; Female writing; Romantism; 1800's Portuguese literature. 
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1. O PRÓLOGO E O ANTEPRÓLOGO DA OBRA DE ANTÓNIO FELICIANO DE 

CASTILHO 

 
As fabulas dos grandes poetas a amansarem feras, edificarem cidades, 

reunirem povos, erguerem templos, crearem leis, costumes, artes e 

civilisação, tudo pelo influxo prestigioso de suas lyras, se não 

continham historia, encerravam sem duvida prophecia. A idade dos 

Orpheus não passou; está para vir, e de seculo para seculo se avizinha. 

Já n’esta antemanhã se está presentindo o que quer que seja do seu 

clarão, da sua fragancia, e do seu calor. É um dia que ha de vir crescendo 

harmonioso e doirado sobre as pedras dos nossos tumulos, fazendo 

depois florir os cyprestes de nossos filhos, e fructificar, e cada vez mais, 

os dos nossos netos. (CASTILHO, O Outono, 1863, p. VII). 
 

  

 Teófilo Braga, no capítulo dedicado exclusivamente a António Feliciano de Castilho, 

de seu livro A Historia do Romantismo em Portugal, publicado em 1880, desqualifica o poeta 

da Primavera ao ponto de afirmar que “todos os defeitos dos ultimos escriptores acham-se 

n’elle” (BRAGA, 1880, p.474), decretando, inclusive que: “O juizo ácerca do seu merito se 

resume em uma palavra, que se conservará como a fórmula definitiva de sua individualidade 

litteraria: - era um árcade phostumo” (idem, p. 491). 

 Ainda no capítulo dedicado a Castilho, Teófilo Braga afirma que a ideia do grupo do 

“Elogio Mutuo” (idem, p.494) é um atentado “contra a patria, contra a ordem politica, e até 

contra a moral” (idem). A expressão destacada em itálico por Teófilo Braga é uma referência 

clara à carta enviada por Antero de Quental a António Feliciano de Castilho, intitulada Bom 

senso e Bom gosto, de 1865, na qual critica, veementemente, o apoio que Castilho dava a certos 

poetas, afirmando que os grandes homens não sairiam, dentre outros, das arcádias ou “dos 

corrilhos do elogio mutuo” (idem, 1865, p. 10).  

 Por sua vez, a carta de Antero foi uma resposta ao posfácio feito por Castilho aos 

editores do Poema da Mocidade, de Pinheiro Chagas, onde o autor do Outono teria feito críticas 

à poesia ininteligível, ao aparato filosófico e aos novos modelos literários do grupo de poetas e 

escritores de Coimbra. 
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 Os paratextos e epitextos foram as formas mais utilizadas por António Feliciano de 

Castilho para alcançar o grande público, e não foi diferente com o documento, mote 

desencadeador da polêmica da Questão Coimbrã. Entretanto, a mesma carta aos editores, 

posfácio do Poema da Mocidade, trata claramente da intenção de Castilho em demonstrar a 

grandeza de Pinheiro Chagas para ocupar o cargo de professor da Faculdade de Letras. Após 

discorrer sobre a importância dos editores, sobretudo aquele ao qual se dirigia na publicação de 

bons novos poetas, de boas traduções, incentivando com isto um mercado livreiro de grande 

alcance, abarcando além de Portugal, Espanha e Brasil, principalmente, Castilho passa então a 

escrever sobre a dificuldade pela qual passa a cadeira de literatura moderna no Curso Superior 

de Letras criado por d. Pedro V. 

 O perfil para um novo professor de literatura moderna, segundo Castilho, teria que ser 

de alguém eclético, “uma espécie de abelha lucreciana” (CASTILHO, 1865, p.206), e para isto 

deveria ser feito um concurso, como o previa a lei. Não havia impedimentos para que um 

professor, com aptidão já comprovada, assumisse o cargo interinamente. Nesse caso, ninguém 

seria para Castilho mais apto do que Pinheiro Chagas. Mas parece que, nem como interino nem 

como concursado, foi Pinheiro Chagas alçado ao cargo pretendido por Castilho. Em carta 

dirigida ao Barão do Bom Retiro, no Brasil, datada de 11 de junho de 1872, o autor da 

Primavera revela que só tem notícias anti-literárias, pois, após um concurso rigoroso para a 

cadeira de literatura moderna, Teófilo Braga teria ficado em primeiro lugar e Pinheiro Chagas 

em segundo: 

Concorreram para esta decizão inigual e torpemente estupida, influencias de 

protecções secretas, ameaças aos julgadores e agressão a uma platea de 

rapazes, alunnos da Polythecnica e outras escolas conjuradas sob o titulo de 

Federação Academica e inimigos jurados, professos e empavidos de todos os 

principios religiosos, moraes, sociaes e artisticos mais assentes no consenso 

de genero humano. Para este pandemonium é um semideus o Theophilo, 

materialista declarado, partidario da communa em todos os artigos de seu 

credo, negador acintozo de tudo quanto são glorias do passado, presumpçoso 

e vaidoso como Lucifer, mas que a poder de se apregoar a si mesmo de grande 

homem e pela calculada velhacaria de escrever sempre de modo oracular e 
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inintelligivel, de inventar historia e de falsificar critica, tem conseguido entre 

os idiotas uma celebridade ja hoje incontestavel e não sei se destructivel. 1 
  

Ao que parece foi também um grupo de elogio mútuo, segundo António Feliciano de 

Castilho, que fez de Teófilo Braga o professor do Curso Superior de Letras. E uma possível 

confirmação dessa ideia de Castilho pode ser lida no capítulo sobre Castilho d’A Historia do 

Romantismo em Portugal, de Teófilo Braga, quando este afirma que o romance, a poesia e a 

crítica literária estão renovados em função da geração de “novos obreiros d’esta nova orientação” 

(BRAGA, 1880, p. 515). Conclui ainda Braga da seguinte forma: “Enfim a unanimidade 

produzida pela base scientifica disciplinada pelo criterio philosophico revela-se 

esplendidamente em um facto que hade ser na historia da nacionalidade portugueza o marco de 

uma éra nova – o Centenario de Camões, em 1880” (idem, 1880, p. 515). 

 Os responsáveis pelo apagamento de António Feliciano de Castilho também tiveram um 

grupo que os apoiou. A história comprova que as sociabilidades mudaram de nomenclatura ao 

longo dos anos - arcádias, academias, sociedades - grupos, sempre com o mesmo objetivo, o de 

firmarem-se em um determinado contexto. António Feliciano de Castilho utiliza as 

sociabilidades como estratégia de promoção cultural, e faz dos paratextos, tipo textual tão 

utilizado por ele, a continuidade ou ênfase desse trabalho, razão pela qual a Geração de 70 o 

critica e ataca como organizador de uma sociedade do elogio mútuo. 

 Em busca de uma reabilitação ou de uma análise menos emocional e mais distanciada 

pelo tempo do papel literário e cultural desse escritor esquecido, alguns críticos e pesquisadores 

vêm relendo António Feliciano de Castilho. David Mourão Ferreira, em Sobreviventes, texto 

apresentado no centenário da morte de Castilho, assinala a necessidade de um estudo de sua 

obra no intuito de separar “o trigo do joio, que consequentemente se valorize o trigo” 

(MOURÃO-FERREIRA, s/d., p. 34). Outros como Fernando Venâncio, Carlos Castilho Pais 

                                                 
1 BR/Arquivo Histórico do Museu Imperial de Petrópolis, s/nº. 
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também abordaram alguns aspectos positivos de sua obra tão diversificada em gênero e práticas. 

No Brasil, Ida Alves, com sua pesquisa, Cartas de António Feliciano de Castilho: outras formas 

de ver a cultura portuguesa oitocentista, escreveu: 

Escritor festejado, reconhecido, com mais de cinquenta anos de produção 

constante em diversos domínios, provocador de polêmicas, alvo de crítica da 

geração de 70, enfim, um nome mais do que presente ao longo do século XIX 

português, Castilho faz jus, pelo menos, a um trabalho de leitura crítica mais 

atualizada e mais imparcial sobre sua obra demonstrando suas contradições, 

sim, mas também sua contribuição à cultura portuguesa oitocentista, 

contribuição pouco ou mal conhecida através de uma perspectiva crítica 

canônica carregada de preconceitos a partir do olhar da geração de 70, que 

triunfou no debate final literário. (ALVES, 2005, p.4) 

 

 Foi no âmbito dessa pesquisa que um grupo de graduandos, mestrandos e doutorandos 

passou a se reunir no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, buscando uma  

leitura mais isenta da produção de António Feliciano de Castilho. Dessa investigação já saíram 

trabalhos de Iniciação Científica, apresentações em Congressos e Colóquios, além de artigos 

em revistas. Outro produto recente dessa equipe é o livro António Feliciano de Castilho – 

estudos para não esquecer2, ainda no prelo, com o exame de aspectos diversos de sua obra. 

Também sob a orientação de Ida Alves e coorientação de Sérgio Nazar David, Carlos 

Eduardo da Cruz, defendeu em 2013, a tese Felicidade pela Imprensa: Romantismo na Revista 

Universal Lisbonense de A.F. de Castilho (1842-1845). Nesse estudo realizou um balanço 

crítico da passagem de Castilho pela direção da Revista Universal Lisbonense. Ao fim de dois 

alentados volumes, resulta um retrato mais amplo de Castilho, com suas contradições e 

oscilações dentro do campo literário português nos anos efervescentes do Romantismo.  

 Como integrante desse grupo de pesquisa no Real Gabinete Português de Leitura, 

optamos pela pesquisa dos paratextos existentes nos livros de Castilho sobre alfabetização, ou 

                                                 
2 António Feliciano de Castilho - estudos para não esquecer: literatura portuguesa oitocentista foi avaliado e 

selecionado no edital Biblioteca EDUFF 2012 para publicação em 2014, com a organização de Ida Alves e Eduardo 

da Cruz, com ensaios dos organizadores e também de Ana Comandulli, Francine Ricieri, Giselle Veiga, Luís Maffei 

e Marcelo Sandmann.  
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seja, na primeira edição de Leitura repentina, passando pela segunda do Metodo Castilho, 1853, 

e, ainda nesse mesmo ano, na terceira edição, então sob o título Metodo Portuguez, até a última 

em vida, de 1857, o Metodo Portuguez-Castilho. A pretensão desse estudo foi conhecer a 

recepção, de circulação literária e as estratégias editoriais de mercado do autor do método. 

Nosso primeiro produto da investigação foi apresentado no XXII Congresso Internacional de 

Professores de Literatura Portuguesa – ABRAPLIP, no ano de 2009, sob o título Ler, escrever 

e bem falar: o Methodo Portuguez Castilho e o seu método de divulgação. 

O envolvimento com esse universo extrapolou aquele trabalho do grupo e partimos na 

direção de um estudo mais detalhado dos prefácios, prólogos, notas e frontispícios que 

caracterizam sua obra poética, para assim descortinar o trabalho do poeta em seu tempo, em 

meio às transformações do século. E não foi por acaso que escolhemos o entorno da obra desse 

autor. Entendemos que os elementos paratextuais e epitextuais fazem parte do prolongamento 

da presença de uma obra no mercado editorial, desde a consumação até a recepção, sob a forma 

material de livro, cartas e periódicos.  

Gérard Genette situa os paratextos, como prefácios, frontispícios, posfácios, etc., em 

uma zona de transição e de transação de um livro, e foi essa perspectiva do estudioso francês 

que nos colocou diante de um problema a ser enfrentado. Ao lermos a paratextualidade tão 

presente na obra de Castilho, compreendemos que ele foi um intelectual atento ao seu tempo, 

mais do que as simples leituras de seus poemas podem fazem crer. Então, partindo da 

paratextualidade, buscamos investigar qual o papel de António Feliciano de Castilho nas 

sociabilidades do oitocentos português, a sua possível interferência no mercado editorial, 

levando talvez a uma nova leitura daquele tempo. Não é nosso interesse redimir ou glorificar a 

figura do poeta da Primavera, mas sim compreender com maior isenção sua atuação na 

promoção de alguns autores e autoras de seu tempo, bem assim de certos modelos literários. 
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 Os paratextos castilhianos dão o diapasão de uma época, ajudam a reconstruir fatos, e a 

remontar o puzzle de um autor que insistentemente historiadores que escreveram (e ainda 

escrevem) a história da Literatura Portuguesa desejam relegar ao esquecimento. Portanto, o 

reexame da figura e obra de António Feliciano de Castilho significa colaborar para o 

enriquecimento dos estudos do Romantismo, da educação e da política do Portugal oitocentista. 

 A vida e obra de António Feliciano de Castilho se entrelaçam com a história de Portugal 

e fazem parte da fundação do movimento romântico daquele país. Acontece que as histórias 

literárias são uma narrativa crítica cheia de lugares-comuns, e um deles é repetir que António 

Feliciano de Castilho é um escritor imitador, falho de originalidade, um “árcade póstumo”, 

protagonista e mentor de uma literatura (poesia) ultrarromântica, excessivamente sentimental e 

com uma retórica esgotada.  

Também se entrelaçam na vida de Castilho episódios de vida de outro poeta 

contemporâneo seu, Almeida Garrett. Deste fizemos a leitura e a análise do prefácio intitulado 

“Notícia sôbre o auctor d’esta obra” (GARRETT, 1829, p. I) onde estão contidas as ideias 

estético-literárias sintetizadas no “credo poético”3 de seu autor. Lá estão descritos os espaços 

de circulação e divulgação da poesia, iniciando-se pelas festas de outeiros4, com a valorização 

                                                 
3 O “credo poético” é parte central do prefácio da Lírica de João Mínimo, e trata da defesa de Garrett, na voz do 

poeta mínimo, do ecletismo poético, a utilização de diversas formas estilísticas em função da conveniência de 

expressão autoral, condenando não os “verdadeiros modelos”, mas a sujeição de “escolas”, como a elmanista e 

filintista, como se nota nesta citação: “Eu fiz muito verso, muito verso mau, alguns soffriveis. (...) Mas fiz sempre 

por fugir do vício das escholas (...). Que quer dizer Horacianos, Philintistas, Elmanistas, e agora ultimamente 

Classicos, Romanticos? Quer dizer tolice e asneira systematica debaixo de diversos nomes. Pois quando quero 

fazer uma ode genial – ou elegante de qualquer genero simples e natural, não é o estylo, a maneira de Horácio o 

melhor modêlo? Se faço um soneto ou um epigrama porque não heide tomar Bocage por meu exemplar? Se se 

tratta de sublimes raptos lyricos, quem chegará tan alto como Francisco Manuel? Se o meu assumpto é classico, 

se o talho e adórno no género grego ou romano, se invoco sua elegante mythologia, porque não heide ser eu 

classico, porque não heide affinar a minha lyra pela dos sublimes cantores que tam extremados a tocaram? - Mas 

se escolho assumpto moderno, nacional, que precisa um maravilhoso nacional, moderno, se emvez da lyra dos 

vates, tómo o alahude do menestrel ou a harpa do bardo, como posso então deixar de ser romantico! Que ridiculos 

não serão os moldes e adornos classicos do Parthenon ou do Pantheon embrechados n’este edificio gothico, todo 

romantico?” (GARRETT, 1829, p. XL – XLI) 
4 Na figura do narrador da Lírica de João Mínimo, Garrett refere-se às festas de outeiro como “alegre e ingenhoso 

passatempo (...) quasi perdido hoje na barafunda das maldittas politicas, desprezado e mal avaliado por uma 

mocidade estragada e libertina que tem o descoco de preferir as cartas da Nova Heloísa e do excommungado St. 

Preux ás éclogas do pastor Albano”. (GARRETT, 1829, p. IV). 
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da poesia oral, até chegar à poesia impressa, sobretudo a publicada nos periódicos e jornais. O 

corpo poético que compõe o compêndio ultrapassa o prefácio e toma ares de vida própria. Os 

dois, prefácio e corpo poético, podem ser lidos separadamente até, sem que para isso prejudique 

ou diminua a compreensão e contextualização poética. Para melhor entendimento da obra 

garrettiana fomos a: Garrett: Memorias Biographicas (1881-1884) escrita por Gomes de 

Amorim; os dois volumes da Formação de Almeida Garrett (1971), de Ofélia Paiva Monteiro; 

e a Correspondência Familiar, de Garrett (edição crítica de Sérgio Nazar David, 2012). 

Em Portugal, as mudanças sociais, políticas e, sobretudo, literárias não se deram da 

mesma forma e nem na mesma velocidade do que nos demais países da Europa. As sucessivas 

revoluções portuguesas não resolveram os problemas da massa camponesa, nem em relação à 

agricultura, nem tampouco à carência de um sistema efetivo de alfabetização. Os intelectuais 

oitocentistas compreendiam a importância de ampliar seu discurso para além das fronteiras de 

seu país, acrescentando conteúdo à forma, na busca da transformação social. 

 A primeira metade do século XIX assiste a grandes e violentas mudanças, iniciadas com 

as invasões francesas, resultado das guerras peninsulares, avançando para a Revolução Liberal, 

conhecida como período do Vintismo. Em 1822, foi aprovada a Constituição, expressando os 

princípios claros do liberalismo, como a igualdade perante a lei, a justiça fiscal, 

independentemente de classe social. Contudo, estes raios de liberdade em Portugal duraram 

pouco tempo, pois, em maio em 1823, uma reação absolutista na Espanha reconduziu ao poder 

o rei Fernando VII. Este fato repercutiu em Portugal, onde o sentimento de desilusão pela perda 

do Brasil, independente desde 1822, e o desejo de poder da rainha d. Carlota Joaquina e de seu 

filho d. Miguel encorajam e incitam a insurreição absolutista de 1823, conhecida como Vila-

francada. Em junho daquele mesmo ano, d. João VI toma a frente da revolta, não permitindo 

que a rainha e seu filho chegassem ao poder. 
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Um ano mais tarde, em abril de 1824, uma nova revolta absolutista quer a abdicação de 

d. João VI e a condução de d. Miguel ao trono. Desbaratada a rebelião, a rainha é internada no 

Palácio de Queluz, e seu filho é exilado pelo pai em Viena. A crise sucessória de 1826, 

provocada pela morte de d. João VI, dá ao país novo contorno político. D. Pedro abdica do 

trono português em nome da filha d. Maria da Glória, mantendo a regência de sua irmã, d. Isabel 

Maria, passada desde 10 de março de 1826. Em razão da doença de seu pai, d. Pedro IV, título 

que assume em Portugal, outorga a Carta Constitucional, mais moderada, mantendo uma 

câmara de pares do reino e com o poder emanando do monarca e não do povo. 

Como pelas leis elaboradas pelas Cortes de 1641 e pela constituição brasileira, um 

soberano não poderia assumir duas coroas, d. Miguel assume o trono português, dissolve as 

cortes vintistas liberais e convoca as Cortes segundo as regras de 1641, sendo aclamado rei com 

o título de d. Miguel I, em 1828. Dois partidos são firmados: o liberal, apoiando a restauração 

da carta, e o absolutista, fiel a d. Miguel. Apenas em 1832 d. Pedro IV, comandando o exército 

liberal, invade Portugal e começa uma guerra civil que se prolonga até 1834. Em maio desse 

ano há a capitulação absolutista em Évora-Monte, com a rendição e exílio de d. Miguel. A partir 

da vitória liberal, a divisão do grupo vencedor se exacerba, já agora dentro do próprio país, nos 

corredores e antessalas do poder.  

Em quinze anos como rainha, d. Maria II enfrentou períodos como a Revolução de 

Setembro de 1836, a Belenzada, a Revolta dos Marechais, a Maria da Fonte e a Patuleia. 

Embora não possa ser claramente delimitada no tempo, a Regeneração5, iniciada em 1851, 

durou 17 anos, terminando em 1868 com a revolta da Janeirinha, que levou o Partido Reformista 

ao poder.  

                                                 
5 Esta designação é dada ao período da Monarquia Constitucional portuguesa que se seguiu à insurreição militar 

de 1º de maio de 1851, levando à queda de Costa Cabral e ao início de um governo de conciliação. 
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Ao mesmo tempo em que transcorriam as guerras civis, o público leitor ia se alargando, 

provocando a consequente transformação dos impressos, desde a produção até a distribuição. 

As lutas para melhoria da qualidade de ensino ampliam-se, e o espírito liberal toma conta dos 

intelectuais, fazendo com que cada vez mais sejam indissociáveis a política e a cultura. O 

incremento tecnológico com novas máquinas e o desenvolvimento da tipografia provocaram 

uma avalanche de novos empreendedores e investidores, como as livrarias e editoras que até 

então dominavam Itália e França e passam também a concorrer em Portugal. Castilho, que a 

tudo assistiu, conjugou este tempo como “presente avesso do pretérito” (CASTILHO, 1837, p. 

16) por ver com desconfiança os movimentos de progresso. Mas a história tem demonstrado 

fartamente que nem sempre aqueles que interpõem algumas críticas à marcha da civilização 

representam necessariamente o atraso.  

A visão castilhiana aponta para o liame indissociável entre o estado literário e o estado 

social, por serem esses dois domínios como alma e corpo. Logo, se não há mudança na literatura 

muito pouco adiantará a reforma social. 

Quantos livros, e quantos bons livros, que nós outros nem conhecemos nem 

ja valemos a sopesar, saíão dos nossos prelos, nos tempos em que a probidade, 

e a mansidão, e a concordia tinhão seu preço. Um só reinado, e ainda bem 

chegado a nós, e de rei que por bom se não cita, com tanta copia de literarios 

monumentos nos deixou avergadas as bibliothecas, que dez centos de annos 

como o presente não produziraõ a decima parte. São os nossos typografos de 

hoje, se com aquelles os comparamos, como os nossos cutileiros de punhaes, 

comparados com os bons armeiros que forjavão espadas como as de nossos 

heroes de boa data, que só com sua pezada presença nos maravilhão, a nós, 

que por nossa verbosa sabedoria, acabaremos de desbaratar tantas e tão longes 

terras, como nos ellas ganharão esgremindo-se. (CASTILHO, 1837, p. 17). 

(Cf. Anexo, p. 271) 

 

 

 O autor das palavras citadas não ignora o progresso, mas também não esquece os 

aspectos positivos que o passado criou. A procura da perfeição deve ser o norte de um indivíduo, 

e o desenvolvimento do mundo em que ele está contido deve ter bases sólidas de moral, unindo 

sempre cabeça e coração. A missão do poeta era, para Castilho, manter a ligação entre o passado 

e o presente, para legar ao futuro o que de boa produção houvesse, pois a poesia não era mais 
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algo lúdico, tinha passado a ser um ofício, uma profissão. A liberdade deveria ser intrínseca à 

igualdade. Vemos em suas frases “Oh Liberdade, Liberdade! Quão mal te compreendem os que 

te separão do bello! Quão mal te servem os que te malquistão com os homens de bem” 

(CASTILHO, 1837, p.22) (cf. Anexo, p. 270), que o autor da Primavera é nitidamente um 

homem inserido na visão romântica do Weltanschauung6, que se configura na transição entre o 

Ancien Régime e o liberalismo, quando as aspirações de liberdade apoiavam o desenvolvimento 

industrial. 

A preocupação com a instrução é uma verdade da qual ele não abre mão, basta lembrar 

seu Método de Ensino Mútuo. Depois que o projeto vintista aprovou a fundação de uma grande 

empresa que se ocuparia da publicação não apenas dos grandes autores estrangeiros, mas 

também dos clássicos portugueses, Castilho apresentou ao governo proposta integrada para 

Instrução Pública, a qual ensejaria, inclusive, o desenvolvimento cultural. Vejamos suas 

palavras, escritas na nota de rodapé da edição de 1836 da Noite do Castello: 

A creação de um Conselho Supremo de instrucção publica, a de um Instituto 

de sciencias phisicas e mathematicas, de Escolas primarias, a de um 

Conservatorio musico, são, (não serei eu quem o negue) utilissimas. Mas que 

providencias se hão dado para virmos a ter o tão necessário, e já hoje, tão 

possível, Diccionario de nossa lingua? Que se tem feito para virmos possuir 

uma colecção decente e regular dos nossos Classicos, e a tradução dos 

estranhos? Que auxilios se tem imaginado, para tornar possiveis as impressões 

de obras bôas, cujos auctores foram indigentes? Que Sociedades propriamente 

litterarias se tem promovido? Que impulso recebeo ainda o nosso Theatro, 

para sair do lodo, em que apodrece? A este proposito publique-se, ao menos 

para desafogo, que desde 9 de Junho de 1834 o Governo possue um Projecto, 

que lhe eu presentei, pelo qual, sem despeza alguma para o thesouro, elle nos 

poderia grangear um Theatro excellente, edificio, dramas e actores; e ainda 

até hoje, não achou uma hora de bôa vontade, ou para o mandar executar, ou 

para o mandar a informar a alguma comissão de peritos na materia, que o 

terião aperfeiçoado. Veremos se em fim o Conselho Supremo de Instrução 

Publica se encarregará de promover cousa tão essensialmente ligada com a 

mesma instrucção; ou se a Camara Municipal, a quem nada esquece, toma a 

si este cuidado; ou se o Ministerio novo emenda espontaneamente descuido 

tão vergonhoso. 28 de novembro de 1835. (CASTILHO, 1836, p. XII-XIV). 

(Cf. Anexo, p 244).  
 

                                                 
6 Entende-se aqui Weltanschauung como visão ampla de mundo. 
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 Chama atenção na paratextualidade da obra de António Feliciano de Castilho a 

preocupação com o mercado das letras, a profissão de ser poeta, o público, a crítica, o comércio, 

a circulação de livros e a presença da mulher na sociedade oitocentista. Desde o início de sua 

vida como escritor, Castilho aponta a arte de viver da pena em uma sociedade cuja crítica dura, 

e nem sempre fiel ou verdadeira, aliava-se à inoperância da lei de propriedade literária, cedendo 

cada vez mais espaço à contrafação.  

O escritor conhecia bem as pessoas que o cercavam, tanto que inspirado, escreveu o 

pequeno livro de poemas A Primavera, onde no final do último parágrafo das “duas palavras de 

introdução” anuncia que sofreria uma dura crítica da censura pelos “analisadores frios” 

(CASTILHO, 1822, p. 9) (cf. Anexo, p 204) que condenariam sua obra só pelo título. E qual 

seria a forma de contornar essa censura? Mas seria só a censura a ser contornada, e o mercado 

livreiro, e a divulgação de novos poetas assim como ele próprio?  

Desejamos provar que dois foram os caminhos utilizados por Castilho na construção de 

sua trajetória como homem de Letras, a utilização das assembleias, assim como da 

paratextualidade, também sobejamente utilizada nos séculos anteriores, recurso este sem 

aparente novidade.  

As assembleias, por exemplo, organizadas em outeiros, já existiam desde o século 

anterior, demonstrando preocupação com a ampliação do público. Estas articulações são 

embriões do processo de organização do mercado literário da produção impressa. O leitor, 

objetivo final de toda produção, tem sua história transformada no século XVIII, época em que 

as obras escritas deixavam de ser tarefas artesanais para se tornarem, segundo Marisa Lajolo, 

“atividade empresarial, executada em moldes capitalistas, dirigidas para o lucro e dependente 

de uma tecnologia que custava cada vez menos e rendia cada vez mais.” (LAJOLO, 1996, p. 

14). Obviamente esta atividade só pôde se realizar, continua Marisa Lajolo, “quando o negócio 

de livros passou a contar com clientela capaz de consumir o produto” (idem, 1996, p.14). Desde 
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a Revolução Francesa, em 1789, passando necessariamente pela Revolução Industrial, iniciada 

na Inglaterra em meados do século XVIII, até sua total expansão pelo mundo no século XIX, 

tiveram como meta afastar o “Estado das operações econômicas, facilitando o comércio 

independente e o liberalismo financeiro, para envolvê-lo nos projetos sociais, 

predominantemente os relacionados à saúde e à educação” (idem, 1996, p. 14 e 15). 

 Do mesmo modo, a paratextualidade abrange uma gama de elementos, como já 

dissemos, que formam o entorno de uma obra. O conjunto de prólogos, prefácios, posfácios, 

dedicatórias, assim como todos os demais paratextos partem da definição de Aristóteles, em sua 

Arte Retórica, de que “o exórdio é o começo do discurso; o que lhe corresponde em poesia, é o 

prólogo; na aulética, o prelúdio. São outros tantos começos que, por assim dizer, abrem caminho 

ao que vai acontecer” (ARISTÓTELES, s/d, p. 248). Portanto, a abertura desses caminhos influi 

no entendimento de uma obra, e que, se lidos com critérios, podem dar rumo ou novo rumo, 

positivo ou negativo, ao que o autor gostaria de transmitir ao seu público.  

 Nosso interesse em reler mais detidamente António Feliciano de Castilho, através dos 

escritos paratextuais e de sua participação nos diversos tipos de assembleias, tem como objetivo 

demonstrar o seu envolvimento na sociedade e cultura literária portuguesa do seu tempo. 

Castilho foi um grande incentivador da presença feminina na literatura, no direito ao voto, assim 

como na composição de organismos educacionais e literários. Foi um homem que, em muitos 

momentos, pensou com atenção o seu tempo e intuiu o que estava por vir, ao entender que um 

grupo unido em torno de questões similares poderia alcançar muito mais que o indivíduo isolado. 

Não havia dificuldade física ou financeira que não pudesse ser superada pelo poeta dos “Cantos 

de Abril”. Mas como provar essa nossa hipótese? E uma vez provada, qual seria razão pela qual 

Castilho realizou toda essa trajetória? 

 Ao longo de quatro anos fizemos o levantamento da obra de Castilho na Casa de Rui 

Barbosa, na Biblioteca da Faculdade de Letras da UFRJ e no Real Gabinete de Leitura. 
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Separamos os paratextos que nos pareceram mais significativos e neles identificamos o que 

havia, em nosso entendimento, de mais inédito sobre sua carreira, e verificamos que as 

sociedades, as por ele fundadas ou aquelas de que apenas participava, estavam frequentemente 

identificadas, através dos seus nomes ou referência de sócios. Depois seguimos para uma 

investigação detalhada em manuscritos na Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro e 

no arquivo do Museu Imperial, em Petrópolis. E por fim, com o apoio da CAPES em bolsa 

sanduíche em Lisboa, foi possível a investigação da Coleção Castilho, no Arquivo Nacional da 

Torre do Tombo, e no subfundo do Instituto de Coimbra, localizado na Biblioteca da 

Universidade de Coimbra.  

 Para melhor compreender o movimento romântico fizemos a leitura do livro organizado 

por J. Ginsburg intitulado Romantismo (2002). Em suas páginas temos a visão romântica a 

partir de perspectiva múltipla: histórica, filosófica, literária, linguística, na literatura, nas artes 

e na música. Contudo, detivemos nossa atenção nos capítulos: “O Romantismo, Historicismo e 

História”, do próprio organizador; e ainda “Os fundamentos Históricos do Romantismo”, de 

Nachman Falbel, “A visão romântica”, de Benedito Nunes e “Romantismo e Classicismo”, de 

Anatol Rosenfeld e J. Guinsburg. Escolhemos também O Romantismo na poesia portuguesa 

(1986), de Álvaro Manuel Machado, por refletir uma visão contínua e evolutiva do processo 

vivido pela geração que sedimentou o movimento romântico. Comparativamente trouxemos as 

Perspectivas do Romantismo Português (1971), de Alberto Ferreira, pela proposta da formação 

do romantismo português como movimento literário autônomo, resultado claro de uma 

perspectiva histórico-cultural do século que o precede. 

 Para buscar as raízes que balizaram a estética romântica e entender o liberalismo 

português com as transformações da sociedade oitocentista, temos como fundamentação o livro 

de José Mattoso, em seu quinto volume, O Liberalismo (1998), referência obrigatória para quem 

se ocupa desse período português. E também os textos de Maria de Fátima Bonifácio que tratam 
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das sucessivas revoluções no Oitocentos como “obra espontânea do povo” (BONIFÁCIO, 

1993, p. 209). 

 Em Portugal, acrescentamos novos títulos pesquisados na Biblioteca Nacional de 

Portugal, na biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda, na biblioteca da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, na Fundação Casas de Fronteira e Alorna, e, mais uma vez, no Arquivo 

Nacional da Torre do Tombo e no Instituto, subfundo do jornal instalado na Biblioteca da 

Universidade de Coimbra. Nessas duas últimas instituições fizemos, para utilização direta e 

indireta nesta tese, a recolha total de 760 imagens documentais, entre cartas, certidões de 

casamento de Castilho, diplomas das sociedades das quais participou e outros itens diversos. 

Material esse útil, inclusive, para trabalhos posteriores. 

 As cartas encontradas na pesquisa em Portugal formam o conjunto inédito desta tese, e 

foram ordenadas e apresentadas, em anexo, com as indicações de autores e destinatários, data 

e lugar de onde foram enviadas. Fizemos uma transcrição diplomática, respeitando os sistemas 

de ortografia e de pontuação do autor. Todas as abreviaturas estão desenvolvidas, exceções 

feitas aos exórdios e às saudações finais. Estes (exórdios e saudações finais) bem como a 

datação das cartas são posicionadas o mais próximo possível da disposição ocupada nos 

manuscritos. As palavras riscadas não são transcritas nem indicadas, e os acrescentos nas 

entrelinhas são transcritos sem indicação.  

 Importa ainda dizer que fomos em busca das cartas trocadas entre António Feliciano de 

Castilho e Padre José Agostinho de Macedo, como referida no “Ante-prologo” da Primavera de 

1837 (cf, Anexo, p.271), entretanto, pouco encontramos. No Brasil, especificamente na 

Biblioteca Nacional, localizamos uma carta, mas não foi possível fazer cópia, o que prejudicou 

a transcrição da mesma. Em Portugal, os documentos que se encontram no espólio de Castilho, 

antecedentes à década de 30, com raras exceções não são encontrados7. 

                                                 
7 BR/BN – I- 09. 06.053 
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 No corpo da tese mantivemos o mesmo tratamento dado aos documentos manuscritos, 

mantendo sempre a forma original da grafia dos nomes citados. Também as transcrições de 

trechos de paratextos e de periódicos seguiram o mesmo sistema. Com o ensejo de facilitar o 

acesso aos paratextos aqui citados, embora estejam todos publicados, na maioria em edições 

muito antigas e fora de mercado, anexamos todos os prefácios, conversações preliminares ou 

dedicatórias utilizadas, incluindo fotos dos frontispícios dos livros originais. Essas imagens dão 

a dimensão das informações prestadas pelo autor sobre a sua obra, além de um pequeno 

histórico de suas atividades literárias, acadêmicas e sociais. 

 Para cumprir o objetivo deste trabalho, dividimo-lo em cinco partes. Consideramos esta 

introdução como capítulo primeiro. No segundo capítulo, apresentamos as definições de 

sociabilidade e paratextualidade, seguindo as lições de teóricos que melhor se relacionam com 

as questões suscitadas pela obra e tempo de António Feliciano de Castilho. Buscamos entender 

esses termos e sua compreensão ou dimensão ao tempo de vida do escritor. No terceiro capítulo 

mostramos a organização do campo literário e social no qual Castilho estava inserido, buscando 

demonstrar, através de seus paratextos, a forma de intervenção e atuação nas sociabilidades. 

Elaboramos um panorama das principais sociedades fundadas ao longo da vida do poeta da 

Primavera, e também a sua visão de mercado literário. O quarto capítulo trata da ligação de 

António Feliciano de Castilho com as escritoras de seu tempo. O encontro com a Marquesa de 

Alorna e Francisca Possolo da Costa, a breve biografia dessas escritoras e como elas 

contribuíram para que o poeta estudado viesse a ser um defensor da presença feminina na 

literatura portuguesa de seu tempo. Ainda acrescentamos as apresentações biográficas e a 

correspondência trocada entre Maria Peregrina de Sousa e Maria Amália Vaz de Carvalho com 

Castilho. No último capítulo, de conclusão, confirmamos a hipótese fundamental de que 

António Feliciano de Castilho não foi um escritor nem um editor retrógrado, o tal “árcade 

póstumo”. Já então teremos analisado a sua trajetória, com avanços e retrocessos, a sua 
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evolução relativamente à escrita das mulheres e a validade de seu trabalho no campo das 

sociabilidades literárias. 
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2. ENTENDENDO A TRAJETÓRIA DE CASTILHO 

 

No meu sonho parecia-me estar em relações com todos os entes do 

mundo exterior, perceber nelles mil afinidades que d'antes me erão 

ocultas, entender a sua linguagem.8 
 

 

A trajetória de Castilho será examinada, ao longo desta tese, segundo o pensamento de 

Pierre Bourdieu de que uma trajetória é constituída a partir de uma sucessão de posições sociais 

ocupadas por um mesmo agente ou mesmo grupo em um espaço sucessivo de tempo. Segundo 

Bourdieu, “toda trajetória social deve ser compreendida como uma maneira singular de 

percorrer o espaço social” (BOURDIEU, 1996, p. 286), exprimindo a forma desse percurso. É 

com essa perspectiva que verificamos a inserção de Castilho na sociedade e nas instituições 

literárias, quando ainda menino púbere foi apresentado à Sociedade dos Amigos das Letras e 

das Artes de Coimbra, fundada por seu pai, o dr. José Feliciano de Castilho (1769 – 1826), 

conhecendo homens que, imaginamos, tenham contribuído para seu crescimento intelectual e 

sociocultural. 

A sua formação nas letras deu-se também com a frequência aos salões da Marquesa de 

Alorna (1750 – 1839) e de Francisca Possolo da Costa (1783 – 1838), locais de divulgação 

artística, ambicionados por jovens autores desejosos de reconhecimento e apoio financeiro para 

publicação. Esses salões também eram espaços para nomes de intelectuais já reconhecidos no 

cenário cultural português. A esse mesmo tempo, conhece João Baptista de Almeida Garrett 

(1799 – 1854), e estreita seu diálogo com o Padre José Agostinho de Macedo (1761 - 1831), 

antagônicos entre si tanto na política como nas ideias sobre literatura e seu papel social.  

                                                 
8 Trecho da carta de Castilho a Maria Peregrina de Sousa, datada de 12 de dezembro de 1845. PT/ANTT/Coleção 

Castilho Cx21 Ms.2 n. 4. (cf. Anexo, p. 329) 
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O interesse de Castilho pelos salões e sociedades foi além dessas primeiras participações 

ao propor e fundar novas academias. Entretanto, interessa-nos saber como o filho do dr. José 

Feliciano pensou a atuação de suas sociedades. Frente a isso, há que se estabelecer o alcance de 

sua ideia sobre sociabilidade. 

Um dos melhores caminhos para conhecer a história de Castilho é a biografia escrita por 

seu filho Júlio de Castilho, Memorias de Castilho (publicado entre 1881 e 1914). A leitura 

criteriosa desse texto, assinalando os nomes de figuras que tiveram destaque em sua vida, ajuda-

nos a compreender melhor o tipo de influência política, literária e os valores de família que 

fizeram o homem cujo perfil literário pretendemos (re)construir. Para além disso, possibilitou-

nos retraçar a rede de sociabilidades que estabeleceu. No rastro das Memórias de Castilho, 

percorrermos o espólio documental da família Castilho no Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo, em Lisboa, e também consultamos o subfundo das Memórias de Castilho, sob a guarda 

do Arquivo do Instituto de Coimbra, localizado na Biblioteca da Universidade de Coimbra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Capa do original de Memórias de Castilho que se 

encontra n’O Instituto, de Coimbra 
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Castilho foi um homem formado nos princípios clássicos, consequentemente obtendo 

um profundo conhecimento e gosto pelos textos antigos, mas isto não foi empecilho para que 

avançasse no movimento romântico. Isto significa ser contrário ao que diz Vitorino Nemésio a 

respeito de ser António Feliciano de Castilho “um hífen de duas épocas mais por razões subtis 

de sensibilidade retardada do que por fortes imperativos de cronologia ou de clima” 

(NEMÉSIO, 2003, p. 230). (grifos do autor).  

Mais novo um ano do que Castilho, Almeida Garrett tem um importante papel em nossos 

estudos, visto que, ao mesmo tempo em que participa das mesmas sociabilidades do autor de 

Os Ciúmes do Bardo, tem um percurso diferente na constituição familiar. Se Júlio de Castilho 

nas Memórias de seu pai aponta para a profunda união entre Castilho e os irmãos, comprovada 

no arquivo do espólio da Torre do Tombo, o mesmo não poderá ser dito de Garrett, como 

veremos n’As Memórias Biográficas de Almeida Garrett (AMORIM, 1844) publicadas por seu 

biógrafo autorizado Francisco Gomes de Amorim.  

Ofélia Paiva Monteiro acrescentará ao material de Amorim preciosas informações 

literárias. A Formação de Almeida Garrett (MONTEIRO, 1971) abrange, como o próprio título 

sugere, o itinerário poético de Garrett, contextualizado no processo histórico do liberalismo 

português, desde o seu nascimento (1799) até o seu retorno da Bélgica (1836). Sérgio Nazar 

David, que vem se ocupando da fase madura garrettiana, serviu de horizonte com A 

Correspondência familiar de Almeida Garrett (DAVID, 2012) para deixar clara a diferença 

fundamental entre Castilho e Garrett, em suas relações fraternas. Enquanto os Castilhos se unem 

de forma a crescer em conjunto, Garrett tem diferenças marcadas por questões financeiras, e 

até mesmo pelas posições políticas do irmão Alexandre, exceção de uma tradição familiar 

liberal. 

O estudo aqui apresentado foi constituído também por consulta a outras bases críticas 

indispensáveis à compreensão sobre o homem de letras do oitocentos, como o livro de Maria 
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de Lourdes Costa Lima dos Santos, Intelectuais Portugueses na Primeira Metade de Oitocentos 

(SANTOS, 1985). Produto de uma investigação longa, o volume é dividido em quatro grandes 

partes que apresentam o desenvolvimento da intelligentsia romântica: “as origens”, “a 

formação”, “a profissionalização” e “a consagração dos intelectuais”. Todo o volume é de nosso 

interesse, mas destacamos a terceira parte, composta de dois capítulos: “Possibilidades de 

carreira para os intelectuais em Portugal” e a “Organização do mercado literário”. Destacamos 

também na quarta parte da obra: a “Legitimação e Consagração Informal: Os saraus literário-

musicais” e “Legitimação e Consagração Formal”. Estes quatro capítulos ajudaram a compor a 

ambientação de Castilho junto aos seus contemporâneos. 

É importante associar aos nossos estudos o nome de Fernando Guedes, com O livro e a 

leitura em Portugal: subsídios para sua história – séculos XVIII e XIX (1987), para entender a 

relação entre autor e editor, o espaço de divulgação e a utilização dos gabinetes de leitura. Terá 

lugar também em nossa fundamentação “A construção do leitor” e “Direitos e esquerdos 

autorais” no exemplar d’A Formação da leitura no Brasil (1996) de Marisa Lajolo e Regina 

Zilberman, no qual as autoras explicam historicamente o nascimento do leitor na sociedade 

moderna, o surgimento, desenvolvimento e emancipação da leitura: 

Se não podemos escrever a biografia do leitor, temos condições de narrar sua 

história, que começou com a expansão da imprensa e desenvolveu-se graças à 

ampliação do mercado do livro, à difusão da escola, à alfabetização em massa 

das populações urbanas, à valorização da família e da privacidade doméstica 

e à emergência da idéia de lazer. Ser leitor, papel que, enquanto pessoa física 

exercemos, é função social, para a qual se canalizam ações individuais, 

esforços coletivos e necessidades econômicas. (LAJOLO e ZILBERMAN, 

1996, p.14) 

 

Auxilia também o artigo “Privilégios ou Direitos? A questão autoral entre intelectuais e 

homens de Estado no Brasil do século XIX”, onde Tania Bessone e Lucia Maria Neves (2010) 

discutem o problema da propriedade intelectual e artística, verificando as questões legais9 do 

                                                 
9 Também foram consultadas as constituições e demais leis que asseguram o direito à propriedade literária no 

oitocentos. 
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direito autoral. Essas abordagens analíticas ajudaram a compreender a defesa feita por António 

Feliciano de Castilho, através de seus paratextos, além de outros meios10, da regulamentação 

das atividades de autores, editores e livreiros. 

Para atingirmos este propósito devemos, inicialmente, explicar a noção de paratexto e a 

de sociabilidade com o intuito de verificar sua aplicabilidade ao caso do autor de Primavera. 

 

 

 

2.1. Entendendo paratextos 

 

Quando falamos em paratexto, o primeiro pensamento que nos ocorre são os prefácios, 

introduções, e posfácios, mas Gérard Genette, em seu livro Seuils (GENETTE, 1987), amplia 

as diversas categorias de organizações textuais que circundam o texto principal. O crítico 

francês atribui a esses elementos constitutivos força discursiva. Por isso, não devem ser lidos 

na sua marginalidade, senão como atos de linguagem. Eles conferem existência à obra, 

ajudando a materializar a mensagem textual, dando-lhe lugar no espaço e colaborando com sua 

permanência no tempo. 

Nessa perspectiva paratextual, o texto pode ser ampliado, não só por suas formas e 

conteúdos, mas também pelos comentários próprios da crítica ou dos leitores, assegurando a 

sua recepção. Para Genette, é importante conhecer desde a impressão da capa aos detalhes dos 

títulos, o papel utilizado, as indicações verbais, numéricas e iconográficas, além dos elementos 

que comumente antecedem o texto, como dedicatória, epígrafe, prefácio, posfácio e notas. 

Genette traça uma relação paratextual composta de: 

Page de couverture: Nom ou pseudonyme de l’auteur (ou des auteurs); Titre(s) 

de l’auteur (id); Titre(s) de l’ouvrage; Indication générique; Nom du ou des 

                                                 
10 Referimo-nos aos jornais, revistas, periódicos, além dos discursos proferidos nas Sociedades Literárias, como 

também em outros espaços culturais. 
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traducteurs, du ou des préfaciers, du ou des responsables de l’establissement 

du texte et de l’apparat critique; Dédicace; Épigraphe; Portrait de l’auteur, ou, 

pour certaines études biographiques ou critiques, de la personne objet de cette 

étude; Fac-similé de la signature de l’auter; Illustration espécifique; Titre et/ou 

emblème de la collection; En cas de reprise, mention d’une collection 

d’origine; Nom ou raison sociale et/ou sigle et/ou emblème de l’éditeur (ou 

des éditeurs, em cas de coédition); Adress de l’éditeur; Numéro de tirage, ou 

“édition”, ou “mille”; Date; Prix de vente. (GENETTE, 1987, p.29)11 

 

 

Segundo o mesmo autor, o paratexto remete não apenas a uma zona de transição entre 

uma textualidade e outra, mas, sobretudo, a uma zona de transação, na medida em que é “lieu 

privilégié d’une pragmatique et d’une stratégie, d’une action sur le public au service, bien ou 

mal compris et accompli, d’un meillieur accueil du texte et d’une lecture plus pertinente”12 

(GENETTE, 1987, p. 8), o que torna possível nova leitura e nova contextualização de um 

mesmo texto. 

Gérard Genette é referência obrigatória em uma fundamentação teórica que trate de 

paratextualidade; entretanto, os seus conceitos são contextualizados em uma perspectiva 

naturalmente diversa da vigente até o oitocentos. 

 Até o século XVIII a dedicatória fazia parte, costumeiramente, da fonte de renda de um 

escritor. Dedicar um livro a alguém importante poderia levar a alguma forma de agradecimento, 

normalmente em espécie, podendo levar o escritor ao reconhecimento.  

 O caso de William Shakespeare é um bom exemplo. Em uma época de recesso dos 

teatros em virtude da peste bubônica que se alastrou pela Europa, Shakespeare escreveu seu 

primeiro poema Adonis and Venus 13 , e o dedicou ao Conde de Southampton, Henry 

                                                 
11 “Página de abertura: Nome ou pseudônimo do autor (ou dos autores); Título(s) do autor(es); Título(s) da obra; 

Indicação Genérica; Nome do ou do(s) tradutor(es) do ou dos prefaciantes, do ou dos responsáveis da fixação do 

texto e dos aparatos críticos; Dedicatórias; Epígrafe; Foto do autor, ou alguns estudos biográficos ou críticos, da 

pessoa ou objeto de estudo; Fac-símile da assinatura do autor; Ilustrações específicas; Título ou emblema da 

coleção; Nome do ou dos responsáveis dessa coleção; Em caso de reimpressão, mencionar a coleção original; 

Nome ou razão social e/ou sigla e/ou emblema do editor (ou dos editores, em caso de coedição); Endereço do 

editor; Número de tiragem, ou edição; Data; Preço de venda.” (tradução nossa) 
12 “Lugar privilegiado de uma pragmática e de uma estratégia, de uma ação sobre o público, bem ou mal 

compreendido e acabado, de melhor recepção do texto e de uma leitura mais pertinente.” (tradução nossa) 
13 Foi publicada em 2013 a edição brasileira de Vênus & Adonis, com organização e notas de Alípio Correa de 

Franca Neto na Editora Leya, São Paulo. 
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Wriothesley, um dos favoritos da rainha Elizabeth I. O Conde era um grande admirador das 

artes, incentivador e financiador de escritores da época. Com efeito, mais do que um elogio, 

esta dedicatória acompanhava um pedido de manutenção do apadrinhamento literário, 

comprometendo-se o poeta a trabalhar cada vez melhor para manter a continuidade deste 

mecenato. 

I know not how I shall offend in dedicating my unpolished lines to your 

lordship, nor how the word will censure me for choosing so strong a proppe 

to support so weak a burden only, if your honour seem but pleased, I acconunt 

myself higly praised and vow to take advantage of all idle hours, till I have 

honoured you with some graver labour. But if the first heir of my invention 

prove deformed, I shall be sorry it had so noble a god-father, and never after 

ear so barren a land for fear it yield me still so bad a harvest. I leave it to your 

honourable survey, and your honour to your herat’s content, wich I wish may 

always answer your own wish and the word’s hopeful expectation. 

(SHAKESPEARE, 1627) 14 
 

 Constata-se o mecenato em The Rape of Lucrece15 (SHAKSPEARE, 1857), com a 

dedicatória ao mesmo Conde: 

To the Right Honorable Henry Wriothesly, Earl of Southampton and Baron of 

Tichfield. 

The love I dedicate to your lordship is without end; whereof this pamphlet, 

without beginning, is but a superfluous moiety. The warrant I have of your 

honorable disposition, not the worth of my untutored lines, makes it assured 

7of acceptance. What I have done is yours, what I have to do is yours; being 

part in all I have, devoted yours. Were my worth greater, my duty would show 

greater: meantime as it is, it is bound to your lordship, to whom I wish long 

life, still lengthened with happiness. Your lordship’s in all duty, William 

Shakespeare. (SHAKSPEARE, 1857, p. 64)16 

 

                                                 
14 “Não sei se eu poderia vos ofender ao dedicar minha escrita inculta à vossa fidalguia, nem se porventura seria 

censurado por submeter um fardo tão pequeno a tão poderosos ombros. Na possibilidade de Vossa Senhoria sentir-

se lisonjeada com tal ato, sentir-me-ei altamente recompensado e prometo tirar proveito de todas as minhas horas 

de ócio para obter um trabalho burilado que corresponda a tal honraria. Entretanto, se o meu primeiro rebento 

criativo não vier perfeito à luz, eu deverei lamentar que ele teve um padrinho de tão alta estirpe, que poderá jamais 

querer semear terras férteis pois delas poderá surtir uma péssima colheita. Deixo-vos meus escritos para vossa 

justíssima apreciação, leal e justa como o conteúdo de vosso coração, desejando que ele realize vossos sonhos e 

corresponda às vossas esperanças e pretensões quanto ao mundo que vos rodeia.” Optamos por utilizar o texto da 

versão de 1627 e não a tradução brasileira organizada por Alípio Correa de Franca Neto. (tradução nossa) 
15 A violação de Lucrécia, conforme tradução de Ivo Barroso. 
16 Para o Honorável Henry Wriothesy, Conde de Southampton e Barão de Tichfield. O amor que eu dedico a Vossa 

Senhoria é sem fim: este trecho mal começado é apenas uma parte supérflua. A firmeza que provém de vossa 

honorável apreciação, não o valor de minhas mal traçadas linhas, é o que me traz segurança quanto à aceitação. 

Tudo o que escrevi vos pertence; o que tenho ainda a escrever vos pertence; por se parte de tudo que produzo, vos 

sou devotado. Fosse maior o meu valor, maior seria a minha dívida. Mas enquanto ele se mostra assim, fica 

protegido por vossa fidalguia, a quem desejo muitos anos de vida, alongado pela felicidade. Sempre ao vosso 

dispor, em quaisquer circunstâncias, William Shakespeare. (tradução nossa). 
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 Mais próximo do período que nos interessa analisar, em 1800, na transição do século 

XVIII para o XIX, William Wordsworth (1770-1850) publica, na Inglaterra, o seu livro Poems, 

dedicado a Sir George Howland Beaumont (1753-1827), grande apreciador das artes, chegando 

a ser um dos patrocinadores da criação da National Gallery, em Londres. Amigo de 

Wordsworth, Beaumont emprestou sua propriedade em Coleorton Hall, em Leicestershire, 

Inglaterra, local onde o poeta escreveu seu livro, juntamente com Samuel Taylor Coleridge 

(1772-1834). A sua dedicatória inicia até de maneira muito íntima para o rigor das etiquetas 

britânicas, como vemos abaixo: 

My Dear Sir George, 

Accept my thanks for the permission given me to dedicate these Volumes to 

you. - In addition to a lively pleasure derived from general considerations, I 

feel, upon the occasion, a particular satisfaction; for by escribing these Poems 

with your Name, I seem to myself in some degree to repay, by an appropriate 

honour, the great obligation wich I owe to one part of the Collection – as 

having been the means of first making s personally known to each other. Upon 

much of the remainder, also, you have a peculiar claim, - for several of the 

best pieces were composed under the shade for your own  groves, upon the 

classic ground of Coleorton; where I was animated by the recollection of those 

illustrious Poets, of your Name and Family (…) (WORDSWORTH, 1815, 

p.III – IV)17 
 
 

Outro exemplo oitocentista é o de Victor Hugo (1802-1885). Em 1822, ele publicou 

Odes et poésis diverses, com uma dedicatória diferente da que vimos em Shakespeare ou em 

Wordsworth. Hugo faz uma dedicatória ao Duque de Berry precedente ao título do poema “La 

mort du duc de Berry” (HUGO, 1822, p. 51). A homenagem ao duque agradou tanto o Rei Luís 

XVIII, que este concedeu uma pensão para a manutenção do artista, e o ajudou a aceder à glória. 

A pensão de mil francos dada pelo próprio bolso de Luís XVIII e continuada da mesma forma 

                                                 
17 Caro Sir George, Aceite meu agradecimento por permitir que lhe dedique esses volumes. Além do prazer advindo 

das considerações gerais, eu sinto uma satisfação particular neste caso; ao dedicar esses Poemas ao senhor, eu me 

sinto como que retribuindo de alguma forma, com a devida honra, a grande atenção que lhe devo quanto a uma 

parte da Coleção – sendo essa atenção a responsável por nossa aproximação. Quanto ao restante, o senhor também 

teve um papel especial – a maioria dos poemas foi composta na sombra de seu próprio saber, no clássico solo de 

Coleorton: onde me senti vivo pela lembrança desses ilustres poetas, de seu nome e família (...) (Wordsworth, 

1815, p. III-IV). (tradução nossa). 
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por Carlos X18 foi retirada do poeta com a Revolução de julho de 1830, como descreve sua 

filha, Adèle Hugo (1830-1915) em Victor Hugo by witness of his life, tradução inglesa de 1863 

(HUGO, 1863, p.95)19.  

Genette afirma que, no início do século XIX, tendem a desaparecer dois traços ligados 

entre si que são “la fonction sociale la plus directe (économique) de la dedicasse, et sa forme 

dévelopée d’épître élogiuese” (GENETTE,1987, p.126).20 Para Gérard Genette, a dedicatória 

com interesse em algum tipo de retribuição pode ter contribuído para o descrédito paratextual 

específico a que se prestava, desaparecendo paulatinamente no primeiro quartel do oitocentos 

em países como França e Inglaterra. Ele imagina (verbo utilizado pelo próprio autor) que a 

razão maior para o fim deste tipo de paratexto tenha sido a criação dos direitos autorais21. 

Ainda sob o olhar do teórico francês, as dedicatórias clássicas apresentavam um 

problema ao invadir claramente o prefácio quando continham, por exemplo, informações sobre 

as fontes e a gênese da obra, ou comentários sobre sua forma ou significação. Os prefácios e 

posfácios devem possuir, segundo Genette, a função de garantir ao texto principal uma boa 

leitura. O autor de Seuils defende que os prefácios devem conter temas ligados ao texto 

                                                 
18 Em 1831, Victor Hugo teve uma queda financeira com a censura da peça teatral Marion de Lorme. Carlos X, 

então, manteve a ordem do censor, mas fez com que o autor recebesse uma indenização de dois mil francos dada 

pelo Ministério do Interior, respeitando com isso a memória do seu antecessor Luís XVIII (Archivo Pitoresco, 

1864, p. 87-88). O jornal ministerial reprovou esse pagamento. Visando não dar continuidade a tal 

constrangimento, Victor Hugo escreveu ao Ministro M. d’Argout declinando do pagamento, o que não foi aceito. 

Dois anos depois, Hugo torna a pedir a suspensão de sua pensão ao novo Ministro do Interior, M. Thiers. Não 

sendo aceita mais uma vez sua rejeição, Victor Hugo propõe que esta quantia seja repassada a uma nova poetisa 

chamada Elisa Mercecœur, no que enfim foi atendido. (HUGO, 1863, p.165). O jornalista e depois coeditor do 

Archivo Pitoresco, Pedro Venceslau Brito de Aranha, escreveu a história de Victor Hugo no mesmo semanário no 

volume 7, em 1864. 
19 Foi utilizada a versão inglesa haja vista não termos encontrado a edição original, como também não localizamos 

nenhuma tradução para o português. 
20 A função social mais direta (econômica) da dedicatória e sua forma desenvolvida de epístola elogiosa.  
21 A questão da propriedade literária sempre foi discutida com seriedade em países como Inglaterra e França. A lei 

inglesa data de 1710, procura assegurar a literatura como propriedade. Em França, a lei Chapelier, aprovada logo 

no início da Revolução Francesa, considerava a propriedade do autor sobre sua obra como a mais sagrada e mais 

legítima de todas as propriedades. Esta última, inclusive, desde o final do século XVII movimentava a corte a 

favor de boas normas de propriedade póstuma, trazendo desde as raízes do direito de propriedade a fundamentação 

para novas leis. Em Portugal, este assunto somente começa a tomar corpo quando Almeida Garrett apresenta à 

Câmara dos Deputados seu Projeto de Lei, em Sessão de 18 de maio de 1839. Sobre este tema há um livro intitulado 

Étude sue la proprieté des oevreus posthumes, de Émile Collet e Charles Le Senne, datado de 1879, Paris: G. 

Charpetieur, Éditeur. 
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principal, demonstrando a verdade e sinceridade do escritor, deixando para outrem os elogios, 

a valorização do mérito, talento ou gênio. É o prefácio que deve informar ao leitor sobre a 

origem da obra, as circunstâncias da sua redação, e “sur les étapes de sa génese”22 (GENETTE, 

1987, p. 213), e não a dedicatória. 

Genette chama de prefácio todo texto situado antes ou no final da obra, autoral ou 

alógrafo23, que consiste em um discurso em torno de outro texto ou a propósito dele. Assim, 

Genette considera que o posfácio seja uma variante do prefácio, com traços específicos, mas de 

menor importância. Mesmo não sendo a intenção do autor estabelecer a história desse paratexto, 

ele cita a diferença entre a era pré e pós Gutemberg. Antes de Gutemberg os prefácios eram 

integrados e, em razão de formarem seções de texto, não havia qualquer problema sobre sua 

localização no livro. Entretanto, após a revolução da imprensa, este tipo de paratexto passa a 

ser um “statut textuel relativement autonome”24 (idem, 1987, p.173) fazendo com que certas 

questões comecem a surgir, como o lugar, o momento, destinadores, destinatários e, talvez o 

mais importante, a sua função. 

 Genette acredita que a escolha do lugar onde será colocado o paratexto não seja neutra, 

como também pode não ser definitiva se houver mais de uma edição, quando poderá haver 

mudança de localização para prestigiar, evidenciar ou qualquer outra razão que justifique sua 

troca. Relativamente ao momento, entende o crítico francês que, por uma questão de bom senso, 

seja escrito após a confecção do texto original, e o classifica em três tipos/modalidades: 

primeiro é o prefácio original ou da primeira edição, o segundo é o da edição subsequente, em 

que se pode mudar ou não o original, e o terceiro é denominado prefácio tardio, que pode servir 

para uma obra reeditada tardiamente, ou uma obra inédita, mas dada a lume mais tarde do que 

a sua composição, além de obras editadas postumamente. Nos três momentos haverá, para o 

                                                 
22 “Sobre as etapas de sua gênese”. 
23  Alógrafo é o texto manuscrito por outra mão que não a do autor; opõe-se a autógrafo e relaciona-se com 

apógrafo. In: DUARTE, Luiz Fagundes. Pequeno Dicionário de Termos da Crítica Textual. Lisboa: 1997. 
24 “Estatuto textual relativamente autônomo”. 
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autor de Seuils, problema na duração paratextual, pois “car une préface produite pour telle 

édition peut disparaître, définitivement ou non, à telle autre ultérieure, si l’auteur juge qu’elle a 

remplis son office: disparition simple, ou substitution” (GENETTE, 1987, p.179).25 

 O destinador, segundo Genette, pode ser o próprio autor, o que seria denominado 

prefácio autoral ou outra pessoa, constituindo prefácios alógrafos, documentos autorais, mas 

manuscritos por outrem. O destinatário do prefácio é o leitor do texto, e o destinador do prefácio 

pode ser ainda real ou fictício, considerando-se: autêntico, se a pessoa referida no prefácio for 

confirmada, nos indícios paratextuais, como real; apócrifo, se não for constatada a 

autenticidade; e fictícia, se o destinador for uma criação. 

 Sob a perspectiva dessas definições de Genette, vejamos, apenas como exemplo, dois 

prefácios de grande importância para o romantismo na primeira metade do oitocentos. O 

primeiro é de William Wordsworth, e o segundo de Victor Hugo, autores anteriormente citados. 

 Wordsworth e Coledridge escreveram e publicaram juntos, em 1798, Lyrical Ballads 

with other Poems26. Uma segunda edição sai em 1800, e uma terceira em 1802. A primeira 

edição tem uma “Advertência” sobre a teoria da obra, a segunda edição foi aumentada com um 

prefácio, contendo os princípios poéticos que nortearam o livro, sendo um marco do 

romantismo inglês. Para nós, esse paratexto é independente tanto da dedicatória quanto do seu 

corpo poético, ficando conhecido simplesmente por Preface to the Lyrical Ballads. Sousa 

(1980)27, no seu artigo “O Romantismo inglês: uma interpretação” informa: 

 Correspondendo ao pedido de vários amigos para que esclarecesse a sua teoria 

poética, Wordsworth escreveu um longo prefácio para a segunda edição das 

Lyrical Ballads, de 1800. Trata-se de um dos mais famosos textos da crítica 

literária inglesa. É o tipo de obra a que os movimentos contemporâneos 

chamaram “manifesto”, muito radical nas suas condenações e na certeza da 

razão dos seus conceitos. Wordsworth proclamou a necessidade de reformar 

                                                 
25  “Porque um prefácio produzido para ma dada edição pode desaparecer, definitivamente ou não, em outra 

posterior, se o autor julgar que o seu desempenho foi cumprido: desaparecimento simples, ou substituição”.  
26  Há disponível na página da biblioteca digital da Universidade de Coimbra uma versão eletrônica, que vem 

acompanhada de hipertextos favorecendo ao pesquisador interessado em conhecer comentários teóricos sobre a 

obra. 
27 Maria Leonor Machado de Sousa é doutora em Literatura Anglo-portuguesa e catedrática da Universidade Nova 

de Lisboa. 
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a poesia, substituindo definitivamente a tradição literária da artificialidade 

neoclássica por uma poética que permitisse ao homem novo formado pelos 

ideais revolucionários exprimir livremente os seus sentimentos e esses ideais 

de liberdade, igualdade e fraternidade. (SOUSA, 1980, p.16) 
  

 Vemos, portanto, que há não apenas a desvinculação entre dedicatória e prefácio, mas a 

possibilidade de mudanças dos mesmos, em termos de autonomia em outra edição. Esses 

paratextos tem autoria autêntica, destinam-se a um público específico e possuem tanta 

importância que extrapolam o corpo principal.  

 A mesma análise pode ser aplicada ao Prefácio ao drama Cromwell, de Victor Hugo28, 

publicado em 1827. Adèle Hugo, filha do escritor, confirma a separação entre o texto e o 

prefácio: 

 The effect of the drama was surpassed by that of the preface. It burst out like 

a declaration of war against the received doctrines, and provoked battles 

among the journals. Hostility attacked everything, the ideas and the style. 

 The defense was not less ardent. The young men declared energetically for the 

independence of the theatre, and the Preface of Comwell became a rallying 

cry. (HUGO, 1863, p.131)29 

 

 Ao publicar separadamente o Prefácio de Cromwell, Victor Hugo utiliza o paratexto 

como forma de provocar uma grande discussão sobre a estética clássica, em meio aos 

intelectuais, e também sobre a arte e a técnica da escrita romântica: 

Não é, além disso, sem alguma hesitação que o autor deste drama tomou a 

decisão de carregá-lo de notas e prefácios. Habitualmente, estas coisas são 

muito indiferentes aos leitores, eles se informam antes sobre o talento de um 

escritor que sobre suas maneiras de ver; e, se uma obra é boa ou má, pouco 

lhe importa sobre que idéias está assentada, com que espírito germinou. Não 

se visitam quase os porões de um edifício cujas salas foram percorridas, e 

quando se come o fruto de uma árvore, preocupa-se pouco com a raiz. 

Por outro lado, notas e prefácios são algumas vezes um meio cômodo de 

aumentar o peso de um livro e de engrandecer, pelo menos em aparência, a 

importância do trabalho; é tática semelhante à desses generais do exército, 

que, para tornar mais imponente sua frente de batalha, põe na linha até suas 

bagagens. Depois, enquanto os críticos se enfurecem contra o prefácio e os 

                                                 
28 A professora Guacira Marcondes Machado - (UNESP – Araraquara) – publicou na Revista Lettres Française, 

vol. 5, 2003 o texto “A Poética de Victor Hugo: os prefácios da obra poética”. Neste trabalho a autora demonstra 

o itinerário da poesia de Victor Hugo através de seus prefácios que, segundo ela é o mesmo caminho percorrido 

pela própria literatura francesa no século XIX. 
29  “O efeito do drama foi superado pelo do prefácio. Ele explodiu como uma declaração de guerra contra as 

doutrinas recebidas e provocou batalhas no meio jornalístico. A hostilidade atingiu a todos, ideias e estilo. A defesa 

não foi menos ardente. O jovem declarou energicamente a independência do teatro e o Preface the Cromwell 

tornou-se um grito de guerra.” (tradução nossa). 
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eruditos contra as notas, pode acontecer que a própria obra lhes escape e passe 

intacta através de seus fogos cruzados, como um exército que se safa de um 

apuro entre dois combates de posto avançado e de retaguarda. (HUGO, s/d, p. 

13-14) 
 

 Gérard Genette analisou brevemente estes dois prefácios, tanto o da Lyrical Ballads 

como o de Cromwell. Ele confere ao prefácio escrito por Victor Hugo o estatuto de “anônimo”, 

embora assinalado como autêntico por estar implícita a autoria (de Hugo). Em relação a Lyrical 

Ballads, o crítico considera como semiautoral, uma vez que o corpo textual foi escrito por 

William Wordsworth e Samuel Coleridge, em 1798, com uma advertência anônima, o que 

poderia ser atribuído aos dois escritores. Na edição de 1800, Wordsworth evoca para si o 

prefácio, por ter sido sensivelmente aumentado e ajustado. Para nós, a escolha de que o autor 

do prefácio de Lyrical Ballads é Wordsworth está no que Genette chama de epitexto público, 

ou seja, “est épitexte tout elément paratextual que ne se trouve pas matériellement anexe au 

texte dans le même volume, mais qui circule en quelque sorte à l’air libre, dans une espace 

physique et social virtuellement ilimité”30. Afinal, há estudos que dão conta dessa autoria, como 

é o caso do artigo “Romantismo inglês: uma interpretação”, de Maria Leonor Machado de 

Sousa, citado acima. 

 A análise feita por Genette dos prefácios de William Wordsworth e Victor Hugo merece 

ser revista, assim como seus conceitos de utilização paratextuais no século XIX, sobretudo no 

caso português. Por esta razão, pareceu-nos importante ir buscar outras fontes sobre o mesmo 

assunto para melhor entender a paratextualidade na obra de António Feliciano de Castilho. 

 Maria Lucia Lepecki e Lucília Gonçalves Pires, no livro Para uma história das ideias 

literárias em Portugal (1980), ao lidar com os paratextos da época barroca, também perceberam 

que a teoria existente não era suficiente para explicar o material analisado em seu trabalho: 

 
É sobretudo uma tentativa de caracterização do prólogo como género numa 

época determinada da história da literatura portuguesa. Partindo da definição 

                                                 
30 “É epitexto todo elemento paratextual que não se encontra anexado materialmente ao texto no mesmo volume, 

mas que circula de algum modo ao ar livre, num espaço físico e social virtualmente ilimitado”. (tradução nossa). 
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de género como “la conjunction de plusieurs propriétés du discours littéraire 

jugées et pour les ouvres où on les recontres” 31 , põe-se o problema de 

descobrir quais as propriedades importantes para a definição do género 

prólogo. A leitura de várias dezenas de textos preambulares desta época 

permitiu a abstracção de traços comuns que, pela sua permanência através das 

variantes que cada texto constitui, foram consideradas as características 

essenciais do género. (PIRES, 1980, p. 33) (grifos das autoras) 
 

 Maria do Socorro Fernandes de Carvalho, em Preambulares do livro seiscentista em 

Portugal e no Brasil (CARVALHO, 2009), contextualiza já em sua introdução o processo 

exordial em um tempo de circulação fixada no século XVII:  

 Discursos breves, cartas, chancelas e poemas, os pequenos textos de 

apresentação dispostos antes da matéria do livro propriamente dito são 

retoricamente regrados na medida em que, especificados pelo uso, 

testemunham não apenas a exposição pública da obra, mas também o ato de 

sua publicação, seus efeitos sobre os leitores e as circunstâncias em que o livro 

está sendo publicado. Trata-se também de textos que, com o objetivo de 

angariar disposição afetiva para a obra, promovem no registro impresso a 

recepção favorável que por vezes já existe em função da circulação dos 

poemas em apresentação oral ou manuscrita em papéis avulsos. 

(CARVALHO, 2009, p.10) 

 

 Para Maria do Socorro, a questão da terminologia nos estudos preambulares é difusa, 

um problema a ser resolvido tecnicamente. Ela rastreou nos livros seiscentistas uma série de 

denominações, tais como: 

Prólogo é o texto que mais comumente inicia os livros portugueses no 

Seiscentos. Proêmio vem em segundo lugar, seguido do prefácio, argumento 

e prelúdio, semelhantes pela finalidade de apresentação da matéria, altura do 

autor, fundamento da obra e preparação da recepção. Seguindo outras 

finalidades próprias de suas composições, seguem-se ainda dedicatórias, 

cartas ao leitor, privilégio, licenças e poemas religiosos. Erratas, tábua de 

conteúdos, índices, desenhos, vidas, discursos acadêmicos e iluminuras são 

também encontradas. (CARVALHO, 2009, p. 25 - 26) 

 

 Com tamanha diversidade de práticas preambulares fica difícil, de fato, estabelecer ou 

uniformizar uma terminologia. Estudos apontam, segundo Maria do Socorro, “certas 

constantes, noções comuns, opções contumazes dentre autores e propõe certa periodização” 

                                                 
31 Em Notas do texto de Lucília Gonçalves Pires: T. Todorov, “Poétique”, in Quést-ce que le structuralisme? Ed. 

Du seuil, Paris, 1968, p. 154. 
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(CARVALHO, 2009, p. 26) separando de forma analítica os tipos preambulares entre modelos 

antigos, medievais, renascentistas, seiscentistas e literários. 

 Para a pesquisadora seiscentista, Genette denomina de prefácio “um conjunto 

demasiado abrangente de discursos, elenca certas funções postuladas aos prefácios originais” 

(idem, 2009, p.34). Este conjunto vai desde a apresentação do porquê do livro, passando por 

sua gênese, até escolha de um público idealizado pelo autor. Genette entende que o prólogo 

pode ser uma denominação de prefácio, ou ainda no caso dos poemas épicos, chama de 

“prefácio integrado”, parte inicial do poema em que é feita a invocação, anúncio e configuração 

da narrativa poética. Para Maria do Socorro, contudo, na perspectiva do século XVII, o prólogo 

desempenha um dos mais importantes papeis do discurso preambular, seguido das cartas ao 

leitor. Este preâmbulo tem aspecto essencial por ser o primeiro elemento discursivo de contato 

com o leitor, com a capacidade de apresentar a matéria do livro, seu autor, assim como sua 

justificativa ou mesmo defesa da publicação. 

 Um bom prólogo deve ter permeabilidade, “noção sobre a qual os discursos prefaciais 

tomam o estilo da matéria do livro que abrem, pois sofrem uma espécie de contágio do gênero 

da obra” (idem, 2009, p. 37). O que nos parece importante assinalar é a independência do 

prólogo em relação ao livro, ainda que devam ser do mesmo gênero da matéria, mantendo uma 

relação “decorosa” (idem, 2009, p. 37) entre si. Um bom prólogo deve ter uma construção que 

seja capaz de seduzir o leitor. 

 Também no caso das dedicatórias, Maria do Socorro diverge de Genette, defendendo 

que a política de mecenato no século XVII está longe do entendimento da compreensão 

contemporânea: 

 O poeta coloca-se assim num lugar fingido de humildade e devoção que mais 

revela, por efeito, a autoridade de sua rubrica e o decoro da obra que sabe 

representar. Quanto mais modestamente o engenho do autor promover sua 

obra e a si, mais inteirado revela-se das convenções de cortesia, que é também 

política, além de ser letrada. (CARVALHO, 2009, p. 38) 
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 Também Cláudio DeNipoti e Magnus Roberto de Mello Pereira afirmam em “Sobre 

livros e dedicatórias: D. João e a Casa Literária do Arco do Cego (1799-1801)” (DeNIPOTI E 

PEREIRA, 2013), que o estudo delimitado sobre as dedicatórias dos livros editados no Arco do 

Cego, em Lisboa, foi realizado porque seus autores entendem que “apesar de se apresentarem 

como um mero detalhe, as dedicatórias acabam por dizer muito sobre a cultura política do 

ambiente em que foram produzidas” (idem, 2013 p. 258), “bem como o próprio ato de dedicar 

livros” (idem, 2013 p. 260).  

 DeNipoti e Pereira atentam para a questão secundária de que o discurso laudatório, parte 

integrante de um livro, parece, por vezes, ter suas próprias histórias A reflexão dos 

pesquisadores é de que esse paratexto pode ser visto como um “sistema de clientelismo” (idem, 

2013 p. 261), e também que: 

 As dedicatórias funcionavam também como subterfúgio sutil para evitar ou 

pressionar a censura, o que fazia com que, ao aceitar uma dedicação, a grande 

figura a quem o livro era destinado retribuísse de imediato com uma mercê: 

publicar com mais “liberdade”. (DeNIPOTI e PEREIRA, 2013 p. 266) 
 

 O que está claro no texto “Sobre livros e dedicatórias: D. João e a Casa Literária do 

Arco do Cego (1799-1801)” é que, para análise do corpus, seus autores desenvolveram formas 

próprias de entendimento das dedicatórias. Eles concluíram que era possível estabelecer a 

perpetuação das relações sociais com a palavra impressa, e sugerem que uma “análise mais 

aprofundada das redes de clientelismo da coroa portuguesa, realizadas “em outros corpi 

editoriais, pode aprofundar essa percepção” (idem, 2013 p. 261). Tudo indica, em seus estudos 

específicos, que a sociedade portuguesa ainda estava arraigada ao Antigo Regime, e “em 

decorrência, o seu mercado livreiro apresentava diferenças profundas em relação ao bem mais 

estudado caso francês” (idem, 2013 p. 267).  

 Neste ponto recordamos Gérard Genette, que, em 1987, reconhecia a necessidade de 

uma história da dedicatória para melhor conhecimento dos costumes da “l’instituition littéraire” 

(GENETTE, 1987, p. 140).  
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O fato é que a utilização de prefácios, assim como prólogos, posfácios, notas de 

advertência e todas as demais composições preambulares foram sempre artifícios literários, e 

formam “índice elegante do conhecimento e uso da língua cultivada no ócio dos homens de 

saber, e indica domínio das formas de representação das virtudes civis e políticas” 

(CARVALHO, 2004, p.1). Estes registros tem o poder de produzir efeito sobre leitores e 

editores, e de inscrever na história aquilo que seus autores gostariam de pintar como retrato, 

quer de suas obras, quer de suas próprias convicções, quer do momento político, extrapolando, 

assim, o texto principal. 

 As observações de Genette, de Maria do Socorro Carvalho e de DeNipoti e Pereira 

levam-nos a crer que há necessidade de ser estabelecido um conceito aplicável às dedicatórias 

do século XIX. E nós concordamos que outras especificações possam ser feitas visando atender 

ao momento literário do primeiro quartel do século XIX, sobretudo a um autor como António 

Feliciano de Castilho. 

Os conceitos atribuídos aos paratextos, como prólogo, prefácios e dedicatórias, do livro 

Seuils, necessitam de um alargamento para interpretarmos o material laudatório da obra de 

Castilho. Devem ser incluídas as definições de epitexto e peritexto, dadas por Genette, como 

vemos: 

 Le critère distinctif de l’épitexte par rapport au péritexte – c’est-à-dire, selon 

nos conventions, à tout les reste du paratexte – est en principe purement 

spatial. Est épitexte tout élément paratextuel qui ne se trouve pas 

matériellement annexé au texte dans le même volume, mais qui circule en 

quelque sorte à l’air libre, dans un espace physique et social virtuellement 

illimité. Le lieu de l’épitexte est donc anyware out of the book, n’importe où 

hors du livre – sans préjudice bien sûr d’une inscription ultérieure au péritexte, 

toujours possible et dont nous rencontrerons maints exemples: voyez les 

interviews originales annexées aux éditions savantes posthumes, ou les 

innombrables extrais de correspondance ou jornal intime cités dans leur 

notices critiques. (GENETTE, 1987, p. 346)32 

                                                 
32 “O critério distintivo do epitexto em relação ao peritexto – ou seja -, segundo nossas convenções, a todo resto 

do paratexto – é, em princípio, puramente espacial. É epitexto todo elemento paratextual que não se encontra 

anexado materialmente ao texto no mesmo volume, mas que circula de algum modo ao ar livre, num espaço físico 

e social virtualmente ilimitado O lugar do epitexto é, pois, anywhere out of the book, em qualquer lugar fora do 

livro– sem prejuízo, é claro, de uma inscrição posterior no peritexto, sempre possível e da qual encontraremos 
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 O autor de Seuils divide tanto o epitexto quanto o peritexto no que chama de ocasiões 

temporais: anterior, para os testemunhos particulares ou públicos sobre projetos de um autor 

ou a gênese de sua obra; original, para as entrevistas concedidas no lançamento de um livro, 

conferências, dedicatórias; e posterior ou tardia, para as entrevistas, colóquios comentários 

espontâneos e autônomos do mesmo autor. Essas definições não funcionam muito bem para 

entender a paratextualidade no século XIX em Portugal. Entretanto, as divisões estabelecidas 

por Genette para epitexto e peritexto facilitaram a criação de outras tipologias distintas dos 

epitextos, sobretudo: editorial, alógrafo oficioso, autoral público e autoral privado. 

 De maneira geral, o epitexto editorial tem uma função publicitária e pode promover a 

obra com a utilização de cartazes ou anúncios publicitários, prospectos, bem assim com 

documentos promocionais publicados pelo editor e destinados principalmente às livrarias. O 

alógrafo oficioso tem alguma autorização ou pode até ser autoral e está muito mais perto do 

peritexto, pois quase sempre tem uma sintonia com o ponto de vista do autor. Segundo Genette, 

é importante ressaltar, o epitexto oficioso pode ter a forma de um artigo crítico orientado por 

indicações autorais, que o público só conhecerá, se conhecer, através de alguma informação 

adicional póstuma.  

 Enquanto o epitexto editorial e o alógrafo oficioso não possuem, em princípio, 

responsabilidade declarada do autor, o epitexto público é sempre dirigido ao público em geral, 

ainda que atinja apenas uma parte dele. O original pode ser uma resenha ou entrevista33 do 

próprio autor. O editorial posterior engloba as respostas públicas, que podem ser seguidas ou 

não das mediações ou direito de resposta. Genette considera mais tardias, pelo menos em 

princípio, as conversas, que teriam a condução de um mediador, algo mais conceituado do que 

                                                 
diversos exemplos: ver as entrevistas originais anexadas a edições eruditas póstumas ou os inumeráveis fragmentos 

de correspondência ou de diários íntimos citados nas notas críticas.” (tradução nossa) 
33 Segundo Genette, a entrevista é uma prática recente, introduzida na França por volta de 1884, com base em 

modelo americano. 
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a entrevista. A ideia atribuída à conversa é aplicada, ao que nos parece, muito relativamente ao 

final do século XIX, alongando-se pelo século XX até hoje, mas é o próprio autor francês quem 

alerta para o tesouro paratextual, por conter inúmeros testemunhos sobre hábitos de trabalho, 

lugares, momentos, ambiente, velocidade ou lentidão da escrita.  

 O autocomentário tardio é aquele em que o autor assume o fato de estar mais preparado 

para falar de seu trabalho. Genette afirma que esta prática é relativamente moderna, pois, na era 

clássica, pouco afeita ao comentário crítico, não suportavam o fato de o autor defender-se. Entre 

os séculos XVIII e XIX, escritores como Chateaubriand e Rousseau, descrevem em suas 

memórias as circunstâncias da redação de determinadas obras, sem, contudo, dar uma visão 

técnica. A época romântica não parecia muito favorável à realização de autocomentários, 

preferindo deixar que o público acreditasse na espontaneidade de suas inspirações (GENETTE, 

1987, p. 369). Mais uma vez, não nos parece ser o caso português, pois é possível encontrar, 

nos paratextos, preciosos tesouros de esclarecimentos públicos possibilitando, muitas vezes, 

traçar o caminho percorrido pelo autor para a construção de sua obra.  

Por último, então, temos o epitexto privado, que, segundo Genette tem o endereçamento 

distinto do epitexto público:  

Dans l’épitexte public, l’auter s’adresse au public, éventuellement à travers un 

médiateur, dans l’épitexte privé il s’adresse d’abord à un confidente réel, 

perçu comme tel, et dont la personnalité importe à cette communication, 

jusq’à en infléchir la forme et la teneur. (GENETTE, 1987, p. 374) 34 

 

O crítico francês divide o epitexto privado em dois grandes grupos. O primeiro é o 

confidencial, quando o destinatário do autor é um confidente (raramente pode haver mais de 

um) e a mensagem é escrita (carta) ou oral. O segundo epitexto é o íntimo, quando o autor se 

dirige a si mesmo, como de forma diarística, ou ainda sob a forma de protexto. (grifos nossos) 

                                                 
34 “No epitexto público, o autor dirige-se ao público, eventualmente por meio de um mediador; no epitexto privado, 

dirige-se primeiramente a um confidente real, percebido como tal e cuja personalidade influi nessa comunicação, 

chegando a modificar a sua forma e conteúdo.” (tradução nossa) 
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Sobre as correspondências, o autor de Seuils entende que as cartas são tão antigas como 

a literatura escrita, mas acredita que a correspondência anterior ao século XIX não inclui muitas 

confidencias a respeito de atividades literárias. As cartas podem ser usadas como uma forma de 

testemunho sobre a história de um autor ou ainda sobre a gênese de sua obra. Assim também o 

momento em que as missivas são divulgadas colabora com a crítica do público. Por exemplo: 

se estas vierem a público posteriormente à morte do autor, há grande chance de serem mais 

ricas e abundantes em termos de informação. Por outro lado, no caso português, em particular 

no da correspondência da marquesa de Alorna, Vanda Anastácio comenta que as cartas que 

faziam “alusões aos trabalhos de agulha surgem entrelaçadas com apreciações de livros e com 

a discussão de preceitos de composição poética” (ANASTÁCIO, 2006, p. 5). Isto nos leva a 

crer que, assim como outros itens examinados por Genette, esta noção de carta também carece 

de maior estudo, visto que a referência feita na citação acima de Genette diz respeito ao final 

do século XVIII. E, com certeza, deve haver outras referências semelhantes em Portugal, assim 

como na França e Inglaterra, países de onde foram extraídos os exemplos de Genette para 

Seuils. 

Os diários íntimos são todas as mensagens, “direct ou indirect, concernat son œvre 

passé, présent ou à venir, que l’auter s’adresse à lui-même, avec ou sans intention de publication 

ultérieure” (GENETTE 1987, p. 389-390)35. E, por fim, os protextos são mensagens dos diários 

utilizados como documentos testemunhais, lidos por uma terceira pessoa. Em suma, seria o 

estudo dos manuscritos, organizando os caminhos percorridos pelo autor. 

 

 

 

                                                 
35“Direta ou indireta, que diga respeito à sua obra passada, presente ou futura, que o autor endereça a si mesmo, 

com ou sem intenção de publicação posterior.” (tradução nossa). 
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2.2.  Entendendo as sociabilidades 

  

 A prática do “sarau literário-cultural” e assembleias criadas por António Feliciano de 

Castilho foi importante para compensar as dificuldades da difusão da poesia, em um mercado 

onde a procura pela literatura, além de limitada, concorria com o romance e o teatro, em 

ascensão no oitocentos. E, para compreender como Castilho dimensionou essas instituições, 

procuramos conhecer a história das academias, suas estruturas e se estas, sobretudo as do final 

do século XVIII, serviram como modelos estruturais e estatutários. 

 Iniciamos por d. Maria, Infanta de Portugal, filha de d. Manuel I e de sua terceira mulher, 

d. Leonor, nascida a 8 de junho de 1521, celebrizada por sua proteção às letras e artes. Mulher 

dotada de grande instrução utilizou sua corte para reunir senhoras com semelhante grau de 

conhecimento nos livros, nas pinturas, nas agulhas, e que estivessem dispostas a trocar 

conhecimento, tornando este espaço em “pólo central de um cenáculo artístico e conventual” 

(PALMA-FERREIRA, 1982, p. 10). Entretanto, segundo Palma-Ferreira, em seu livro 

Academias Literárias dos séculos XVII e XVIII (idem, 1982), não são muitas as informações 

sobre os serões de d. Maria, material que poderia ajudar a “reconstruir o timbre dos interesses 

culturais da época da infanta” (idem, 1982, p. 10). 

 D. Carolina de Michaëlis relata que d. Maria, junto com suas damas, nos serões de que 

participou ou organizou, fez estremecer as almas da Corte e despertar poetas imortais como 

Luís de Camões. Entretanto, a autora de A Infanta d. Maria de Portugal (1522–1577) e suas 

damas acreditava, ao escrever esse livro, que não haveria documentos comprovativos desses 

serões reais (MICHAËLIS, 1994, p.49)36. Mesmo sem apoio de provas, ela estava convencida 

de que esses eventos eram diferentes dos que aconteciam na Corte de d. Manuel, “cuja pompa 

                                                 
36 A edição utilizada de A Infanta d. Maria de Portugal (1522 – 1577) e suas damas foi a fac-similada, publicada 

por Américo da Costa Ramalho, na Biblioteca Nacional de Portugal, em 1994. No prólogo do autor que antecede 

a edição está descrito que muito do que não teve comprovação por d. Carolina de Michaëlis, pode ser pesquisado 

hoje no Fundo geral da Biblioteca Nacional de Lisboa. 
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e alegria exuberante e cujas graças familiares, tantas vezes indiscretas, se revelam por mil 

maneiras estranhas no Cancioneiro e nos Autos de Gil Vicente” (idem, 1994, p.51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2. Retrato de d. Maria, por Gregório Lopes 

 

 Esta configuração manteve-se até a Restauração, em 1640, quando esse espaço de d. 

Maria37 passou a cultivar, ainda que timidamente, atividades literárias, agregando poetas e 

literatos na “divulgação” da poesia. Em Portugal, as academias, ainda no século XVI, são 

reconhecidas como um espaço de estudos superiores, como é o caso da Academia Bracarense, 

fundada em 1581, em Braga, por d. Frei Bartolomeu dos Mártires, a qual foi entregue aos padres 

da Companhia de Jesus, tornando-se uma casa com características de ensino religioso.  

O termo “academia” foi paulatinamente generalizado a partir do final do século XVI e 

início do XVII, para o resto da Europa. Na França de Luís XIV, as academias foram concebidas 

                                                 
37 Academia, segundo o Dicionário de Bluteau é “lugar em Athenas onde Platao, e outros Filosofos davão as suas 

lições. § A seira dos Filosofos Academicos. § Corporação de Sabios para se comunicarem as suas luzes 

mutuamente, e promoverem as artes, e Sciencias, comunicando-as, e parenteando-as ao publico. § Junta ou 

assembleia de pessoas, onde se recitão versos, discursos &§ Universidade. In: BLUTEAU, D. Rafael. Dicionario 

da Lingua Portugueza. Lisboa: Na Officina de Simão Thadeo Ferreira, 1789. Tomo Primeiro – A-K, p.12. 
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por Richelieu com caráter cultural. Este movimento acadêmico, iniciado na corte francesa, é 

uma das manifestações mais caras da cultura mundana que se desenvolve nos grandes centros 

cosmopolitas, sucedendo ao espírito renascentista, e alterando as convenções cultuadas até 

então. Entretanto, em Portugal, nesse tempo, a cultura erudita ainda está encerrada nas clausuras 

dos centros religiosos, nas universidades e escolas, e segundo Palma-Ferreira: 

 Raras vezes extravasando para o quotidiano e criando, a partir do seu rosto 

severo e disciplinado, o prestígio do rigor que mesmo nos piores momentos 

não deixa de defender. Grandes figuras da erudição, seguindo o modelo do 

século anterior, emprestam às cortes e aos palácios a idoneidade da sua 

presença, quer como favoritos, quer como mestres e professores, quer como 

altos funcionários e agentes diplomáticos. (PALMA-FERREIRA, 1982, p.19) 
 

Dentre as academias que proliferaram ao longo do seiscentos português, destacamos a 

Academia dos Singulares, por ter tido o cuidado em organizar dois volumes de antologia, 

compostos por versos dos próprios acadêmicos, sob o título Academia dos Singulares de 

Lisboa38. Esses acadêmicos entendiam a importância da circulação da poesia, como pode ser 

verificado no prólogo da primeira edição: 

 Lector, se o liuro te não captar beneuolencia, nunca o Prologo te poderà 

persuadir o agrado, porque mais te pòde dizer o liuro, do que te pòde inculcar 

o Prologo; se lhe houueres de censurar o estylo, não lhes pòdes mal dizer o 

intento; pois não he digno de pouco louor occuparse o tempo em actos tão 

decorosos, quando a ociosidade o poderá perder em acções pouco honestas. 

 Nas Academias do mundo verdade he, que houve sojeitos de quem os destes 

liuros ainda não puderão ter discipulos: porèm nem porque no mundo houve 

mayores sojeitos, deuem os menores desmayar os engenhos, ou desconfiar dos 

aplausos. (…) 

 Antes (ó Lector) se deres lugar â consideração acharàs que os mayores 

engenhos apenas nascerão grandes; com estudo, & com o trabalho se fizeram 

maximos; não he o primeiro pomo que offerta a planta o melhor que promete; 

a continuação do tempo que a cria, & da terra que a alimenta, lhe perfeiçoa os 

fructos, ao passo que lhe engrossa os troncos. (ACADEMIA DOS 

SINGULARES, 1665, p. 4)39 

                                                 
38 O primeiro volume foi publicado em1665, sendo ampliado em 1668. Segundo Benair Alcaraz Ribeiro, em Um 

morgado de misérias: o auto de um poeta marrano, publicado em 2007 pela FAPESP, um terceiro volume deveria 

ter vindo a lume em 1670, o que não se concretizou. (RIBEIRO, 2007, p. 83) 
39 “Leitor, se o livro te não captar benevolência, nunca o Prólogo te poderá persuadir o agrado, porque mais te pode 

dizer o livro, do que te pode inculcar o Prólogo; se lhe houveres de censurar o estilo, não lhes podes mal dizer o 

intento; pois não é digno de pouco louvor ocupar-se o tempo em atos tão decorosos, quando a ociosidade o poderá 

perder em ações pouco honestas./ Nas Academias do mundo verdade é, que houve sujeitos de quem os destes 

livros ainda não puderam ter discípulos: porém nem porque no mundo houve maiores sujeitos, devem os menores 

desmaiar os engenhos, ou desconfiar dos aplausos. (…) /Antes (ó Leitor) se deres lugar a consideração acharás 

que os maiores engenhos apenas nasceram grandes; com estudo, e com o trabalho se fizeram máximos; não é o 
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Os membros da Academia dos Singulares tiveram no padre d. Rafael Bluteau40 um de 

seus mais severos críticos, por entender o eclesiástico que “não há assuntos mais próprios para 

os discursos académicos do que a suma perfeição do ser divino” (PALMA-FERREIRA, 1665, 

p. 27), deixando de lado os sonhos de poetas que “fizeram a delícia dos académicos portugueses 

e estrangeiros” (idem, 1982, p. 27). A pouca admiração do eclesiasta por esta academia é que 

os singulares eram predominantemente cristãos-novos liderados pelo poeta António Serrão de 

Castro (RIBEIRO, 2007, p.83), que deixou, inclusive, descendentes intelectuais na casa do 

Parnaso, como era conhecido o local onde todos se reuniam: 

 Esta Academia iniciou o funcionamento de seu segundo período, em 1663, 

por iniciativa do cristão-novo Pedro Duarte Ferrão, sobrinho de António 

Serrão de Castro. Reuniam-se em sua casa o Parnaso – na já mencionada Rua 

dos Escudeiros. As reuniões ocorriam sempre aos domingos. A partir de 1665, 

mudaram para as quintas-feiras, prolongando-se as sessões até altas horas da 

noite. As sessões começavam com uma oração auto-religiosa, geralmente em 

prosa. Seguia-se o discurso do presidente, que introduzia o assunto escolhido. 

O assunto poderia ser um elogio a algum personagem importante da cidade ou 

do reino, um lírico e um amoroso, geralmente extraído da mitologia, ou ainda 

um joco-sério circunstancial, do cotidiano. Depois, vinha a participação dos 

presentes, com as produções poéticas sobre o tema proposto. (RIBEIRO, 2007, 

p. 83-84) 
 

Segundo o autor das Academias Literárias dos séculos XVII e XVIII, a instituição 

acadêmica passa a ser definida antes mesmo do que seriam os serões de d. Maria: 

A academia literária propriamente dita, que sucede à Academia quatrocentista, 

em parte proveniente do espírito humanista, é já uma instituição com intuitos 

perfeitamente definidos, sob o ponto de vista artístico – e também mais 

falsamente esplendorosos –, aplicando-se à difusão do culto retórico 

ciceroniano e instalando, na tradição académica que vingará, em Portugal, no 

século XVII, o preconceito da superficialidade. (PALMA-FERREIRA,1982, 

p. 9) 

 

  

                                                 
primeiro pomo que oferta a planta o melhor que promete; a continuação do tempo que a cria, e da terra que a 

alimenta, lhe perfeiçoa os frutos, ao passo que lhe engrossa os troncos. (ACADEMIA DOS SINGULARES, 1665, 

p. 4) 
40 Segundo Palma-Ferreira, o padre Rafael Bluteau assumiu posição contrária a quase todas as academias daquela 

ocasião. In: PALMA-FERREIRA, João. As academias literárias dos séculos XVII e XVIII. Lisboa: Biblioteca 

Nacional, 1982, p. 27. 
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As academias passaram a ter o nome de Arcádia com a rainha. Cristina41 da Suécia, 

quando esta foi morar na Itália. Sucessora, com apenas seis anos de idade do rei Gustavo42, que 

abdicou ao trono, em 1654, deixando em seu lugar o primo Carlos Gustavo. A rainha era 

poliglota e muito interessada pelas artes em geral. Era também arbitrária e excêntrica, o que 

causava certa impopularidade tanto em sua própria corte como entre seus súditos. Enquanto 

reinou, buscou implementar a cultura, a música e a literatura, chegando a tentar, sem sucesso, 

a criação de uma academia nos moldes de Richelieu. Cristina era de fato uma monarca diferente, 

usava “linguagem grosseira, embora ela própria encarasse como um defeito natural sueco” 

(BUCKLEY, 2006, p.92). Gostava de piadas obscenas, mantinha um estilo masculino de andar, 

usava sapatos baixos, “e para um salão de cortesãos ávidos por escândalo e impacientes por um 

herdeiro, tudo indicava clara aberração sexual” (idem, 2006, p.92).  

 Segundo os historiadores Johan Archenholtz e Verônica Buckley, a criação soturna, o 

reinado criticado por seu autoritarismo e rejeição ao casamento, a discordância ao 

protestantismo foram razões que a levaram à saída do trono e à subsequente conversão ao 

catolicismo. Já como ex-rainha, mudou-se para o Vaticano, quando passou a chamar-se Cristina 

Alexandra43. Foi então residir no Palácio Farnese, onde fundou, em 1656, uma academia, a que 

denominou “Arcádia”44. Esse local passou a ser frequentado por artistas desejosos de mostrar 

seus dotes de música, literatura, teatro e línguas, assim como por outras pessoas interessadas 

                                                 
41 Uma pequena história sobre a Rainha é que logo após a morte do pai, d. Maria Leonor, sua mãe, ordenou que 

ela dormisse ao seu lado, no quarto real, recoberto por cortinas pretas, e com o coração do marido guardado em 

em uma caixa sob o espaldar da cama. A bibliografia utilizada para conhecer melhor a biografia da Rainha Cristina 

da Suécia foi os dois volumes de ARCHENHOLTZ, Johan. Memoires concernant Christine reine du Suede. A 

Amsterdam et a Leipizig: Chez Pierre Mortier, Libraire, 1751. E também BUCKLEY, Veronica. Cristina rainha 

da Suécia: a vida atribulada de uma excêntrica europeia. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2006. 
42 O Rei Gustavo II morreu na Batalha de Lützen, quando era líder dos protestantes na Guerra dos Trinta Anos. 
43 A altura em que chegou ao Vaticano, Cristina foi recebida pelo Papa Alexandre VII, portanto, muitos pensaram 

que sua escolha pelo novo nome “católico” teria sido em função de Sua Santidade, ocorre que a escolha deu-se em 

razão de sua admiração por Alexandre, o Grande. 
44 Arcádia era o nome de uma das províncias da Grécia antiga, famosa pelo gosto de seus habitantes pela música e 

a poesia. 
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por tais artes. Tornou-se mecenas dos artistas a sua volta, ajudando não apenas na confecção de 

suas obras, mas também na divulgação de seus nomes na sociedade europeia. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 3. Cristina, rainha da Suécia, por Sébastien Bourdon 

 

 Amante de uma boa retórica, não tardou que a ex-rainha pedisse ao papa a nomeação do 

padre António Vieira45 como pregador oficial no palácio onde residia (BARROS, 1776, p.392). 

Cristina Alexandra aproximou-se tanto do jesuíta, que pediu que este fosse o seu confessor, 

pedido a que Vieira declinou. 

 Em abril de 1689, morre a mulher que abdicou ao trono da Suécia, e os artistas que 

obtiveram os seus favores e estiveram ao seu redor, em sua homenagem, fundaram a sociedade 

literária denominada “Academia da Arcádia” da qual a fizeram patrona. Seguindo a mesma 

ideia de “Arcádia”, criada por Cristina Alexandra, usaram termos utilizados pelos poetas gregos, 

sendo chamados pastores, e tendo o Menino Jesus como protetor da sociedade. Sua insígnia era 

                                                 
45 Em 1661, o Padre António Vieira foi preso no Pará e enviado a Lisboa, onde passou por um grande processo 

inquisitorial, sendo privado de participar da Companhia de Jesus. Com a ascensão, em 1669, de D. Pedro ao trono 

português, Vieira foi anistiado, sem, contudo voltar a ter o prestígio de antes, fazendo com ele tome a decisão de 

seguir para Roma. O papa Clemente X decretou que Vieira ficasse ligado ao Vaticano, liberando-o de seus 

compromissos religiosos com Portugal. 
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a flauta de Pan, adornada com ramos de louro e pinheiro. Para que houvesse igualdade social 

entre os componentes, estes não usariam seus nomes de família. 

 É mister dizer que as academias, assembleias, serões, outeiros, salões e demais tipos de 

sociabilidades sempre chamaram a atenção de estudiosos pelo caráter de produção e difusão 

cultural e política ao longo dos séculos. Entretanto, o setecentos passou por grandes 

transformações sociológicas e políticas, além do aumento da velocidade na circulação das 

notícias, manuscritas ou impressas, por cartas ou periódicos, e, ainda, a abertura dos espaços 

sociais privados utilizados também como espaços públicos, redimensionando, por assim dizer, 

uma nova forma de vida cultural. 

 Esse interesse pode ser notado nos estudos de José Silvestre Ribeiro em Historia dos 

Estabelecimentos Scientificos Litterarios e Artisticos de Portugal nos Sucessivos Reinados da 

Monarchia, que, em seus dezenove tomos, trata exaustivamente das academias portuguesas do 

século XVII até o final do século XIX. Em seu prólogo atenta para o fato de que ele abriu: 

Um caminho que não existia, e que era indispensavel para atravessar uma 

região vastíssima e inexplorada. Melhorar e aperfeiçoar esse caminho, 

alargando-o, tornando-o mais plano, e de mais facil, seguro e ameno transito… 

eis a tarefa que o tempo há de desempenhar, por meio de trabalho de homens 

infinitamente mais illustrados do que eu. (RIBEIRO, 1871, p. XI) 

 

  

Mesmo aberto o caminho por Silvestre Ribeiro, vemos que Maria Alexandra Lousada, 

em seu texto “Novas formas: emergência do espaço público” (LOUSADA, 2011, p. 424-456), 

aponta ainda para a deficiência de trabalhos sobre essas sociabilidades. No caso das academias, 

há, segundo a autora, a justificativa destas serem vistas “ainda como uma instância de crítica 

ligada ao monarca e à corte, logo às autoridades tradicionais” (idem, 2011, p. 429). Contrária a 

essa ideia, Lousada dá a este espaço maior valor ao descrevê-lo como lugar de “debate e 

avaliação das produções literárias que progressivamente se emancipará do ‘segredo’ da corte” 

(idem, 2011, p. 429). 
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 Relativamente aos salões, Maria Alexandra sustenta que, só há muito pouco tempo, 

começaram a surgir estudos que acrescentassem mais ao já sabido, “mas, globalmente, dizem-

nos mais sobre a produção literária das figuras femininas que organizaram essa forma de 

sociabilidade do que sobre o funcionamento concreto do salão” (LOUSADA, 2011, p. 429). 

 Lousada, que vem se dedicando aos estudos dos espaços públicos e privados desde o 

seu doutoramento, em 1995, com a tese Sociabilidade em Lisboa: finais do século XVIII a 1834 

(idem, 1995)46, atinge, em seu texto de 2011, uma sucinta definição histórica de academia em 

Portugal: 

 No caso português, o período áureo das academias é o dos tempos do barroco 

seiscentista e primo-setecentista. Se a inspiração remota se pode encontrar nas 

academias italianas da Renascença, a influência mais directa parece ter vindo 

de França e da Itália pós-renascentistas. O 4º Conde de Ericeira (1643-1743), 

por exemplo, defendeu a criação duma academia régia à imagem e semelhança 

da academia francesa e entre os frequentadores das academias que patrocinou 

encontravam-se vários franceses (Bluteau, Neuville, etc.). Manuel Caetano de 

Sousa (1658-1734) trouxe de Itália livros, manuscritos, instrumentos 

científicos e contatos com os eruditos locais estabelecidos nas academias que 

frequentou, entre as quais a famosa Academia dos Árcades. No período 

considerado, atribuía-se a classificação de academia e duas realidades 

distintas: por um lado, a associações formais de carácter científico e/ou 

literário e, por outro, a reuniões, regulares ou não, de pessoas letradas, onde 

se recitavam versos e discursos entre outras atividades. Nestas últimas, 

incluem-se os designados certames académicos realizados pontualmente por 

ocasião duma festividade pública. Esclareça-se também que, até finais do 

século XVIII, o ‘homem de letras’ é igualmente um ‘homem de ciências’, não 

necessariamente autor, mas sim alguém que se dedica ao estudo e à leitura em 

diversas áreas do saber e não apenas em literatura. A contraposição entre 

letrado e cientista inicia-se então, mas não é ainda dominante. (LOUSADA, 

2011, p. 430-431) 
 

 Diante do que afirma Maria Alexandra Lousada, coloca-se a questão: o que terá António 

Feliciano de Castilho assimilado das antigas academias para “construir” as suas sociedades? 

Para traçar esse caminho, apresentamos as academias, anteriores ao seu nascimento, que nos 

parecem mais próximas do desenho utilizado por Castilho. Os estudos sobre essas instituições 

                                                 
46 Maria Alexandre Lousada realiza um trabalho sociológico dos hábitos portugueses do século XVIII e início do 

XIX. Lamentavelmente este trabalho não foi publicado, podendo ser consultado apenas na Biblioteca da Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa. 
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no oitocentos não são tão expressivos, contando apenas com uma ou outra referência nos 

dicionários sobre o assunto. 

 A Academia dos Anônimos foi uma das primeiras a surgir no século XVIII, e seu título 

já aponta para a intenção de seus membros em não divulgar seus nomes. Entretanto, buscaram 

fazer conhecidas suas poesias através de dois tomos de livros chamados Progressos Académicos 

dos Anonymos de Lisboa, indo a lume em 1718, por graça financeira do Fidalgo da Casa de Sua 

Majestade, António Galvão, e pelo Secretário das Justiças Castello-Branco. O primeiro tomo 

apresenta uma longa história das academias da Antiguidade Clássica, mas o que chama a 

atenção – e aqui reproduzimos – é a identificação dos membros da Academia, em uma 

“Advertência” de seus mecenas, os quais entenderam ser importante dar publicidade autoral, 

ainda que, segundo eles, não tivesse havido autorização: 

Os Academicos Anonymos conformando-se com o titulo q[ue] der[am] a sua 

Academia, resolver[am] callar nas suas obras os seus Nomes, mas o que neles 

fo[i] modestia, ou galantaria, passou a ser em mim especulaç[ão], & diligencia; 

por quanto depois de estar impresso o presente livro procure[i] ocultamente 

saber os nomes dos quais são Autores dos papeis, que v[ão] estampados nelle, 

para não desfraudar  a curiosidade publica da noticia, q[ue] lhe ofereço nos 

seguintes Syllabos, ainda que com grande repugnancia, & talvez desgosto dos 

mesmos Academicos q[ue] chegar[am] a penetrar este furto da minha 

intelligencia. (PROGRESSOS ACADEMICOS, 1718, p. 369)47 

 

 Seguimos para a Academia dos Ocultos fundada em 1775, que é, segundo Palma-

Ferreira, a que conserva ainda a mais “opulenta coleção de inéditos” (PALMA-FERREIRA, 

1982, p. 45), referindo-se aos seis códices denominados “Arquivo Tarouca”48. Muitas vezes foi 

confundida com a Academia dos Anônimos. Entretanto, só tiveram em comum alguns membros, 

e muitos membros dessas academias viriam a participar da Arcádia. O seu estatuto, base 

organizacional interna, incluindo cargos e sufrágios, influenciou a Arcádia Lusitana, assim 

                                                 
47 Procuramos manter o texto o mais próximo possível do original, utilizando […] nos casos de desdobramentos 

da palavra, ou atualização da forma de escrita verbal. 
48 Pode ser verificado na Biblioteca Nacional de Lisboa, tendo muito material inédito. 
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como a união dos participantes como forma de manutenção do grupo, como vemos logo no 

início do seu capítulo VIII: 

 Encomenda-se muito a união entre os alunos por ser esta a melhor segurança 

para subsistência de semelhantes Congressos e se proíbem tantos os políticos 

cortejos entre os problemáticos e desculpas de insuficiência nos Oradores, 

como toda a casta de críticas e termos indecorosos aos ouvidos de um 

auditório grave. (PALMA-FERREIRA, 1982, p. 48) 

 

 A última conferência da Academia dos Ocultos realizou-se pouco antes do terremoto de 

1755, que nas palavras de Palma-Ferreira, teria posto “termo à Academia” (idem, 1982, p. 68). 

Esta informação coloca em perspectiva uma pergunta contida no título do artigo de Vanda 

Anastácio, intitulado “O terramoto de 1755: marco da História Literária?”: 

 Gostaria de recordar que muitos dos aspectos relevantes para a configuração 

do campo cultural posterior ao terramoto de 1755, especialmente a nível da 

produção literária propriamente dita, mas também a nível de outros elementos 

directa ou indirectamente relacionados com ela – como a reforma do ensino, 

a circulação e o comércio de livros estrangeiros, ou a divulgação de saberes 

através da imprensa periódica -, se encontram em linha de continuidade com 

propostas anteriores, datáveis, pelo menos, dos anos 30 e 40 do século XVIII, 

frequentemente esquecidas ou subalternizadas devido à insistência na fase de 

reconstrução pós sismo e ao recorte periodológico adoptado. (ANASTÁCIO, 

2007, p.364) (grifos da autora) 
  

 Concordamos com Vanda Anastácio ao perceber certa continuidade literária e cultural 

entre a Arcádia Lusitana, fundada em 1756, após o terremoto de Lisboa, e as academias que 

referimos acima. Sob o lema Inutiale truncat, pretendiam seus sócios caracterizar o gosto dessa 

academia pelo simples e não pela extravagância do barroco. Segundo José Antonio Ruedas de 

La Serna, em seu livro Arcádia: tradição e mudança (SENRA, 1995): 

 Trata-se de restaurar o “bom gosto”, isto é, de acabar com os excessos a que 

havia chegado o barroco, de voltar à lição dos clássicos gregos e latinos, de 

restabelecer a clareza e a economia na expressão literária, de evitar as efusões 

do sentimento que nublam ou subtraem força e brilho à razão. (SERNA, 1995, 

p.2) 
 

 Essa academia não se diferenciou muito da constituição de suas antecessoras 

portuguesas, uma vez que eram formadas por indivíduos que integravam o clero e a aristocracia, 

junto com letrados que se interligavam de forma a obter favores, reconhecimento, divulgação 
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e, claro, patrocínio. O que acontecerá de diferente nesta nova composição institucional é a 

possibilidade da ascensão social de alguns partícipes, adquirindo posições dentro da nobreza, 

como é o caso de Domingos dos Reis Quita49.  

 Não sendo nossa a opinião que a Arcádia Lusitana tivesse apenas como interesse 

principal a restauração de bom gosto como cita Ruedas de La Serna, acrescentamos a 

comparação feita por Vanda Anastácio entre a Arcádia e suas antecessoras, sobretudo, se 

pensarmos em projeção das sociedades que surgirão no início do oitocentos, em particular, as 

criadas por António Feliciano de Castilho: 

A importância atribuída pela Arcádia ao teatro e aos géneros líricos menores, 

por exemplo, difere muito da que lhes havia sido concedida pelas agremiações 

anteriores. E a discussão de questões como a utilidade da poesia, e do papel 

social do drama, o uso da rima ou o emprego da mitologia, serão aprofundadas 

pelos árcades em termos que os distanciam das discussões sobre os mesmos 

temas levadas a cabo pelos académicos que os precederam. O mesmo poderia 

dizer da penetração que os seus trabalhos tiveram junto ao público leitor da 

época: as referências de contemporâneos e até de mulheres ilustradas, como a 

Condessa de Vimieiro ou a então jovem Marquesa de Alorna, demonstraram 

que as obras dos árcades tiveram ampla circulação nos meios cultos do tempo 

– fenómeno em que parte explicável pelas alterações de modos de convívio e 

de hábitos sociais ocorridas depois da catástrofe. (ANASTÁCIO, 2007, p. 

366) 

 

 Tendo-se em mente que as academias, em Portugal, admitiam apenas a frequência 

masculina, o movimento da Arcádia Lusitana em relação ao seu público leitor, como aponta 

                                                 
49  Quita era um cotado cabeleireiro, que com autodidatismo aprendeu latim, espanhol, italiano e francês, e 

estabeleceu grandes amizades na sociedade, garantido assim sua entrada como sócio da Academia Lusitana, onde 

adotou o nome de Alcino Micênio. O editor das Obras completas de Domingos dos Reis Quita (1791) publicou 

uma segunda edição após a morte de seu autor, e em seu prólogo apresenta a mobilidade social de Alcino Micênio 

como exemplo de uma condição possível e necessária: Nos bons Authores Poeticos acha[m] os Oradores Profanos, 

os Sagrados, todos os Homens, de que tirarem muito fructo; as palavras, os pensamentos, a Moral, e o 

conhecimento de que são, e do que podem vir a ser. E lembrado eu destas fortissimas razões não reimprimiria as 

Obras de hum, que tanta estimaç[ão] mereceu entre os portuguezes modernos? Domingos dos Reis Quita, cuja 

occupaç[ão] o fazia desconhecido daqueles, que para mais nada olh[ão], senão para uma brilhante fortuna, uma 

antiga, e esclarecida ascendencia, sem se lhes lembrarem, que a sólida Grandeza consiste na virtude, nos talentos, 

e em um bom proceder Civil, e Christ[ão], e e que o mais só para estimaç[ão] dos Homens, que esta he, a que faz 

a huns grandes e outros pequenos: este homem que com raz[ão] conheceo, que um bom Cidad[ão] n[ão] só deve 

aperfeiçoar-se na occupaç[ão], que a Providencia o destinou, como argumentar, polir os seus talentos, para que 

o pensamento nunca esteja ocioso; Se aplicou esmeradamente aos Estudos Poeticos, conseguindo á custa de muito 

trabalho, estudo, e applicaç[ão] ganhar a estimaç[ão] daqueles Homens, que todos julgav[am] de Letras, e ser 

admitido na nossa Arcadia, donde sahir[am] producç[ões] de gosto e de credito para nós. (QUITA, 1791, p. 7-8) 

 Procuramos manter o texto o mais próximo possível do original, utilizando […] nos casos de 

desdobramentos da palavra, ou atualização da forma de escrita verbal. 
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Anastácio, levanta a questão de gênero em Portugal, que pode ser pensado sob a perspectiva 

dos salões da Marquesa de Alorna, cobiçados por literatos de diferentes gerações que 

“ambicionavam conhecer talentos e ser por eles reconhecidos, tendo seu contributo nesse 

sentido perdurado até alguns anos depois da instalação do governo liberal” (SANTOS, 1998, p. 

282).  

Menos exaltada na História da Literatura Portuguesa, d. Francisca Possolo da Costa, ou 

Francília, pastora do Tejo, seu pseudônimo árcade, também manteve salões abertos, 

encerrando-os, contudo, após morte de seu marido, em 1829, e retirando-se para uma quinta 

que possuía no Cartaxo, aonde veio a falecer a 19 de junho de 1838. Francília recebia, com 

regularidade, intelectuais e literatos de várias gerações, promovendo-os, tal como fizera a 

Marquesa de Alorna.  

 O autor que nos ocupa, António Feliciano de Castilho, teve um convívio muito próximo 

com as escritoras e intelectuais do sexo feminino, como por exemplo, Francília e Alcipe, de 

quem trataremos mais detidamente no capítulo quatro. Podemos provar que a aproximação 

entre essas mulheres da literatura portuguesa influenciou a visão de feminino desenvolvida em 

Castilho, tanto que este influenciará e incentivará o trabalho de mulheres, como Maria Amália 

Vaz de Carvalho, Maria José Canuto e Maria Peregrina de Sousa, entre outras. 

Complementando a leitura, optamos pelo trabalho de Maria de Lourdes Santos 

Intelectuais Portugueses na Primeira Metade de Oitocentos (1985), que favorece a discussão 

do espaço público de intelectuais como Castilho, como também sobre alguns traços da 

contribuição da Marquesa de Alorna e de Francisca Possolo da Costa na construção das redes 

de sociabilidades: 

Em pleno século XIX, Alorna, já octogenária, sustentava ainda, em Portugal, 

uma mentalidade que se alimentava dos mesmos ideais que tinham animado 

as elites iluminadas frequentadoras dos salões franceses anteriores a uma 

Revolução que depois fizera eclodir as contradições entre o radicalismo 

filosófico e a moderação política daquelas mesmas elites.  

(…) 



 

67 
 

Mas a função inovadora que o salão da Alorna teve, tenderia a atenuar-se 

inevitavelmente com o passar dos anos, sobrepondo-se-lhe as funções de 

acolhimento e legitimação de novos talentos.  

(…) 

Entre 1820 e 1830, destacava-se, na capital, uma outra figura feminina que, 

tal como Alorna, também mantinha um salão bastante frequentado se bem de 

menor prestígio. Tratava-se de Francisca Possolo (Francília de seu nome 

arcádico), poetisa como a marquesa, mas trinta e três anos mais nova e de 

condição burguesa. (SANTOS, 1985, p. 284-285) 
  

 A Academia de Bellas Artes ou Nova Arcádia, “a mais ruidosa e mais polémica” 

(PALMA-FERREIRA, 1982, p. 99) de todas as academias era herdeira dos certames dos 

últimos anos da Arcádia Lusitana. Os seus sócios mantiveram a adoção de pseudônimos 

pastoris, assim como os certames literários que, entre seus participantes, “celebrizou-se nas 

violentas questões entre José Agostinho de Macedo e Bocage” (idem, 1987, p. 100). A discórdia 

foi tão grande que não tardou para o assunto chegar à praça pública, levando, 

consequentemente, ao seu fim.  

 Com essa breve história das academias surgidas antes do século XIX, pretendemos 

perceber melhor qual o conceito de academia utilizado por António Feliciano de Castilho. E 

entender também a razão da participação do autor da Primavera em assembleias, salões, 

academias e sociedades e os desdobramentos que estas tiveram na História da Literatura 

Portuguesa. 
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2.3. Em busca de um “lugar privilegiado” para Castilho 

  

 Discorremos acima sobre algumas questões relativas à paratextualidade e sociabilidades 

que nos parecem importantes para o estudo do corpus desta tese, realizando breve revisão 

bibliográfica sobre esses temas. Pensamos ter deixado claro que essas análises não se ajustam 

completamente ao caso português. Em relação as sociabilidades literárias, qual seria a melhor 

forma de conceituar as academias fundadas por Castilho? Quais as bases históricas e estatutárias 

usadas pelo autor da Primavera na construção de sua primeira sociedade? E tendo havido um 

conceito “particular”, como este evoluiu (ou não) ao longo do século XIX, já que sua morte só 

ocorrerá no terceiro quartel desse século? Estas bases foram também paradigmáticas na escolha 

das sociabilidades que frequentou ou a que se associou?  

 O terremoto de 1755 transformou geograficamente Lisboa, que veio a ser reconstruída 

com régua e compasso pelas ideias do Marquês de Pombal, fazendo nascer não apenas uma 

nova arquitetura na cidade50, mas também técnicas de engenharia e serviços de pedreiros 

absolutamente modernos para o tempo. As pedras, os tijolos, os azulejos eram feitos em outros 

sítios e trazidos para o local a ser reconstruído na medida de suas necessidades. Foi uma 

emergência a criação de novas imagens citadinas, alterando, consequentemente, a rotina da 

cidade, como Maria Alexandre Lousada esclarecerá: 

 O Chiado tornou-se uma área procurada para a localização de práticas de 

sociabilidade de tipo cultural, e/ou socialmente distintas em parte porque aí se 

construiu o Teatro de São Carlos, e em parte porque se conjugaram 

temporalmente outros factores como o plano pombalino de arruamentos para 

a baixa, a ausência posterior da corte e a difusão de hábitos públicos de 

sociabilidades” (LOUSADA, 1995, p. 92) 
  

                                                 
50“Foi em junho de 59 que o risco de Lisboa mereceu a sua approvação. Em breves anos se ergueu do seio das 

ruinas a mole das contrucções anonymas: as ruas em alinhamentos rectos, as praças rectangulares, as fachadas 

symetricas e monotonas, as arcadas classicas supportando os muros lisos, fendidos por janellas regulares e simples, 

os edificios publicos centralisados em torno do Terreiro-do-paço, que sob o nome de Praça-do-Commercio recebia 

no seu centro a estatua insipida do pseudo-fundador de Salento. Não se reedificava Lisboa: erguia-se no logar da 

antiga, uma nova cidade, porque Portugal, a que o jesuitismo quebrou a tradição da sua vida historica, veiu, desde 

o XVII seculo até os nossos dias, de revoluções em revoluções”. (MARTINS, 1909, p. 187) 
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As mudanças na cidade favorecem um novo estilo de vida pública. O espaço dos 

outeiros51, que eram as festas de igreja mais populares, lugar de grande circulação de produção 

literária, onde o encontro de jovens, ainda que sob o olhar vigilante das religiosas, foi 

esvaziando em frequência. Assim, novos espaços de sociabilidade vão sendo, aos poucos, 

formados como nos cafés, “nas tabernas do tesouro velho ou as casas de pasto dos aguadeiros 

do Loreto” (LOUSADA, 1995, p. 119), com novos públicos, novos edifícios de prestígios, que 

“não poderiam deixar de ter um impacto espacial decisivo a médio prazo” (LOUSADA,1995, 

p. 119). 

 O espaço aberto dos cafés facilitava a transmissão das notícias políticas e literárias, sem 

que com isso fosse necessário passar pela censura. Para Lousada, Bocage e o Café Nicola de 

Lisboa são dois símbolos da nova forma de sociabilidade instalada em Portugal nos últimos 

anos do século XVIII: 

 Poetas e literatos começaram a frequentar cafés e outros estabelecimentos de 

bebidas transformando-os em lugares de encontro, de convívio, de debate 

literário e de discussão política, contribuindo de modo activo para a formação 

e ampliação do público enquanto comunidade crítica. (LOUSADA, 2011, P. 

449) 

 

                                                 
51

Temos em mente que em “Noticia sobre o autor d’esta obra”, prefácio que abre o livro A Lyrica de João Minimo 

(GARRETT, 1829), Almeida Garrett consegue reproduzir muito bem a mudança dos hábitos sociais e literários, 

que iniciam com Bocage e seus contemporâneos e avançam para Castilho e os homens de seu tempo. Apresentando 

um encontro entre o poeta e uns amigos, o autor do prefácio descreve: “Veio-se a falar em outeiros – alegre e 

ingenhoso passatempo de nossos paes, quasi perdido hoje na barafunda das maldittas politicas, desprezado e mal 

avaliado por uma mocidade estragada e libertina que tem o descoco de preferir as cartas da Nova Heloisa e do 

excommungado St. Preux ás éclogas do pastor Albano e da pastora Damiana, (…) porque hoje a moda é prosa e 

mais prosa, economias politicas, estatisticas, chymicas, physicas, e outras inuteis frandulagens, que nunca entraram 

nas topetadas e apolvilhadas cabeças de nossos paes n’aquelles felizes tempos de Portugal em que a procissão da 

corpo-de-deus vinha pelos arruamentos abaixo, - e na vespera á noite – oh! que brilhantes outeiros por aquella rua 

Do-ouro! – quando todas as blue stockings, bel-esprits e precieuses de Lisboa requebravam pelas adamascadas 

janelas em motes alambicados e sublimes (…) Ah! D’onde vem tudo isto, d’onde procede todo este damno? – Do 

esquecimento e abandono dos antigos, respeitaveis e orthodoxos usos nacionaes. Durassem ainda os outeiros, 

houvesse éstas justas, estes torneios poeticos em que cada um fazia próva singular e pública de seu talento e finura, 

e sem o quê nenhum insulso fazedor de versos soltos e frigidissimas odes ousava intitular-se poeta: houvesse elle 

outeiros, e não veriamos o que vemos. (GARRETT, 1829, p. IV - V e IX – X)  Os outeiros são uma forma de 

divulgação cultural, de circulação de cópias manuscritas que facilitou muito a difusão dos escritos femininos, na 

medida em que as academias portuguesas não permitiam presença que não as masculinas. Anote-se que a Marquesa 

de Alorna frequentou essas rodas, quando esteve reclusa no Convento de Chelas, ocasiões em que podia divulgar 

a sua poesia. 



 

70 
 

 Poetas como Bocage (1675-1805) e Joaquim Bingre (1763-1856) uniam-se aos fidalgos 

mais letrados como Pato Moniz (1781-1826), e João Vicente Pimentel Maldonado (1773-1826), 

e passam a ter os cafés como lugar daqueles que, por opção ou não, deixavam de estar inseridos 

nas academias e nos salões. 

 António Feliciano de Castilho absorveu esses conceitos do século XVIII, das 

assembleias, salões, academias. Conheceu de perto a Sociedade criada, em Coimbra, por seu 

pai, os salões da Alorna, da Possolo. Entendeu que a participação feminina nas sociabilidades 

devia ser incentivada, que a união familiar tem o poder de ampliar a rede de contatos pessoais, 

e que, assim como aconteceu nas academias vigentes até o século XVIII, a utilização de nomes 

pastoris deixaria os sócios em igual condição social. 

 É o que veremos no projeto e no estatuto escrito e apresentado por Castilho, em 1821, 

de uma academia intitulada Arcádia Constitucional de Lisboa. O acadêmico Idalino Ferreira da 

Costa Brochado, em comunicação feita em Assembleia Geral Ordinária, de 28 de março de 

1958, na Academia Portuguesa de História, apresenta este material castilhiano: 

Na verdade, passaram, há pouco, sob os meus olhos, dois documentos 

autógrafos, que julgo inéditos e desconhecidos, pelos quais ficamos sabendo 

ter Castilho tentado fundar uma Academia no ano de 1821, iniciativa esta que, 

até agora, não vi referida em parte alguma. (BROCHADO, 1960, p. 11) 
 

 Costa Brochado tem a lisura de resgatar os irmãos Castilho, trazendo a lume um material 

essencial para o entendimento da formação das sociabilidades no alvorecer do século XIX. 

 Atento às mudanças políticas efervescentes no Portugal dos anos 20 oitocentistas, 

António Feliciano de Castilho dirige, em 1821, através de seu irmão Augusto Frederico de 

Castilho, ao Soberano Congresso da Corte um projeto de Academia, acompanhado da seguinte 

carta: 

Senhor. N’estes dias felizes, em que a Nação vê a todos os momentos, por 

meio de novas Leis, oferecer-lhes bens, e fortunas, que lhe assegurão o estado 

da maior florescencia; quando as mudanças, e novas Instituições lhe são todas 

uteis por que é ella mesma quem as faz: Cidadãos, Amantes da sua Patria; 

zelosos da gloria d’ella, e ansiosos pelo aumento da Litteratura Portugueza, 

que V. M. tem tomado debaixo da sua Protecção, ousão com o mais profundo 
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respeito propor a V. M. um Projecto de uns Estatutos para o Estabelecimento 

de uma nova Academia, que com o nome de Arcadia Constitucional de Lisboa 

pretedem fundar n’esta Côrte. 

Senhor: Nós estamos certos, de que V. M. attendendo á grande utilidade, que 

de semelhantes Instituições tem resultado ás Nações mais Policiadas da 

Europa, conhecendo que a Academia Florentina, a Arcadia de Roma, a 

Sociedade dos Unidos de Artes, a de La Crusca de Florença, e das Inscripções 

e Bellas Lettras de Paris, e tantas outras tem dado o maior lustre á Litteratura; 

e considerando em particular quanto bem nos resultou da Arcadia, 

Estabelecida em Lisboa no anno de 1756, no Reinado de El Rei D. José I, e 

immaturamente acabada no anno de 1776, recordando como ella fez 

ressuscitar o bom gôsto, inteiramente extincto em Portugal, e nos deixou um 

consideravel numero de Poétas, que nos servem ainda hoje de modelos, e de 

Mestres; que V. M. enfim, sempre desejoso do aumento das Luzes, e da Gloria 

Nacional não deixará de approvar este Projecto, dictado só pelo amor da Patria 

e das Lettras 

Nós esperâmos com tanto maior razão a Approvação e Protecção de V. M., 

quanto ésta Emprêsa exigindo dispêndios os mais moderados, tende aos fins 

os mais interessantes: os mais interessantes, Senhor, dizemos nós, por que a 

Sociedade se-encarregará de escrever sobre antiguidades de Portugal, que 

sendo tão atendíveis tem sido desprezadas pelos nossos Escriptores; sôbre a 

Lingua Portugueza; sôbre um curso de Litteratura Portugueza, que ainda nos 

falta, com mágoa e pejo dos nossos Litteratos, pois que o pouco, que se tem 

escrito sôbre isto tem sido Obras de Estrangeiras, faltas de critica, e muitas 

vezes de conhecimento; Sôbre o Theatro, isto é encarregar-se-ha de fornecer 

o Theatro Nacional de bons Dramas; porque a falta d’elles tem sido sem 

duvida a principal causa da sua decadencia; e ultimamente sôbre Traducções, 

que é realmente para sentir, que quem não souber as linguas, se veja privado 

de ler os Autores. Os Francezes tem sido vigilantissimos n’esta.parte, e talvez 

a isto se deva o prodigioso numero das Obras de Litteratura, que todos os 

annos publicão, e nós mais descuidados, que os Hespanhóis, que de todos os 

Auctores Classicos tem traducções na sua Lingua. 

Estes serão os objetos de cinco Commisões diferentes, como consta do Cap. 

11 das Comissões, em Estatutos. 

Pedimos pois a V. M. 1º a Approvação dos Estatutos, e a Autorisação da 

Fundação da Arcadia Constitucional de Lisboa: 2º a Concessão do uso 

perpetuo da Divisa dos Socios; designada no § 4 da Introducção aos Estatutos. 

E. R. M.ce52 

Por Procuração, Antonio Feliciano de Castilho, Augusto Frederico de Castilho. 

(BROCHADO, 1960, p. 14 e 15) 

 

 O tanto quanto foi possível chegar a investigação do dito acadêmico, o projeto não teve 

seguimento, e que deve ter ficado na mesma Comissão, sem chegar a ser submetido a qualquer 

discussão do Congresso: 

 E isto explicará, decerto, o desconhecimento público desta iniciativa de 

Castilho, fruto da sua juventude ardente e do seu talento privilegiado, e que 

constitui mais uma prova da sua precoce e forte personalidade intelectual. 

                                                 
52 

Significa “Espera receber a mercê”. 
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 Apense-se, pois, à biografia do grande Poeta mais este facto histórico tão cheio 

de simbolismo e de esperançosas promessas, aliás convertidas, adiante, nas 

mais gloriosas realidades literárias. (BROCHADO, 1960, p. 39) 
 

 É também importante destacar, no documento que encaminha o estatuto elaborado por 

Castilho, a sua preocupação com os estudos de língua e literatura portuguesa que durante muito 

tempo foi feito por Ferdinand Denis, Bouterweek e Sismonde de Simsmondi. Veremos Almeida 

Garrett preocupar-se com esta questão em seu exílio em Paris, em 1826, quando escreve o 

“Bosquejo da historia e da literatura portuguesa”, prefácio do Parnaso Lusitano, organizado 

por João Pedro Aillaud e publicado em Paris no mesmo ano.  

 O conceito de sociabilidade de António Feliciano de Castilho é de uma instituição que 

respeite os antepassados, abra espaço para todos os que tiverem interesse na literatura, 

indiscriminado gênero e classe, cabendo prioritariamente o gosto e o gênio das letras. Também 

inclui-se o cuidado e a vigilância perene pelo estudo nacional, priorizando sempre aqueles feitos 

pelos próprios portugueses. 

 Castilho tem, a nosso ver, um projeto literário com engrenagens que se encaixam com 

perfeição. Aproveita as boas ligações familiares na construção das suas sociedades, e com os 

donos de salões que frequenta mantém a amizade. Com isso, pode fazer circular o seu material 

poético, assim como os de outros amigos ou achegados, formando uma grande rede social e 

cultural. 

 Castilho utiliza outras peças de engrenagem em seu projeto literário: os paratextos. Não 

é tão fácil percebê-los, ainda mais com a distância de tempo e a pouca fortuna crítica de sua 

obra, mas é, sem dúvida, uma prática sua constante.  

 Tem razão Maria do Socorro de Carvalho quando afirma que a diversidade de prática 

preambular dificulta a uniformização de terminologia e periodização (CARVALHO, 2009, 

p.26). Com isto queremos dizer que os prefácios de Castilho possuem particularidades que não 

encontramos nas teorias que estudamos. O prefácio, o posfácio, as notas e as advertências, para 
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o autor de que nos ocupamos, foram espaços de discussões literárias, de elogio e de valorização 

do mérito e do gênio. 

 Estes paratextos, no caso de Castilho, são autônomos, e nem sempre giram em torno do 

corpo textual, possuem endereçamento, que quase sempre é o público, como o caso que 

veremos em o Outono (1863), publicado já no fim de sua vida, ou mesmo as Escavações 

Poéticas (1844 e 1846). Por vezes são os críticos o alvo, como no caso do Metodo Castilho. O 

que queremos dizer é que há uma grande liberdade na composição e na colocação dos prefácios 

e posfácios e notas na estrutura dos seus livros. O mais importante nesse conjunto de 

possibilidades é atingir o leitor, o editor, o crítico, a permanência do discurso literário na história.  

 As atribuições dadas por Genette ao epitexto e peritexto são essenciais para entender 

todo o trabalho de difusão da obra de Castilho e de suas ideias, assim como o material 

promocional feito pelo próprio autor para divulgar sua obra ou seu trabalho. Fazia ele mesmo 

os programas distribuídos junto aos amigos, ou ainda publicava em periódicos. Entretanto, 

vamos perceber que esse autor supera na prática de seus paratextos o que diz a teoria do 

estudioso francês, quando encontramos, por exemplo, dentro do segundo volume de Cartas de 

Echo e Narciso (1825), cartas de leitoras dirigidas ao autor e suas respectivas respostas. Ainda 

que estas cartas sejam ficcionais, as mesmas possuem valor de crítica, logo fazem parte de um 

epitexto incluído em um livro, uma extrapolação da noção de paratexto de Genette. 

As dedicatórias utilizadas por Castilho buscam o patrocínio, não há pejo nesse tipo de 

utilização; ao contrário, o poeta incentiva esse paratexto inclusive a outros poetas. As 

dedicatórias vão além do mecenato, elas são parte de uma rede social, assim como os demais 

paratextos do projeto literário castilhiano.  

No modelo adotado pelo autor d’A Primavera, as dedicatórias podem ser escritas em 

prosa ou verso, em uma linha ou em páginas, pode ser apenas uma como várias no mesmo livro, 

sem sequer ter um lugar específico, podendo ser encontrada na primeira folha ou no meio da 
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obra. A falta de “uniformização” é outra marca desse uso paratextual. O mais importante é 

atingir o objetivo, seja este o pagamento em espécie, o reconhecimento ou a multiplicação de 

admiradores. Castilho acredita que sempre pode ser útil uma dedicatória. Isto ele ensinará aos 

poetas que com ele conviveram diretamente e aos que com ele se corresponderam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

3. A PRIMAVERA DE CASTILHO 

    

O desejo de uma glória duravel é innato em todos os corações, he mais 

forte no dos Literatos, invencivel no dos Poetas. (António Feliciano de 

Castilho, prólogo da edição de 1836 de Cartas de Echo e Narciso, p. 

21) 
 

 Quem chegasse à Igreja da Encarnação em Lisboa, no dia 19 de fevereiro de 1800, por 

volta das 11 horas da manhã, poderia assistir ao batizado de António Feliciano de Castilho, 

filho do médico José Feliciano de Castilho. O sacramento foi celebrado pelo pároco Francisco 

de Paula, tendo o pequeno como padrinhos a sua tia paterna Joana de Castilho e Francisco 

Tavares, médico real, lente da Universidade de Coimbra e Sócio da Academia Real das 

Sciencias de Lisboa. Entre os poucos convidados estavam presentes o escultor do reino de D. 

José I53, Joaquim Machado de Castro (1731-1822), e António Ribeiro dos Santos, o Marquês 

de Borba, primeiro bibliotecário da Real Biblioteca Pública e membro da Arcádia Lusitana. Em 

Memorias de Castilho, Júlio de Castilho escreve sobre esse momento: “assim entrava na vida, 

como christão e como portuguez, assim se estreava pelo seu primeiro acto oficial e religioso, o 

homem cujo nome se lê no frontispício deste livro” (CASTILHO, 1881, p.2). 

 Machado de Castro, um dos convidados, foi sempre muito bem recebido pela família 

Castilho, pois, mesmo sendo um renomado escultor, conhecido principalmente pela estátua 

equestre de d. José I, é o dr. José Feliciano quem o indica para membro da Academia Real das 

Sciencias, assim como é também o médico que o faz recuperar de uma grave doença. A amizade 

estreita levou o menino António a frequentar o atelier de Machado de Castro, aprendendo, com 

isso, a arte de esculpir, superando a sua deficiência visual. No mesmo atelier, fez amizade com 

                                                 
53Segundo Innocencio Francisco da Silva, Joaquim Machado de Castro foi “escultor e estatuário, reconhecido tanto 

em Portugal como no estrangeiro, tem como sua obra mais conhecida a estátua equestre de D. José I, parte do 

projeto de restruturação da cidade de Lisboa, após o terremoto de 1755, está localizada na Praça do Comércio. 

Joaquim Machado de Castro também cultivou as boas letras e foi um homem de muita leitura. Ele foi Cavaleiro 

professor na Ordem de Christo, professor e diretor da ‘Aula Regia de Esculptura’ e Sócio correspondente da 

Academia Real das Sciencias de Lisboa” (SILVA, 1860, p.125). Ver também sobre o trabalho de Joaquim 

Machado: CASTRO, Joaquim Machado. Descripção analytica da execução da estatua equestre, erigida em Lisboa 

á gloria do senhor rei fidelíssimo D. José I. LISBOA: Imprensa Regia, 1810. 
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Francisco de Assis Rodrigues, filho de Faustino Rodrigues, ajudante de Machado, a quem coube 

esculpir, em 1836, o busto de Castilho. 

 Aproximadamente aos onze anos de idade, a atividade mais contínua de António 

Feliciano de Castilho era, utilizando sua imaginação e tato, a reprodução de figuras humanas e 

objetos. Machado de Castro, ao ver os trabalhos do menino, ficou tão estupefato que pediu ao 

rei a matrícula do pequeno no Colégio dos Nobres, e que as aulas de escultura, sob sua tutela, 

seriam incentivadas para que aquele “gênio”, segundo o próprio Machado, não se perdesse.  

 Muito bem relacionado na Corte e com os homens cultos da época, o doutor José 

Feliciano de Castilho propiciou aos filhos um convívio particular com pessoas da política e das 

letras. O pai de Castilho era um apreciador das letras e uma das pessoas mais indicadas “para 

reconhecer, aquilatar, criticar, e dirigir poetas” (CASTILHO, 1861, p.192), já que “a severidade 

da sciencia e a supremacia da razão não deixavam logar para ser poeta” (CASTILHO, 1861, 

p.192). 

 Frequentador de assembleias, José Feliciano de Castilho teve contato com Bocage e 

incentivou os filhos a conhecer a poesia do Elmano54. Bocage “despedia-se do mundo, quando 

eu apenas o entrava” (CASTILHO, 1867, p. 9) foi o que Castilho escreveu nas cartas enviadas 

à Câmara Municipal de Setúbal, ao empreender esforços para erigir um monumento a Bocage 

naquela cidade, exaltando um momento da sociabilidade do tempo: 

Vão longe aquelles dias dos tão afamados oiteiros poeticos de Portugal; ja 

tambem agonisavam quando eu os alcancei; mas eram donosa occupação e 

bom estimulo de engenhos, enquanto a juventude era juventude, e a politica, 

não nos tinha a todos e de todo dessalgado; mas quem nos diz que ao pé do 

vosso Bocage resuscitado, não poderiam, se os evocasseis vos, resuscitar 

egualmente aquelles certames nocturnos dos engenhos, no dia, ou no triduo 

do anniversario do momento? (CASTILHO, 1867, p. 10) 
  

 A mãe de Castilho, dona Domicília Máxima de Castilho era, segundo o próprio filho, 

uma mulher de alma poética. O pai de Castilho costumava dizer que, se a esposa não tivesse 

                                                 
54 Elmano Sadino, pseudônimo árcade de Bocage. 
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que ser obrigada a dividir suas horas com “occupações domesticas, e toda a sua poesia nativa 

pela educação dos filhos, se fosse uma cenobita, por exemplo, com poucos livros, muito 

remanso, e a natureza, por certo, deixaria de si boa memoria entre as escriptoras portuguezas” 

(CASTILHO, 1861, p. 192). 

 Domicília sempre se dedicou aos filhos, sobretudo a António que mereceu muitos 

cuidados em sua infância. Aos cinco anos de idade, António Feliciano de Castilho caiu do colo 

de uma criada, fraturando o esterno, e d. Domicilia levou o filho para a Quinta dos Azulejos, 

nos arredores de Lisboa, para que ele se recuperasse. Foi nesse lugar que o pequeno António 

recitou, em presença da família, a sua primeira quadra, cena que Latino Coelho denominou de 

“a primeira Arcadia de Castilho” (COELHO.1859, p. 304). 

N’este dia tão alegre 

deve de haver luminarias, 

pelas ruas regimentos, 

e n’elas op’ras cantar áreas.  
(CASTILHO, 1881, p. 62) 

Não temos registro se foi a mãe a incentivadora do gosto pela ópera de António Feliciano 

de Castilho, contudo parece estranho que uma criança aprecie este gênero de música, o que nos 

leva a crer que o ambiente familiar tenha propiciado essa atitude. É provável que, morando no 

Bairro Alto, quem sabe ele já não fosse levado ao Teatro de São Carlos pelos pais, ou ainda que 

houvesse algum cantor amigo da família, ou mesmo que só ouvisse comentários de óperas. O 

fato é que foi em menino que o interesse musical iniciou. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Jardim da Quinta dos Azulejos, 1862, por Julio de Castilho 
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 O sarampo contraído aos seis anos de idade deixou o filho de d. Domicília cego até a 

puberdade, quando, após longo tratamento, “romperam uns orificios translúcidos na pele opaca 

onde se envolvera a cornea, coroando por ali algumas amostras palidas do ‘sol de Deus’” 

(CASTILHO, 1881, p.52). Com a abertura desses orifícios na pálpebra, Castilho passou a ver 

vultos e, como sempre foi muito ousado, andava sozinho, sem necessitar de “esmola de um 

braço amigo” (CASTILHO, 1881, p.52).  

 Mais tarde, quando já se dedicava integralmente ao mundo das letras, Castilho 

reconhece todo o afeto recebido da mãe em forma de dedicatória “A minha mãi”, paratexto que 

precede o prefácio da “Historia da festa da Primavera”, parte do livro A Primavera, de 1822. É 

na “História da Primavera” que Castilho relata a fundação de sua Sociedade dos Amigos da 

Primavera. Esta organização textual e paratextual não nos parece ser casual, ao contrário, a 

conexão entre os paratextos demonstra a necessidade que o poeta tinha em informar que as 

relações interpessoais são importantes no processo de sociabilidade, a que só é possível se 

chegar com educação, como afirma na dedicatória ao seu pai no mesmo volume: 

A educação é um dos maiores presentes que se-podem receber da mão do 

homem: não testemunhar gratidão para com aquelle de quem se ella houve é 

irritar o Ceo; dar-lhes próvas de reconhecimento é satisfazer a justiça 

contentando o proprio coração. Mas eu que reconheço ésta grande verdade, eu 

meu Pai não recebi de vós somente uma educação ordinaria. Superior a um 

prejuizo, tão vulgar como funesto, vós vistes nascer o meu pequeno genio 

poetico, e não o-destruistes; vistel-o crescer, e não o-combatestes; eis aqui 

pois um tributo do meu reconhecimento. (CASTILHO, 1822, p. 85) 

 

 

Figura 5. D. Domicíla, mãe de Castilho, Coleção 

Alexandre de Castilho, Bilblioteca Nacional 
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 Iniciar este capítulo com a descrição de uma cerimônia religiosa pode parecer irrelevante 

não fosse este o prenúncio de um excelente contato social que o poeta de que nos ocupamos 

viria a ter da primavera até o outono de sua vida. Castilho contou com uma boa estrutura 

familiar, e foi incentivado em todas as artes em que se aventurou, não permitindo seus pais que 

a cegueira se tornasse um óbice ao seu crescimento intelectual.  

 Os irmãos Castilho estudaram no Real Estabelecimento Literário no Bairro Alto de 

Lisboa, sob a preceptoria de José Peixoto do Valle, mantenedor de um salão literário com 

público grandioso. A convivência entre professor e aluno aumentou o campo de 

relacionamentos com poetas, e o pequeno António já se via em torno de papéis e escritos de 

poesia. Os irmãos deixaram a égide de Peixoto do Valle para estudarem no Colégio dos Nobres, 

e António os seguiu em função do pedido de Machado de Castro. A esta mesma altura, mesmo 

não sendo comum a permanência de menores nos ambientes literários, Castilho teve acesso aos 

saraus da casa do Marquês de Borba, António Ribeiro dos Santos, o mesmo que estivera 

presente em seu batismo. 

 Em 1812, o doutor José Feliciano de Castilho fundou e dirigiu o Jornal de Coimbra. No 

mesmo ano também foi nomeado sócio correspondente da Academia Real das Ciências de 

Lisboa. A trajetória do pai refletiu positivamente na do filho ao facilitar a publicação do 

Epicedio na sentida morte da augustissima senhora d. Maria I 55no periódico coimbrão.  

 A dedicatória desta composição fúnebre feita ao rei d. João VI, curiosamente, chama 

mais atenção para o autor do que para o dedicatário: 

Logo em meus tenros, meus mimosos annos, 

 N’esses annos, que aos mais são á ventura, 

E á mim só dados á desgraça fórão, 

 A barbara fortuna sôbre os olhos 

 Triste venda me-poz de negras trevas, 

Roubando-me d’esta arte 

E ao brilhante Espetaculo, que off’rece 

                                                 
55Este texto foi anunciado a primeira vez na Gazeta de Lisboa, nº 285, de 1º de dezembro de 1816, pelo preço de 

250 reis. Os exemplares podiam ser comprados nas Lojas de Carvalho, Nascimento e João Henriques, em Lisboa. 

Em Coimbra, na Loja Aillaud. Na Casa de Costa Praia, no Porto, e no Rio de Janeiro, na Casa de Silva e Porto. 
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 Em todas suas obras Natureza: 

 Envolto em sombras barbaras vedou-me 

Podêr sem dependencia noite e dia 

 Buscar o trato dos antigos Sabios, 

 Com elles dar-me, e aprender com elles. 

    ¿E podia soffrer razão, decencia, 

 Que assumpto fosse de meus pobres versos 

 O nosso amado Rei Potente e Justo? 

      ¿Não lhe-abatéra tanto mais a glória, 

 Quanto mais eu aos Ceos queizesse erguel-o? 

 ¿Podéra humana lingua, que o-tentasse, 

 Não trabalhar em vão? ¿N’esta ardua empreza, 

 A tudo sup’rior, não desmaiára? 

      Faze pois com teus rogos que receba 

 Benigna e leda Magestade Augusta 

 A minha pobre offerta; ind’algum dia, 

 Talvez que cheio de Real Grandeza 

 Cante seu nome, e o-espalhe no Universo, 

 “Se tão sublime preço cabe em verso.”  

 (CASTILHO, 1816, p. 76-77) 

 

 Castilho busca cantar ao rei d. João VI os grandes feitos portugueses, assim como cantou 

Camões, que também era cego de um olho, tentando dessa forma estabelecer-se como um novo 

Camões. Esta publicação seria então o primeiro resultado da formação de rede familiar e de 

amigos na trajetória de Castilho. O pai, diretor do jornal, apoia o filho em uma edição, e este a 

oferece ao rei na busca de lograr um incentivo ainda maior. Essa dedicatória tem o objetivo 

concreto de apresentar à Corte e ao público, segundo o próprio Castilho, a coragem de um cego 

em escrever versos, a determinação de continuar versejando, e com isto alcançar o sucesso, 

extrapolando a própria poesia ao se lançar no mercado literário, utilizando para isso a 

comparação dos versos de Camões aos seus: “Cante seu nome, e o-espalhe no Universo” 

(CASTILHO, 1816, p.77) no lugar de “Que se espalhe e se cante no Universo” (Luis I, 5, v7), 

apresentando o valor da sua poesia “Se tão sublime preço cabe em verso” (idem, 1816, p.77). 

E não deixa Castilho, entre as muitas notas de elogios feitas no corpo poético, de agradecer a 

António Ribeiro dos Santos por dedicar horas “ouvindo-lhe os versos, e derramando sôbre elle 

grande cópia d’importantissimas reflexões sobre costumes, e literatura” (idem, 1816, p.79). 



 

81 
 

 Em 1818, o estudante dos primeiros anos de direito em Coimbra publica A Faustissima 

exaltação de sua magestade fidelissima o senhor D. João VI, e tal como já fizera, ao dedicar o 

poema ao Rei, pediu, nos versos finais, apoio em sua lida de poeta. 

Do estro arder em deleitoso incendio. 

Ouso meu Canto levantar ao Throno; 

Se é falto d’arte, de verdade é cheio. 

Puro respeito, e amor meu Genio accendem: 

Se alguem, soltando levantando vôos, 

Com digno Encomio pregoar Teus Feitos, 

Vencerá minha Musa, mas não póde 

No respeito, e no amor vencer meus versos. 

     D’inda nascente engenho acceita, acolhe, 

Monarcha Invicto, a producção pequena: 

Se teu favor me-abriga, irá crescendo, 

Augusto Singular, meu dom, meu estro. 

     Alto loureiro, que se-eleva aos ares, 

Já foi delgada pequenina planta; 

Subio co’os dons da Natureza amiga. 

Serás o Heróe, que exaltaráō meus versos; 

Pois se voto á virtude do estro, a lira, 

Da lira, e do estro meu serás o assumpto. 

(CASTILHO, 1818, p. 49-50) 
 

   

 Com os dois poemas publicados e um pedido de colocação ao Rei, Castilho é nomeado 

escrivão, chanceler e promotor da Correição de Coimbra, e, em razão da deficiência visual, o 

cargo passa a ser exercido por seu tio António Barreto de Castilho. Estamos, pois, diante de um 

jovem encaminhado profissional e socialmente.  

 A presença de Castilho era certa nos eventos da sociedade, como o dia em que a cidade 

ficou atordoada com a subida do balão tripulado pelo filho do aeronauta francês Eugène 

Robertson, na quinta da Condessa de Anadia 56 . O momento aerostático causou grande 

entusiasmo em todos os presentes, e os frequentadores dos salões da Condessa de Anadia no 

Palácio dos Bem Casados tiveram a oportunidade de aproximar relações, principalmente por 

meio de versos. O jovem autor de um epicédio e uma exaltação travou relacionamento com a 

                                                 
56 “Havia 24 para 25 annos (desde 26 de Agosto de 1794) que esta Capital não gozava do magnificio espetaculo 

de huma Viagem aerostática, que he sem duvida hum dos mais maravilhosos effeitos dos progressos das Sciencias 

nos ultimos tempos, quando no dia 14 do corrente Março se vio renovado este esplendido divertimento de hum 

modo o mais brilhante que neste genero se tem visto.” (Gazeta de Lisboa nº 69, de 22 de março de 1819) 
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Marquesa de Alorna, oferecendo-lhe um soneto, passando então a frequentar os salões da 

Marquesa.  

 É de se imaginar a importância para Castilho do contato com a Marquesa e as demais 

senhoras presentes à efeméride de Robertson, ele que fora criado pelo pai, um homem favorável 

à ascensão de mulheres na sociedade em outros papeis que não aqueles restritos ao universo 

doméstico. Essa é uma visão bastante avançada para os primeiros vinte anos do século XIX, 

sobretudo, se compararmos, trinta anos mais tarde, com o desejo que Almeida Garrett tinha 

para sua filha natural Maria Adelaide. Como vemos descrito nas páginas da Correspondência 

familiar de Almeida Garrett (2012), organizado por Sérgio Nazar David57, de cuja “Introdução” 

destacamos: 

Garrett quer que a filha conheça bem o inglês e o francês, sem o que ‘uma 

senhora […] não se acha educada’. Mas nada muito além disto: ‘eu não te 

quero para doutora; só desejo que sejas boa, temente a Deus, que tenha modos 

de senhora, e que cultives honestamente a inteligência que Deus te deu’. 

(DAVID, 2012, p. 78) 
  

 Não vamos aqui contestar a postura social do autor de Viagens na minha terra, apenas 

trouxemos o exemplo comparativo entre homens de idades semelhantes, como Garrett e 

António Feliciano de Castilho. 

 O olhar de António Feliciano de Castilho para o feminino aponta para um lado liberal 

que fica mais claro quando ele se aproxima dos seus contemporâneos: Almeida Garrett, José 

Maria Grande e Augusto Frederico de Castilho, seu irmão. Estes, entre outros rapazes, 

organizaram um sarau poético, na sala dos Capelos da Universidade de Coimbra, em 21 e 22 

de novembro de 1820, para comemorar a Revolução Liberal iniciada no Porto em 24 de agosto 

do mesmo ano, e muitos foram os versos e sonetos recitados e mais tarde publicados58. Nesse 

dia, Castilho apresentou um soneto marcadamente político, contrário à neutralidade que o autor 

                                                 
57 Sérgio Nazar David explica que este comportamento de Garrett é a posição de um homem conhecedor de que 

apenas um bom casamento poderia dar a sua filha uma posição aceitável naquela sociedade. 
58Um dia após a Revolução de 24 de agosto de 1820, Garrett escreve a ode “A Liberdade” recitada no outeiro e 

que só publicará em 1829, na Lírica de João Mínimo.  
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buscou afirmar após a Revolução de Setembro. José Silvestre Ribeiro, como forma de não os 

deixar esquecidos, publicou esses versos em Historia dos Estabelecimentos Scientificos e 

Litterarios: 

Affonso, ó grande Affonso, é rei famoso, 

 Pae, fundador, heroe da monarchia, 

 Tu, cuja lança a morte precedia, 

Cujo scepetro na paz era piedoso. 

 

Surge, surge, phantasma luminoso, 

 Do mudo horror da região sombria: 

 Vê teus filhos, conhece-os neste dia; 

E numa volta ao perennal repouso. 

 

Entre os espectros dos heroes do mundo 

Vae contar as acções, que á Lusa historia 

 Vão grangear respeito o mais profundo 

 

 D’um despotismo tal colher victoria!... 

 Trocar horrores em prazer jucundo!... 

Ah! Não tem par a Lusitana gloria. 

(RIBEIRO, 1876, p.160) 
  

 Relativamente a este evento, Castilho publicou, ainda em 1820, O Tejo, Elogio 

Dramatico nos Annos do Serenissimo Senhor D. Pedro de Alcantara, Principe Real, e huma 

ode á morte de Gomes Freire, e seus socios59. As personagens deste drama são o Tejo, a saudade, 

a esperança, o deus do mar, Proteu e Ninfa do Tejo. O diálogo entre eles dá-se em um único 

ato, em perguntas sobre o futuro do rio, metáfora de Portugal, e o resultado sempre é positivo: 

 
Suores até aqui frustrados sempre, 

 Aureas messes crescer fará nos Campos: 

 O Commercio outra vez será qual fôra; 

 As artes cobraraõ perdidos lustres; 

 As Sciencias de novo haõ de exaltar-se. 

 Qual foste out’ora em Seculos mais puros 

 Serás rico, e famoso, e grande, ó Tejo: 

 Mudada a ferrea sorte em sorte d’ouro 

 Haõ de ver-te ditoso os longos Evos: 

 Longa serie de Heróes, de Semi-Deoses 

 Descendente de Pedro hade Reger-te, 

 Até que o nada a vassallar o Mundo. 

                                                 
59 Na Gazeta de Lisboa de 2 de outubro de 1820 saiu a seguinte nota do editor: “Sahio á luz: Versos por occasião 

do rigozijo publico pela nova Constituição; = O Tejo, Elogio Dramatico nos Annos do Serenissimo Senhor D. 

Pedro de Alcantara, Principe Real, etc. por Castilho. Vendem-se estes folhetos de Poesias, a 60 reis cada hum na 

Loja de João Henriques, rua Augusta N. 1.” 
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 Tejo, exulta; consola-te, Saudade 

 (CASTILHO, 1820, p. 9) 
  

No ano de 1821 vemos mais uma vez um autor à procura da aproximação do público 

feminino e em busca de apoio da corte e dos seus próprios colegas para sua carreira literária. 

Castilho publica o primeiro volume de Cartas de Echo e Narciso, com uma dedicatória à 

Mocidade Acadêmica, de Coimbra, assinalando os colegas de bancos escolares como sócios na 

poesia. 

Dest’arte, Socios meus, a Natureza 

 Me vinga contra si dando-me o estro. 

 E a quem se não a vós devo o meu canto 

 Socios, e amigos, que adorais as Musas, 

 Ha vates entre vós, e amais os vates. 

 

       Benignos acolhei a off’erenda minha, 

 Dai-lhe vosso favor, deixai que Zoilos, 

 Torpes, infames, despreziveis, fracos 

 Soltem, latidos vãos, que pune o riso.  
 (CASTILHO, 1821, P. 11-12) 
  

 Concluímos que Castilho aprendeu muito rápido a importância da família e do círculo de 

amigos para estabelecer-se como um homem que já, em seus verdes anos, sabia aproveitar os 

caminhos que lhe eram apresentados. Castilho chega aos vinte e um anos de idade com a certeza 

de que seu nome era reconhecido na sociedade. A partir dessas experiências, vai construir na 

primavera de sua vida o alicerce para o seu outono. Esta primeira conclusão é que nos leva a 

prosseguir na busca do entendimento da trajetória castilhiana na construção do seu círculo social 

com membros interligados para apoio mútuo.  
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3.1. Depois da primavera vem mais primavera 

 
Bem Será Para Alguns Motivos De Maravilha, e de riso para muitos, a 

declaração por onde me agrada começar o Ante-Prologo; e he, que o 

estou principiando, e querendo Deos o levarei ao cabo, antes de o 

conhecer a Obra para que vai feito. (CASTILHO, A Primavera, 1837, 

p. 5) 
    

 É no ano de 1821 que a família Castilho volta a ficar reunida com o retorno do doutor 

José Feliciano do Brasil, onde havia permanecido como médico dos suíços na região de Nova 

Friburgo. O jovem António seguia, de forma pacífica, as ideias liberais, dando apoio às 

reformas políticas de Portugal, quando participou, juntamente com Garrett, no Teatro de São 

Carlos, das comemorações do dia 24 de agosto. Foi na altura deste acontecimento festivo que 

conheceu d. Francisca Possolo da Costa e passou a frequentar seus salões60 no bairro inglês de 

Buenos Aires. 

 Foi também neste ano de 1821 que António Feliciano de Castilho, através de seu irmão 

Augusto Frederico, entregou à Corte o projeto de criação de uma academia com o nome de 

“Arcadia Constitucional de Lisboa”. Lamentavelmente, esta iniciativa de Castilho foi muito 

pouco ou quase nada conhecida61. Está explicada na apresentação que Idalino Ferreira da Costa 

Brochado fez à Academia Portuguesa de História, em 1960, relatando terem passado por suas 

mãos dois documentos autógrafos de Castilho, um requerimento e o projeto de estatuto para 

uma academia. 

 Costa Brochado acredita que a ideia dos irmãos Castilho deveu-se ao fato de Portugal, 

em 1821, ter perspectivas políticas “originais e inesperadas” (BROCHADO, 1960, p. 12), o que 

possibilitou chegarem, de todo o país, “propostas e projetos o mais surpreendentes” (idem, 1960, 

p. 12). Entretanto, até onde foi possível ao acadêmico conhecer, o projeto não teve continuidade, 

                                                 
60Também frequentavam os salões de d. Francília os poetas Belchior Curvo de Semedo, Almeida Garrett e João 

Vicente Pimentel Maldonado, entre outros contemporâneos de António Feliciano de Castilho.  
61 Não encontramos referência a este projeto nas Memórias de Castilho, escrita pelo filho Julio. Assim como não 

encontramos, até onde foi possível investigar, no espólio da família Castilho no Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo, nem no subfundo d’O Instituto, nada referente a este assunto. 
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tendo parado na Comissão de Instrução Pública, sem sequer ter sido submetido à discussão no 

Parlamento. 

 O requerimento feito por A.F.C. traz uma defesa clara de um ideal árcade de gosto, o 

clássico contra o barroco, e contém propostas que serão levadas a cabo pelos liberais, e 

principalmente pelo próprio Castilho, ao longo do século XIX, como a criação de um curso de 

letras, um conservatório de arte dramática, além da tradução de clássicos e importantes obras 

estrangeiras. 

 O documento que transcrevemos na página 70 acompanha o projeto da sociedade que 

segue o pensamento de utilidade da Arcádia Lusitana, com a diferença de ter uma visão mais 

liberal, já expressa no nome que adotará, mas que depende de aprovação por um parlamento. 

Vemos, assim, no artigo 1º: 

Chamar-se-ha ésta Academia = Arcadia Constitucional de Lisboa = por ter 

nascido na Regeneração da Patria, dever a sua fundação ás Côrtes Geraes, 

Extraordinarias e Constituintes da Nação, e servir por isso de Monumento 

perenne á Liberdade Portugueza. (BROCHADO, 1960, p. 17) 
 

 Na Arcádia Lusitana os membros eram todos aqueles sujeitos capazes de enaltecer a 

sociedade, sendo apreciado o seu mérito, “sem atender a outras circunstâncias que costumam 

servir de reparo a alguns contemplativos, que ignoram o preço e estimação que se deve à 

virtude”. Os membros da Arcádia Lusitana não se submeteram, todavia a qualquer tipo de 

seleção (GARÇÃO, 1982, p. 245). Já na nova academia proposta por Castilho a admissão está 

à aprovação no exame pelo qual o candidato a sócio passará: 

A pessoa que aspirar a Socio deverá enviar á Sociedade qualquer Poesia, ou 

escrito em prosa sôbre Litteratura propriamente dita, anonimo, fexando o seu 

nome em uma carta, que acompanhe o mesmo escrito. A Sociedade sem abrir 

a carta examinará a composição, e vencendo-se pelos votos de dous terços que 

o Autor deve ser admittido, o Secretario abrindo a carta, e lendo-se o nome de 

seu Autor, com a possivel brevidade lhe-dirigirá em nome da Sociedade uma 

carta, em que lhe-dê parte de que a Arcadia, approvando o escrito, recebe com 

prazer o Autor no número de seus Membros; que se-apresse em vir dar o 

Juramento, e matricular-se, ou enviar a elle Secretario uma Procuração para 

em seu nome o fazer. Dado o Juramento, e feita a matricula, o Secretario sem 

mais demora lhe lavrará o Diploma de Socio, que lhe-será immediatamente 
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entregue passando o Adepto desde logo a gozar dos direitos, e a ter obrigações 

de Socio. (BROCHADO, 1960, p. 18-19) 

 

 A avaliação feita de forma anônima favorecia a entrada de desconhecidos e jovens 

literatos, e esta era uma novidade. Há ainda outra grande novidade da Arcádia Constitucional 

de Lisboa, e está na abertura que é dada no artigo 1º: “Poderão ser admitidos á Sociedade tanto 

Naturaes como Estrangeiros, tanto de um como de outro sexo” (BROCHADO, 1960, p. 18). 

Antes dessa proposta de Castilho, a participação de mulheres não é citada em nenhum 

documento de sociabilidade, salvo nos salões administrados por senhoras da sociedade. Mesmo 

assim estas, quando citadas, são admitidas quando acompanham os seus maridos. 

 O que há em comum na Arcádia de Roma, na Lusitana e na Constitucional de Lisboa é 

a intenção de igualar socialmente todos os participantes, utilizando para isso nomes pastoris. 

Igual também é a colaboração mútua entre aqueles que prestam juramento à Arcádia, tornando 

imprescindível a difusão de todos os trabalhos discutidos nas sessões. A ideia do apoio mútuo 

para António Feliciano de Castilho vai mais além, e tem também por objetivo o mercado das 

letras e a profissão de ser poeta, além da preocupação com o público, a crítica, o comércio e a 

circulação de livros. Desde o início de sua vida como escritor, Castilho identifica um problema 

na arte de viver da pena em uma sociedade cuja crítica dura, e nem sempre fiel ou verdadeira, 

aliava-se à inoperância da lei de propriedade literária, cedendo cada vez mais espaço à 

contrafação. 

 Ao escrever a “Epistola à Primavera”, no inverno de 1821 para 1822, Castilho anunciou, 

ao final do último parágrafo das “duas palavras de introdução”, que sua obra sofreria, já na 

leitura do título, crítica e censura dos “analisadores frios” (CASTILHO, 1822, p. 9). Este tipo 

de sujeição a que se submetiam as obras prejudicava o consumo, já pequeno, da literatura 

produzida em língua portuguesa, demandando estratégias de publicação capazes de enfrentar a 

crítica e o público. Neste sentido, o autor dos versos organiza, na Lapa dos Esteios, um encontro 

de poetas, com declamação de versos para os moradores daquele local. Com o sucesso desse 
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encontro, e ainda como artifício de propagação literária, Castilho e seus camaradas resolveram 

realizar um segundo encontro, no mesmo lugar. 

 Na esteira dessas intenções, Castilho convidou as proprietárias da Quinta das Canas, três 

irmãs que se dispuseram a organizar a Festa de Maio. Estas senhoras chamaram pessoas 

próximas e, quando o grupo presidido por Castilho chegou ao recanto idílico, já lá se 

encontravam todos dispostos a ouvir os versos de José Victorino da Fonseca Cardozo (Elmiro), 

José Maria Grande (Josino), Augusto Frederico de Castilho (Auliso), José Francisco de Oliveira 

Leitão de Gouveia (Horácio Português), Adriano Ernesto de Castilho Barreto (Salicio), Albano 

Sutil de Pina, Francisco Cesario Rodrigues Moaxo, Francisco de Assiz Salles Caldeira 

(Franzino), José Feliciano de Castilho, Antonio Ribeiro Saraiva 62  e, por último, António 

Feliciano de Castilho. 

 Esses nomes fundaram a Sociedade dos Poetas Amigos da Primavera e juraram 

fidelidade e parceria uns aos outros, como também comprometimento com a poesia, único 

monumento de sua glória. O prefácio intitulado “Historia da Festa de Maio” expressa bem o 

desejo de ação coletiva de Castilho: 

 

E’ta Sociedade Poetica unida pela simpathia, e até pela uniformidade de 

gostos, fórma n’estes momentos não um número composto de unidades, mas, 

se me-é permittida a expressão, uma só unidade composta de partes 

inseparaveis. Cada um fazia consistir o seu prazer, e a sua felicidade, na 

felicidade, e no prazer, dos que o-cercávão: nenhum tinha ali sentimentos de 

que elle só fosse o objecto: d’esta maneira o nosso interêsse era mais puro, a 

nossa amizade mais viva, e os nossos divertimentos mais nobres, e variados. 

¡Talvez poucas pessoas tenhão passado em sua vida tão bellos momentos! ... 

(CASTILHO, 1822, p. 110). (cf. Anexo, p.216) 

 

Em menos de um ano, o grupo da Sociedade dos Amigos da Primavera estava disperso, 

mas se mantiveram ligados de alguma forma a Castilho, e a este cabia comunicar aos demais 

como estavam cada um dos membros da pequena sociedade, como conta António Ribeiro 

                                                 
62

António Ribeiro Saraiva substituiu Francisco de Senna Fernandes (Anfrisio). 
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Saraiva63, em carta datada de 26 de maio de 1844: “Estimei muito as noticias que me dás dos 

restantes da nossa Primavera, pois de alguns nada sabia” (SARAIVA, 1962, p. 43). Saraiva, 

exilado na Inglaterra logo após a deposição de d. Miguel, recebia boa parte das notícias de 

Portugal através de Castilho. A manutenção de vínculo com miguelistas e liberais mostra que 

o gosto poético do cantor da Primavera não passava por filiação política, posição que manteve 

  

Figura 6. Lapa dos Esteios, coleção Júlio de Castilho – Coleção Castilho 

Biblioteca Nacional de Portugal 

 

por toda a sua vida. Eduardo da Cruz afirma que “como homem político A.F.C. evitou, entre 

1834 e 1842, associar-se aos grupos em disputa por poder” (CRUZ, 2013, p.265). E ele, junto 

com seus irmãos, optaram por criticar o governo através da imprensa, além disso: 

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 

                                                 
63António Ribeiro Saraiva participou da Sociedade dos Amigos da Primavera, foi jornalista, poeta e militar nas 

tropas de d. Miguel, e após realizar inúmeras missões diplomáticas, fixou residência em Londres, não retornando 

mais ao seu país, por continuar apoiando o monarca a quem serviu (SILVA, 1885, p.240). 
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influência sobre a jovem rainha, quanto de uma crise que pudesse levar a um 

retorno de d. Miguel. (CRUZ, 2013, p.265) 

 

 Retomando A Primavera vemos que se trata de um livro rico em paratextualidade, 

precedendo, na primeira edição as partes poéticas: “Epistola á Primavera”, “Um Dia de 

Primavera”, “Os cantos de Abril – idílio”, e “A Festa de Maio”. Um leitor mais atento perceberá 

que não se trata de capítulos ou simplesmente poemas isolados, e sim de quatro livros dentro 

de um, como aponta o subtítulo da obra “Coleção de Poemetos”. Cada qual é composto 

autonomamente, possuindo dedicatórias e prefácios isolados, fazendo com que possam ser lidos 

separadamente. O primeiro, de maior inocência, é dedicado à irmã), com “versos colhidos no 

jardim que as musas [lhe] deram nas raízes do Parnaso”64 (cf. Anexo, p 202). Seguidamente, 

nas “Duas palavras de introdução” (cf. Anexo, p 203), o poeta justifica seus versos pela saudade 

da estação primaveril que o inverno provocava, “pagando adiantado”, expressão do próprio 

Castilho, a crítica que receberia pelo título da obra. O segundo não é mais uma epístola, não 

evoca, não sente saudade, é a própria primavera. A dedicatória feita à mãe é, como já apontamos, 

testemunho do nascimento da Sociedade Amigos da Primavera65, demarcando a escola que 

esses amigos seguiam e pretendiam defender. O terceiro, “Os Cantos de Abril”, é a composição 

de um idílio, oferecido ao pai, seu incentivador na arte da versificação e responsável por sua 

educação e gosto pelas artes e letras. O último poema, que também evidenciamos como livro 

da “coleção” Primavera, talvez seja o mais articulado no sentido de promover a obra, por isso 

“A Festa de Maio” seja dedicada às senhoras organizadoras do encontro: 

 

 

A segunda Festa Poetica, que fizemos na vossa graciosa Lapa, produzio uma 

tarde tão encantadora, que nunca o tempo a riscará da nossa imaginação. A 

honra, que nos-fizestes com a vossa presença n’aquelle sítio, e a bondade com 

que ouvistes os nossos versos, nos-encheo de soberba, e de reconhecimento. (...) 

                                                 
64 A frase de Castilho era exatamente a que se segue: “Eu mandei o meu gênio campestre colher algumas flores no 

meio dos gelos do inverno. Não são bellas, convenho, porêm são entretanto as melhores, que esta estação produz 

no pequeno jardim, que as musas me derão nas raízes do Parnazo.” (CASTILHO, 1822, p. 5) (cf. Anexo, p.202) 
65Vimos, em páginas anteriores, a criação e a composição desta sociedade. 
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Em fim, SENHORAS, a generosidade, com que d’ahi por diante vos-

esquecestes do nome da vossa Lapa, para só lhe-chamar a Lapa dos Poetas; .... 

tudo nos-constitue em tão grandes obrigações que as Musas mesmas se-devem 

empenhar por mostrar-vos que os seus Sacerdotes não sabem ser ingratos. 

Em quanto a mim, SENHORAS, a minha Musa me-poz entre as mãos para vol-

o-offerecer da sua parte este Poema, com que appareci na Festa. Estou bem 

certo de que m’o-acceitaréis, porque as tres Graças não poderião recusar uma 

dadiva, que uma das Habitantes do Parnaso lhes-enviasse. 

Tenho a honra, SENHORAS, de ser da vossa Lapa, ou se vos-agrada, da Lapa 

dos Poetas, o mais humilde Cantor, e  

O vosso mais fiel Criado 

António Feliciano de Castilho (CASTILHO, 1822, p.107-108). (cf. 

Anexo, p. 214) 

 

 Na estação das flores de 1823, caiu a Constituição de 20, foi reintegrado o absolutismo 

e a família Castilho se reúne toda em Coimbra. Nessa cidade, o doutor José de Castilho passou 

a seguir as ideias de sociedade do filho António, e abriu, no Palácio do Arco da Almedina, um 

salão onde havia música, poesia, conversação e acolhimento, sendo proibido o jogo. As 

mulheres da família frequentavam os salões juntamente com os lentes da Universidade e muitas 

outras pessoas de renome, como a Marquesa de Alorna, o ainda jovem Almeida Garrett, os 

irmãos Passos, e outros nomes que também serão interlocutores de António Feliciano de 

Castilho por muitos e muitos anos, como o amigo António Ribeiro Saraiva, Gonçalo de 

Magalhães Collaço Vasques Sarmento, e os poetas brasileiros Manuel Álvares Branco e Manuel 

Odorico Mendes. Desta iniciativa nasceu a Sociedade dos Amigos das Letras, sob a presidência 

do doutor Castilho. Os trabalhos dos sócios eram apresentados de forma oral ou escrita, cujos 

temas relativos à história, moral, ciências, natureza, eram sorteados com alguma antecedência.  

 Na casa do doutor José Feliciano de Castilho, mais do que encontro para saraus, 

aconteciam encontros políticos, como vamos comprovar pela ficha de inventário do 

Departamento de Patrimônio de Coimbra, onde consta que o prédio possuía uma saída 

clandestina pela rua detrás. O detalhe do enquadramento arquitetônico da casa é 

complementado por uma informação cronológica que o dr. Feliciano de Castilho instalou na 

mesma casa, em 1821, uma Loja Maçônica com entrada pela porta do quintal, logo, uma saída 
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clandestina. Isto possibilitaria, sem dúvida, a fuga de pessoas no caso de haver uma visita 

inesperada da polícia. 

 A participação de António Feliciano de Castilho na academia do pai rendeu-lhe grandes 

amizades, e é graças a isto que trava conhecimento com membros da Academia Real das 

Sciencias de Lisboa. Aproveita então a oportunidade para enviar dois exemplares da sua 

Primavera, que foi muito bem recebida pelo acadêmico Rodrigo Ferreira Costa. Esta 

aproximação vai resultar na dedicatória que Castilho faz, em 1825, nas Cartas de Echo e 

Narciso à mocidade acadêmica de Coimbra. Um ano mais tarde, em 1826, Castilho é nomeado 

Correspondente da Academia Real das Sciencias de Lisboa, diplomado pelo Vice-presidente, 

Marquês de Borba. 

 O que percebemos é que os paratextos de Castilho mantinham um encadeamento lógico, 

e anunciavam projetos que ainda viriam a público. Assim aconteceu com as dedicatórias das suas 

primeiras publicações, como, por exemplo, a informação, nas Cartas de Echo e Narciso66, de 

1821, sobre membros da sociedade que seria fundada na Primavera, em 1822. 

 A.F.C. terminou a primeira edição das Cartas de Echo e Narciso divulgando que a 

segunda seria publicada em 1825. Percebe-se um aumento da quantidade paratextual do primeiro 

para o segundo volume. Este inicia-se com um “Prologo pequeno para ser lido” (cf. Anexo, p. 

219), o que, na verdade, é uma longa descrição sobre a história da poesia, culminando no elogio 

da vida do próprio autor, esperando que a recepção desta obra seja tão boa quanto a d’A 

Primavera, em 1822: “Dou por muito bem premiadas as minhas Obras, quando os Entendedores 

                                                 
66Lembremos o mito de Eco que foi castigada por Hera, mulher de Zeus, fazendo com que ela não pudesse mais 

falar espontaneamente, mas somente repetir o que ouvia dos outros. Triste, Eco se refugiou nos bosques, onde 

conheceu Narciso, por quem se apaixonou perdidamente. Narciso era um belo rapaz, mas incapaz de se 

apaixonar. Sua mãe, a ninfa Liríope recebeu um recado profético, de que ele nunca poderia ver sua própria 

imagem. Ao pretender declarar seu amor, Eco apenas repetiu as palavras de Narciso, e por isso foi repelida 

grosseiramente pelo belo rapaz. Desesperada pelo amor não correspondido, Eco definha até sumir, ficando 

apenas sua voz nos bosques e fontes. As ninfas, amigas de Eco, chamaram Nêmesis, que cuidou para que o 

Narciso se perdesse, e cansado e com sede, ele se debruçou na fonte de Tépias, e vendo sua imagem refletida na 

água, não conseguiu mais parar de admirar tamanha perfeição. Não conseguindo mais tirar os olhos dali, acabou 

morrendo de inanição, e neste local brotou a flor chamada narciso. 
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as acolherem com a bondade com que acolherão a minha Primavera” (CASTILHO, 1825, p. 18) 

(cf. Anexo, p.220). E segue um autoelogio na primeira edição das Cartas: 

A Primeira Parte das Cartas de Eco e Narciso foi igualmente bem recebida, e 

espero que a Segunda não será despresada; porque (se me-he dado julgar das 

minhas obras) ha n’ella mais poesia, mais movimento, mais variedade de 

attitudes. (CASTILHO, 1825, p.18) (cf. Anexo, p. 220) 

  

 Vemos que as Cartas de Eco e Narciso apresentam um autor satisfeito com a recepção 

positiva de sua obra, mas que continua em busca de um público mais alargado. As estratégias de 

publicidade vão se sofisticando mais a cada vez que um novo lançamento acontece. Na edição 

de 25, acrescenta no corpo do livro um epitexto que é a carta67 de uma leitora indignada com os 

versos que denegriam a imagem da mulher, e a situação chega a tal ponto que o poeta é levado 

a júri no Tribunal de Cítera68. E ainda nas palavras de Aglaia, representante das senhoras 

portuguesas, o poema de Castilho é uma inovação que fere a imagem da mulher e do amor.  

No prólogo mitológico criado por ele, sua advogada, a Musa, assume-se como fonte de 

inspiração dos versos daquele que, por vocação e trabalho, tenha condições de escrever as cartas 

que os amantes Eco e Narciso deixaram pregadas nas árvores do bosque do Parnaso: 

Era uma bella noite de Estio: o meu alunno vagava sósinho no seu jardim. O 

Céo estava desafrontado, a lua clara, o ár tépido, a folhagem mollemente 

inquieta por uma viração agradavel; o silencio e a paz caminhavão ao seu lado, 

os arômas da vegetação se diffundião em róda d’elle. A sua imaginação se-

acendeo a pouco e pouco, e girou com azas rápidas sôbre os séculos passados; 

foi-lhe forçoso cantar, sentou-se, e me sentei invisivel ao seu lado, inspirando-

lhe estes versos, que não são mais que a próva de duas loucuras oppostas, mas 

de que hoje se- pretende fazer-lhe um crime. (CASTILHO, 1825, p. 196) (cf. 
Anexo, p. 224) 

 

 Os prefácios das edições das Cartas de Echo e Narciso apontam para outro dado de 

modernidade de seu autor, a visão de mercado e as estratégias de publicação. Ao acrescentar a 

polêmica moral que levou a júri seus versos, através de uma carta inserida no corpo do livro 

pelo editor, que pode muito bem ser o próprio autor, Castilho traz a crítica para o centro do seu 

                                                 
67 Note-se que não há registro de veracidade desta carta. 
68 A nosso ver a expressão Tribunal Supremo de Cítera deve ser entendido como sinônimo de tribunal de amor, 

onde cada pessoa pode e deve ser julgada, sendo avaliada sua capacidade de amar. 
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próprio livro, estimulando a leitura de Júlio de Castilho, admirado, afirma que o pai recebeu do 

editor Orcel o valor de 288$000, o que poderia ser considerado valor muito alto69. Aliás, a 

edição de 25 foi adquirida bem antes de sair do prelo, como mostra a ação corrente daqueles 

tempos: a lista de assinaturas acostada à sua edição. O sistema de assinaturas era feito antes 

mesmo de o livro entrar no prelo, o que garantia ao autor, que frequentemente fazia também o 

papel de distribuidor, identificar o número e perfil dos compradores, e também facilitava a 

escolha do tipo de edição a ser adotada. Nessa lista, encontramos boa parte dos alunos de 

Coimbra, amigos do doutor José, e até a solicitação de exemplares para d. Maria Izabel Baêta 

de Portugal, que viria ser a primeira esposa de Castilho. Em 1836 foi publicada a terceira edição 

das Cartas de Eco e Narciso, único volume contendo os tomos I e II, de 1821 e 1825, 

respectivamente. Mais tarde, no ano de 1843, veio à luz a última tiragem das Cartas, em vida 

de seu autor, em cujo prólogo elucidava-se a circunstância de estar a obra já esgotada havia 

anos, e de o editor insistir por sua reimpressão, comprovando, sob certo aspecto, o acolhimento 

desse modelo de poesia mesmo quando a estética romântica já era corrente em Portugal. E, 

seguindo a ideia de que uma obra de Castilho divulgava outra, o volume das Cartas de Echo e 

Narciso de 1843 traz, no seu corpo textual, uma das fábulas das Metamorfoses de Ovídio, cuja 

tradução o próprio Castilho publicará no mesmo ano. 

 No ano seguinte à publicação do segundo volume de Cartas de Echo e Narciso, partiu 

Castilho para Lisboa, onde se hospedou na casa do Conde de Sabugal, homem erudito e 

incentivador de poetas. O conde mantinha grande ligação com a Marquesa de Alorna e com 

Francisca Possolo. Durante o período em que Castilho esteve em sua casa, pode trocar ideias 

mais amiúde com as duas escritoras, além de participar dos salões masculinos do Conde, em 

São João de Deus, onde conheceu o Conde de Óbidos, d. Manuel de Assis Mascarenhas 

                                                 
69 “Aquela quantia (¡ oh! mercados portugueses!) é alta mesmo para hoje, que o gosto da leitura se desenvolveu, e 

o apreço aos cultores das Letras tanto subiu de ponto. Logo, muito mais alta seria em 1825.” (CASTILHO, 1928, 

p. 90). 
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Castello-Branco da Costa e Lancastre, o qual, até sua morte, em 1839, apoiaria Castilho com 

compra prévia de seus livros. 

 Em 1828, d. Miguel usurpa a Coroa e muitos portugueses, como Almeida Garrett e três 

dos irmãos de Castilho70, vão para o exílio. Augusto Frederico de Castilho foi enviado como 

padre para Castanheira do Vouga, e António Feliciano segue com ele, como único exílio possível 

a um homem com deficiência visual. Neste lugar escreveu Amor e Melancolia, composto “sem 

cuidar no publico” (CASTILHO, 1861, p. 1) “não pensei nem em modelos, nem em meios de 

produzir effeito; prohibi-me todo o trabalho, porque não forcejava pela gloria” (CASTILHO, 

1861, p.1). Castilho arrisca alguns passos pela literatura moderna da altura, o que confirmará na 

Advertência de sua segunda reimpressão, em 1861: 

Se relêr o Amor e Melancolia me repugnava ao sentimento, confesso que 

tambem pouco me apetecia ao gosto poético. Os trinta e tres anos últimos 

tinham cambiado extraordinariamente a literatura poetica geral, a portugueza, 

e a minha tambem. (CASTILHO, 1861, p. 5)  
 

 Deleitando-se com a declaração amorosa feita por uma leitora de Cartas de Echo e 

Narciso, Castilho realmente escreve Amor e Melancolia sem “cuidar do publico”, um livro 

muito mais moderno do que qualquer coisa que ele tinha publicado antes ou publicaria depois, 

tanto pela simplicidade dos poemas quanto pela temática noturna e melancólica de quase todos 

os poemas. David Mourão-Ferreira assinala relativamente aos modelos poéticos adotados por 

Castilho: 

 
[...] 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). 

 

                                                 
70 Alexandre Magno, José e Augusto Frederico. 
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 O tempo em Castanheira do Vouga serviu para Castilho escrever e recitar muitos outros 

versos, os quais passavam de mão em mão, eram copiados e espalhados, incentivando a prática 

de circulação da poesia como nos outeiros. Por esse mesmo tempo, o autor de Amor e 

Melancolia estreitava amizade com pessoas que vão colaborar na aquisição e divulgação de 

suas obras, como José Vitorino Freire da Fonseca71, membro da extinta Sociedade dos Amigos 

da Primavera, os militares Jeronymo Osório da Silveira e José da Cunha Sotto Maior, nomes 

que aparecerão nas listas prévias de aquisição dos livros de Castilho. 

 Sobre o desdobramento desse período de reclusão na vida de António Feliciano de 

Castilho, nossa visão é de que foi um período de investimento na carreira literária, somando 

mais amizades às já existentes, formando parcerias sociais, culturais, e de apoio coletivo aos 

ideais literários do poeta. Mas, em que essas experiências acumuladas influenciaram nas 

sociedades que ele viria a criar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Paróquia da Castanheira do Vouga com 

cedro plantado por Castilho 

 

 O começo do romantismo português não está ligado ao nível das ideias, como afirma 

Álvaro Manuel Machado, “é antes um improviso a partir de ideias velhas” (MACHADO, 1979, 

                                                 
71 Este poeta sempre inspirou Castilho nas descrições sobre jardins nos poemas da Primavera. 
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p.72), e isto entendeu perfeitamente o escritor. Então, preocupado com o público, Castilho 

trabalhava antigos textos no sentido de melhorá-los ou mesmo de acrescentar paratextos que 

dariam atualidade ao texto inicial. E, ao contrário do que dizia, Castilho buscava sim agradar o 

público, como fez com Cartas de Eco e Narciso, de 1825, ao acertar seu compasso literário 

com o que circulava em Portugal, e na edição da mesma obra em 1836. 

 O livro Os ciúmes do Bardo, escrito em 1829, será publicado apenas em 1836, dividindo 

espaço com A Confissão de Amélia72, obra traduzida de Delfine Gay, e A Noite do Castelo. 

Neste livro, Castilho apresenta três discussões: a primeira discute a influência do romantismo 

alemão na poesia do início do oitocentos; a segunda evoca a importância de se tomar cuidado 

com o excesso de literatura estrangeira em Portugal, resultando no aumento da venda de novos 

autores estrangeiros em detrimento dos clássicos nacionais; a terceira é a falta de uma política 

de educação que permitisse o estudo da língua e da literatura naqueles tempos: 

Triste cousa, e muito miseravel de vêr, é certamente o profundo e geral 

desprezo a que entre nós são chegadas as boas artes, mormente a da poesia. 

Terra, onde a natureza a está por si derramando, onde céo amoroso, como o 

de Grecia e Italia a inspira; onde ingenho e imaginação, vem nativos e 

espontaneos como as boninas cheirosas aos prados na primavera; terra, onde 

se falla tão formosa lingua e tão sonora como esta portugueza, tão fluente; tão 

matizada de figuras; tão viçosa de graças, tão arrojada em pompas; tão refeita 

e abundosa de antiga seiva, tão flexivel para todos os usos, sente fugir uns 

apoz outros os annos, sem que nella se estampe um vestigio luminoso e 

duradoiro de ingenho, para onde apontemos, quando estrangeiros nos 

disserem soberbos =73 A vossa poesia morreo como viuva do Indostão, com o 

vosso Camões. = Nem da terra é, nem do povo que a habita, essa tão feia 

nodoa: culpa é só dos que a seus destinos presidem74 que sempre hão sido o 

                                                 
72 A Confissão de Amélia é livro dentro de outro livro. Inserido ao fim da edição do A Noite do Castello, de 1836, 

Castilho apresenta uma nova forma editorial. A razão é muito simples. Além dos versos que compõem A Noite, 

Castilho tinha ainda três poemas a serem publicados. Desistiu dos dois primeiros por não responder ao seu próprio 

conceito de qualidade, assim, escolheu aquele que: “podia não me dar gloria, pois que sendo fructo de alheia arvore 

só me custára o tempo de o andar colhendo, mas ao menos hia seguro de contentar, se já passando por minhas 

mãos não perdêo o sabor que tão geralmente o fez gabado” (Castilho, 1836, p. 171). Castilho insiste que esta 

Conversação não é um prólogo, pois a matéria a ser discutida diz respeito a situação de mercado, profissão de 

poeta, tradução e política que “os enfastiados que voltem as folhas e vão lá adeante tomar pé onde melhor lhes 

parecer.” (CASTILHO, 1836, p. 178) (cf. Anexo, p.263) 
73 Utilizamos a tecla de igual por ser mais semelhante ao símbolo utilizado no original, que são duas pequenas 

linhas paralelas, que entendemos como sinal discursivo, indicando mudança de interlocutor – travessão. 
74Trata-se, como se refere o próprio Castilho em sua nota de rodapé ao mesmo texto, da criação de um Conselho 

Supremo de instrução pública, a de um Instituto de Ciências Físicas e Matemáticas, de Escolas Primárias e de um 

Conservatório de música.  
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que forão em tempos de Camões. (CASTILHO, 1836, p. XI-XII) (cf. Anexo, 

p.244) 

  

 Este não foi o único texto onde Castilho se manifestou em relação à educação literária 

e também contrário aos estudos da história da literatura portuguesa feita por estrangeiros. Ele 

tratou deste assunto várias vezes depois, prosseguindo na busca do ensino público de maior 

abrangência popular. Assim como mostra o seu empenho na divulgação de livros, como na 

“Conversação Preliminar” da Confissão de Amélia, tradução do poema de Madame Delfine Gay 

ao Visconde de Chateaubriand, onde afirma que:  

Por desconhecidos são desapreciados, por não frequentes desconhecidos, e por 

dispendiosos não frequentes: d’onde, serviço grande será para as letras e 

língua portugueza o que a tão recente e tão esperançosa Sociedade dos Amigos 

das Letras, commete e levará a effeito, se a fortuna a ajudar: com os lucros do 

seu promettido Jornal de Sciencias, Letras e Artes, he proposito seu ir a pouco 

e pouco reimprimindo os melhores de nossos antigos livros, para os derramar 

na maior copia e pelo infimo preço que possivel for. (CASTILHO, 1836, p. 

179). (cf. Anexo, p. 264) 

 

A preocupação com a instrução é um interesse do qual ele não abre mão, basta lembrar 

seu Método de Ensino Mútuo. Com a inexecução do projeto de 1834-35 de fundação de uma 

grande empresa que se ocuparia da publicação dos grandes autores estrangeiros e também dos 

clássicos portugueses, Castilho apresentou ao governo proposta integrada para Instrução 

Pública, a qual ensejaria, inclusive, o desenvolvimento cultural. Vejamos suas palavras, escritas 

na nota de rodapé do “Prefacio” da edição de 1836 da Noite do Castello: 

A creação de um Conselho Supremo de instrucção publica, a de um Instituto 

de sciencias phisicas e mathematicas, de Escolas primarias, a de um 

Conservatorio musico, são, (não serei eu quem o negue) utilissimas. Mas que 

providencias se hão dado para virmos a ter o tão necessário, e já hoje, tão 

possível, Diccionario de nossa lingua? Que se tem feito para virmos possuir 

uma colecção decente e regular dos nossos Classicos, e a tradução dos 

estranhos? Que auxilios se tem imaginado, para tornar possiveis as impressões 

de obras bôas, cujos auctores foram indigentes? Que Sociedades propriamente 

litterarias se tem promovido? Que impulso recebeo ainda o nosso Theatro, 

para sair do lodo, em que apodrece? A este proposito publique-se, ao menos 

para desafogo, que desde 9 de Junho de 1834 o Governo possue um Projecto, 

que lhe eu presentei, pelo qual, sem despeza alguma para o thesouro, elle nos 

poderia grangear um Theatro excellente, edificio, dramas e actores; e ainda 

até hoje, não achou uma hora de bôa vontade, ou para o mandar executar, ou 

para o mandar a informar a alguma comissão de peritos na materia, que o 
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terião aperfeiçoado. Veremos se em fim o Conselho Supremo de Instrução 

Publica se encarregará de promover cousa tão essensialmente ligada com a 

mesma instrucção; ou se a Camara Municipal, a quem nada esquece, toma a 

si este cuidado; ou se o Ministerio novo emenda espontaneamente descuido 

tão vergonhoso. 28 de novembro de 1835. (CASTILHO, 1836, p. XII-XIV). 

(cf. Anexo, p. 244) 

 

 Ainda nesse mesmo paratexto, Castilho atenta para a modernização dos poemas do 

Ciumes do Bardo: 

A elocução he para muitos o maximo ponto onde bate a verdadeira poesia. De 

linguagem, estilo, e rythmo se compõe. Quanto á linguagem, procurei que 

portugueza fosse, limpa de fézes de archaismos, e de liga de neologismos 

barbaros: se o não consegui, a critica não se esquecerá de m’o apontar, nem 

eu de corrigir para a outra edição os desmandos d’esta – Para o estilo não 

procurei exemplar: e se um antigo, por o saber de cór, se me offerecia muitas 

vezes entre o sismar, tão sublime he esses, e eu tão baixo, que não servirei a 

meus inimigos, caindo aqui na vangloria de o nomear. Tão pouco estudei 

adstringir-me ao estilo da antiga escola, ou da moderna. (CASTILHO, 1836, 

p. XVIII). (cf. Anexo, p. 244) 

   

 Portanto, o autor sempre foi sabedor do que a crítica pensava sobre os seus poemas, e 

mostrava-se aberto a mudanças, mesmo ligado aos clássicos, declarando-se neutro: 

Amo, e venero os classicos, com quem me criei: aprazem-me, e maravilhão-me 

algumas das obras romanticas: aqui ha por ventura mais natureza, lá por ventura 

mais arte; aqui mais ousadia, e lá mais delicadeza; lá mais esmero e lustre, e cá 

emfim mais desenvoltura e arrojo: n’uma e n’outra parte se contão grandes 

homens; dos escritos modernos alguns talvez terão de durar sempre; os antigos 

certo não se afundárão nos seculos até nós, nem já agora deixaráõ de ir com 

gloria até á ultima idade em que durarem letras. Cometti sim compôr um Poema 

Romantico; mas não abjurei o Classico. Não sou transfuga dos velhos para os 

novos arraiaes; mais depressa como explorador os entrei. Verdadeiramente não 

sou eu hoje nem de uns, nem de outros; e isto por duas razões; a primeira por 

amar em tudo minha independencia; a outra por me não ter a natureza dotado 

com as forças grandissimas, que se requerem para militar constante e victorioso, 

quer n’estas quer n’aquellas phalanges. Neutral sou: com romanos e gregos 

palestro, se me apraz; se mais me contenta, visto as armas, e debaixo das ameias 

feudais venho como d’esta vez tentar fortuna; se me ella desamparar, não 

volverei a campo, e não serei o primeiro nem o ultimo, a quem sua confiança 

haja burlado. (CASTILHO, 1836, p. XVIII). (cf. Anexo, p.244) 

 

Quando ele se coloca neutral não está apenas evitando entrar numa batalha entre os 

defensores do arcadismo e os do romantismo, está também se posicionando politicamente como 

independente, numa publicação feita pouco depois da revolução de setembro - a qual ele criticara 
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abertamente poucos meses antes, ainda no calor dos acontecimentos, com o Tributo Português 

ao Libertador. 

Seguindo essa mesma ideia e atendendo ao pedido de todos aqueles que admiravam a 

obra de sua juventude, Castilho reimprime, em 1837, A Primavera, com a certeza de que uma 

obra refundida, quando a idade e a maturidade já tinham chegado, não é mais a mesma. No tempo 

decorrido entre os anos de 1822 e 1836, Portugal viveu a Revolução Liberal, a Reação 

Absolutista – Abrilada, a Crise sucessória, a Guerra civil e a Revolução de Setembro. Diante de 

tanta transformação e sofrimento, os versos doces inspirados na primavera distante não cabiam 

mais: 

N’estes quatorze annos, começados a contar aos vinte e dois da minha vida, 

não só se encerrou, e desvaneceo aquella melhor, mais florída e derramada 

parte d’ella, que tanto discrimina, e afasta o periodo seguinte do anterior, 

senão que ahi se desatou tão desfeito temporal de successos estranhos, de 

terrores e calamidades publicas; tantas certezas saírão vãs, realisarão-se tantos 

impossiveis; por tal arte se transtornou e renovou ora em bem ora em mal a 

face do nosso Portugal. (CASTILHO, 1837, p. 5). (cf. Anexo, p.271) 

 

A Primavera, escrita em um tempo outro, não cabia mais no modelo de literatura que 

se apresentava:  

Tanto vi e vejo de alhêas maldades, tanto tem procurado os entes mais abjetos 

e vis amargurar-me, que nem quase na virtude acredito, nem na possibilidade 

de ser feliz: e este estado, se não he de todos o mais antipoetico, se na escola 

romântica pode até lograr os foros do bello ideal e ultimo sublime, pelo menos 

he o mais avesso á filosofia e mandisão Gessnerica. Oh quando poderão os 

dois monstros, em cujas garras inexpertamente caí, quando poderáo Política e 

Romantismo dar-me um longe, uma sombra dos interiores commodos que me 

lá ficarão com a poesia natural e singela? (Castilho, 1837, p.14) (cf. Anexo, 

p.271) 

 

 A reimpressão da Primavera, em 1837, segue a estrutura da primeira, entretanto, com 

caráter “extemporâneo”, porque a estação e a natureza não eram mais as mesmas nem para o 

seu autor nem para os que a liam. Uma nova edição, segundo Castilho, tem poderes de retocar 

o que foi escrito, corrigir o que os jovens tivessem, erradamente, tomado por verdade, e por 

último, tem a oportunidade de discursar para os novos poetas. 
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O exemplar de 37 traz uma novidade em termos de paratextualidade ao ser usada por 

Castilho uma indicação genética75 para denunciar a contrafação e abrir uma discussão sobre o 

direito autoral: 

Constando-me ter havido quem reimprimisse em França, sem licença minha, 

dois volumes de minhas Obras, e sendo isto sobre iniquidade, manifesto roubo, 

declaro que perseguirei em juizo com acção de furto, em quanto a nossa Lei 

sobre imprensa não estabelecer outra própria para taes casos, a quem quer que, 

sem minha expressa licença, reimprimir esta ou outra qualquer Obra minha, ou 

impressas fora as introduzir e vender neste reino. (CASTILHO, 1837)  
 

A questão da propriedade literária sempre foi analisada com seriedade em países como 

Inglaterra e França. Em Portugal, este assunto somente começa a tomar corpo quando Almeida 

Garrett apresenta à Câmara dos Deputados seu Projeto de Lei, em Sessão de 18 de maio de 1839. 

Contudo, este projeto só virou lei em 12 de junho de 185176. É bem verdade que o direito de 

propriedade em geral já havia sido consignado na constituição de 1822, em seu Artigo 6º:  

A propriedade é um direito sagrado e inviolável, que tem qualquer Português, 

de dispor sua vontade de todos os seus bens, segundo as leis. Quando por 

alguma razão de necessidade pública e urgente, for preciso que ele seja privado 

deste direito, será primeiramente indemnizado, nas formas que as leis 

estabelecerem. (Constituição Politica da Monarchia Portugueza, 1822, p.7) 
 

A Constituição de 1838 ajusta o Artigo77, dá-lhe o número de 23, divide em parágrafos. 

O último passa a abranger também a propriedade literária: “Garante-se aos inventores a 

propriedade literária de suas descubertas, e aos escriptores a de seus escriptos, pelo tempo e na 

fórma que a lei determinar” (Constituição Politica da Monarchia Portugueza, 1838, p. 7). Este 

                                                 
75 Este termo é dado por Gérard Genette, em seu livro Seuils. “L’indication générique est une annexe du titre, plus 

ou moins facultative et plus ou moins autonome selon les époques ou les genres, et par définition thématique, 

puisque destinée à faire connaître le statut générique intentionnel de l’ouvre qui suit. Ce statut est officiel, en ce 

sens qu’il est celui que l’auteur et l’éditeur veulent attribuer au texte, et qu’aucun lecteur ne peut legitime 

mentignorer ou négliger cette attribuition, même s’il ne se considere pás comme tenu à l’approuver” (GENETTE, 

1987, p. 98) 
76 Encontramos no espólio de Castilho, o esboço de um artigo crítico sobre A Propriedade Literária, onde Castilho 

aponta as questões dos problemas de mercado literário entre Brasil e Portugal. PT/ANTT Coleção Castilho Cx 19 

Ms 2 n. 16. 
77Redação modificada do Artigo 23. “É garantido o direito de propriedade. Com tudo, se o bem publico, legalmente 

verificado, exigir o emprêgo ou damnificação de qualquer propriedade, será o proprietário previamente 

indemnizado. Nos casos de extrema e urgente necessidade, poderá o proprietário ser indemnizado depois da 

expropriação ou damnificação.” (Constituição Politica da Monarchia Portugueza, p. 7) 
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artigo amplia o caráter de dispor das coisas de modo mais absoluto, causando impacto no 

mercado literário, tanto que a proposta de Garrett pode ser entendida como bastante arrojada, 

pois defendia a emancipação do produtor cultural relativo ao sistema de favor, exatamente como 

era o antigo mecenato, regularizando as formas de inserção no mercado do produto cultural. Para 

já, propunha grandes alianças internacionais para “destruir a piratagem dos contrafeições que 

roubam o suor da industria, o preço da saude, muitas vezes da vida do sabio e do artista – que 

amiudo tem eles pago com a vida, as grandes obras que fazem a gloria de uma nacção.” (Diário 

da Câmara dos Deputados, 1839, p.570) (grifo do autor). Em 1851, ano em que o projeto de 

Garrett é sancionado, Alexandre Herculano78 escreve uma carta a Garrett, sob o título “Da 

propriedade litteraria e da recente convenção com França”, discordando das posições da lei que 

acabara de ser promulgada: 

Enganaria aos meus concidadãos; enganaria a v.exa se com o silencio désse a 

minha fraca sanção á doutrina da propriedade litteraria, a qual considero mais 

que disputavel, ou á convenção com França, que, além de consagrar opiniões 

que reputo profundamente inexactas, e prejudicialissima por diversos modos 

aos interesses da nossa terra. (HERCULANO, 1907, p. 59-60) 
  

 A nova versão do livro de poemas d’A Primavera tem dimensão consideravelmente 

mais alargada. Foram acrescentadas epígrafes, prólogos, prefácios, advertências preliminares, 

além de “index” e a lista de assinaturas. Assim, da primeira edição, que continha 181 páginas, 

passou-se para 350 na segunda. Se a dividirmos em partes, como fizemos na versão de 22, 

teremos um primeiro livro contendo um anteprólogo, um prólogo, a indicação genérica de que: 

Vai a Epistola em tudo outra da que fôra na primeira Edição: conserva a 

invenção e os pensamentos, mas emendou-se a linguagem, apertou-se o estilo, 

deu-se alguma côr mais ás imagens, explicarão-se melhor alguns pensamentos, 

reformarão-se e afinarão-se quasi todos os versos. (CASTILHO, A Primavera, 

1837, p.50). (cf. Anexo, p. 271) 

 

                                                 
78 Alexandre Herculano acreditava que o autor deveria receber apenas uma vez, enquanto que Garrett ao assinar o 

acordo com a França, a cada vez que houvesse nova edição todos receberiam por ela. Na verdade Herculano era 

contrário a essa posição por entender que os autores franceses receberiam mais porque publicavam mais. 
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E as partes iguais, como a dedicatória a sua irmã, as “duas palavras de introdução”, e por 

fim o corpo poético intitulado, tal como o primeiro “Epistola á Primavera”. O segundo livro é o 

“O dia da Primavera”, agora dividido em dois cantos, também indicados genericamente: 

Em dois Cantos se divide agora este Poema, para commodo de quem lê. Entendi 

em apertar melhor que da primeira vez, este feixe de flores, se o he: algumas 

deitei fóra sem fazerem mingoa; as demais forão refrescadas, e se me não 

engano mais algum viço ganharão. Puz-lhe com tão boa vontade as mãos como 

na Epistola: pelo que, sem deixar de ser o mesmo, he outro; he o mesmo no 

essencial e intrinseco, todo outro no lustre e na toada. (CASTILHO, 1837, p. 

76).  

 

Como na edição anterior, há a “História da Primavera”, com uma ou outra alteração nas 

palavras, sem mexer em nada no conteúdo. E o mais invulgar: Castilho faz propaganda dos seus 

livros A Noite do Castelo e o Ciúme do Bardo. Não a propaganda aberta, mas aquela que é lida 

nas entrelinhas. Afirma que estes livros mostram a quebra de sua resistência poética, aceitando 

as mudanças trazidas pelo tempo, incitando desta forma o leitor a conhecer seus novos versos. 

Ainda melhor é a divulgação do poema de seu irmão Augusto Frederico de Castilho, publicando-

o no corpo das notas. Em alguns casos (e este é um) as notas, como paratextos, formam uma boa 

estratégia para tocar em questões pontuais, intimamente ligadas ao texto principal, minorando, 

por vezes, atritos com a crítica.  

 Aquele que consideramos ser o terceiro livro, “Os Cantos de Abril - Idillio”, tem o mesmo 

formato paratextual de uma indicação genérica: 

 

O mais deslavado e insôsso Poemetto na primeira edição, erão Os Cantos de 

Abril. Só a invenção fôra boa; na execução e estilo revia um tão contínuo 

desprimor, que me foi necessário demolir e reedificar. Por tanto, com o mesmo 

titulo he obra diversa, muito melhor, mas não perfeita, porque já para a emenda 

da emenda não chegou a paciencia. (CASTILHO, A Primavera, 1837, p. 168).  

 

 

 Com mais acuidade, fosse essa nossa intenção, poderíamos verificar que a estrutura do 

“poemetto” foi alterada, cenas cortadas, outras acrescentadas, de forma a lhe dar maior equilíbrio 

formal. O “idillio”, que vem na sequência, é curto e objetivo, Castilho pede aos seus leitores 
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maior indulgência para tudo o que suprimiu ou acrescentou ao seu poetar. O quarto e derradeiro 

livro da coleção Primavera tem a mesma organização que os anteriores. Apresenta previamente 

as transformações que a “Festa de Maio”, agora em dois cantos, tivera. 

(...) A Festa de Maio, por ser a derradeira, quasi ficou, e até nova edição (se 

algum dia se fizer) ficará, como era. O maior bem que lhe pude fazer, foi abri-

la em dois Cantos, para que o leitor achasse marco onde descançar em tão 

enfadonha e comprida estrada. (CASTILHO, 1837, p. 190).  
 

 

 Quanta habilidade! Advertir o leitor para algo considerado por ele mesmo enfadonho é, 

no mínimo, ter certeza de que seria lido. Mais uma vez a diferença é feita nas notas contíguas 

aos cantos, quando, surpreendentemente, António Feliciano de Castilho elabora pensamentos 

acerca da sociedade, do amor, da liberdade da mulher, da guerra civil, da língua e da literatura. 

Merece destaque a nota final, que em formato e estilo mais parece um livro dentro de outro, 

intitulada “Mais Primavera”. Nela Castilho apresenta três artigos que teriam sido publicados n’A 

Guarda Avançada, jornal fundado pelos irmãos Castilho três anos antes da publicação da 

Primavera de 1837. Como em um prólogo aos três artigos, nomeadamente, “Março”, “Abril” e 

“Maio”, Castilho apresenta A Guarda Avançada como um jornal “exagerado, e muitas vezes 

injusto sem querer, como serão sempre os redigidos por almas novas e ardentes, sinceras e 

poeticas, inexpertas e temerarias, que presumem que uma revolução póde realizar os 

filantrópicos sonhos de um solitario” (CASTILHO, 1837, p. 311), e que naquele momento revia 

a forma de sua atuação política, optando pela moderação. 

 Surpreende mais uma vez Castilho com sua “moderação política”, já que os textos da 

Guarda Avançada são republicados tal como no original, onde as críticas ao governo aparecem 

metaforizadas pelas estações do ano. Não é possível identificar a autoria dos textos, se de 

Castilho António ou de um dos seus irmãos. O fato é que a liberdade é o que há de mais 

importante, e esta só pode ser alcançada quando a “torrente de iniquidade” (idem, 1837, p. 316) 

parar de “assolar a terra” (idem, 1837, p. 316) de seus avós. 
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 A forma de divulgação de textos da Guarda Avançada feita n’A Primavera não chega a 

ser uma novidade editorial, pois durante o ano de 1836, Castilho dedicou-se a compilar e publicar 

artigos que escreveu na Aguia, n’A Guarda Avançada e n’O Independente, estratégia utilizada 

como contestação ao momento político. Assim como O Tributo portuguez á memoria do 

Libertador, vindo a lume em meio à Revolução de Setembro, é também uma forma de Castilho 

firmar sua posição política liberal, e que isto era admirado e aceito pelo público como indica na 

sua “prefação”.  

 Castilho encontra outra forma de dar maior visibilidade a O Tributo portuguez á memoria 

do Libertador, em um conjunto epitextual inédito de cartas enviadas ao Marquês de Rezende, 

que documenta as articulações realizadas pelo poeta. Em missiva de 13 de novembro de 1836, 

Castilho justifica que, mesmo não conhecendo o Marquês pessoalmente, não colocava em dúvida 

a liberdade que tomara, uma vez que os fins justificavam os meios. Partiria com a família para 

um exílio voluntário na Inglaterra, e, portanto, gostaria de receber o que lhe havia sido prometido, 

uma relíquia dada pela viúva de d. Pedro, como recompensa por suas letras. Este tesouro seria 

para sempre guardado em testamento. 

Menos de um mês depois, em primeiro de dezembro, nova carta é enviada ao Marquês, 

desta vez declinando de ir até ao encontro com a viúva do Libertador, alegando que sua presença 

poderia atrair jornalistas interessados em tornar aquele encontro alvo de maledicências, podendo 

trazer prejuízos incalculáveis à figura da rainha. Desta forma ele sugeria ser o próprio Marquês 

embaixador e mediador do assunto a ser tratado, como a dedicação que daria, quando de sua 

imigração para França e não mais para a Inglaterra, em nova empreitada literária que era a 

construção de um livro com feitos do Libertador, contando para isso “não só com a publica fama, 

que tão copiosas preciosidades d’estas enthesoirou, mas, e principalmente, com muitos subsidios 

de amigos e companheiros do Libertador” 79 

                                                 
79 PT/ANTT/Coleção Castilho/Cx21/Ms.2/Doc 3 
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 Mais uma carta é enviada ao Marquês de Rezende cujo tema central é o Tributo portuguez 

á memoria do Libertador. Datada de 25 de março de 1840, a missiva relata a visita que Castilho 

recebera do Conde de Sabugal, logo após a publicação do livro, informando que a rainha iria 

presenteá-lo com um pertence de d. Pedro. Quatro anos haviam se passado e não sendo possível 

ao Conde de Sabugal (já falecido) e nem a ele próprio lembrar a rainha do prometido, só ao 

Marquês então pertencia a “tutela do negocio”80: 

D’aqui ao anniversario de S. M. vão nove dias, he nove vezes mais tempo que 

V. Exª necessitaria para fazer um cento de milagres mais difficultosos do que 

estes. Nas mãos de V. Exª unicamente me entrego, e fico esperando com a maior 

fé não por outra resposta senão pelo Diario de 4 de Abril.81 
  

 A relíquia chegou enfim ao endereço certo, como conta Júlio de Castilho, em Memórias 

de Castilho: seu pai recebeu os cachos de cabelo do Imperador d. Pedro82. Entretanto, o que nos 

parece importante ressaltar é que este presente tenha gerado a amizade entre o Marquês de 

Resende e Castilho.  

 A segunda Primavera é também uma boa representação de como Castilho articula as 

suas parcerias, como o pedido ao Marquês de Rezende para que intercedesse junto à Rainha d. 

Maria II, à duquesa de Bragança e ao príncipe d. Fernando Augusto para que aceitassem que 

seus nomes constassem no início da lista de assinantes com seus respectivos títulos e quantidade 

de exemplares adquiridos previamente, e isto dava ainda mais visibilidade ao título, podendo, 

inclusive, suceder aumento na venda do volume, recebendo uma resposta afirmativa:  

Apresso-me em communicar a V.Sª 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.Sª a pôr 

Aquelles Augustos Nomes na Lista dos subscritores das obras, que VSª está 

tratando de reimprimir. 83 

                                                 
80 PT/ANTT/Coleção Castilho/Cx21/Ms.2/Doc 3 
81

PT/ANTT/Coleção Castilho/Cx21/Ms.2/Doc 3 
82Castilho recebeu como lembrança um cacho do cabelo de d. Pedro em uma caixa de ouro para tabaco, com um 

camafeu na tampa com assinatura de Giuseppe Girometti, um dos mais importantes escultores de medalhas da 

primeira metade do século XIX. 
83 A princesinha era Maria, que viria a ser d. Maria II. Texto retirado de manuscrito autógrafo – “Carta do Marquez 

de Rezende a António Feliciano de Castilho em 31 de maio de 1837” – Fundo do Instituto de Coimbra – Subfundo 

“Manuscritos das Memórias de Castilho”. Caixa = E2/P1/cx 1. 
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Pouco tempo depois de ter sido atendido, António Feliciano de Castilho dirigiu, em 16 

de junho de 183784, nova carta ao Marquês dizendo que não tinha como agradecer os “ultimos e 

muito amigaveis favores”85, e aproveitava para enviar três exemplares d’A Primavera, uma para 

a “Imperatriz, o outro á princesinha”86, e a terceira para que o destinatário lesse em suas horas 

de ócio e fizesse as correções que achasse necessárias, permitindo que uma nova edição saísse o 

mais correta possível. Esta carta, no entanto, traz um registro da importância que Castilho dava 

ao conhecimento das mulheres: 

Se a Imperatriz alguma de suas tardes de passeio folhear essas bagatellas, rogo 

a V. Exa. que sonde o conceito que dellas faz e que eu muito desejo saber, 

porque com venia de V. Exa. de mim proprio, e de todos os homens sendo para 

mim que para bem julgar esse genero de escritura, muito menos vale uma 

Academia mascolina com todas suas classes, e Commissões em sessão 

premanente, do que uma Senhora ao primeiro relance, mormente quando ás 

qualidades moraes, geral ornamento do seu sexo reuna uma excellente Cultura 

do Animo, e uma grande felicidade de engenho como em S. Magestade 

accontesse, que não contente de se adornar a Si com as Letras. (grifos do 

autor)87 (cf. Anexo, p. 315) 
 

  

A grande mudança da primeira para a segunda edição com certeza não está nos versos, 

mas na estratégia de publicação, em que Castilho utiliza um “ante-prólogo” para mostrar as suas 

posições políticas, que iam desde a importância do gênero na participação dos trabalhos literários 

até, como dissemos acima, a discussão política já impressa em periódicos e reeditadas em 

paratexto. A Primavera nos parece ser um livro refundido com intenção de marcar a presença de 

seu autor em um mercado ainda oscilante para quem desejava viver exclusivamente da pena, e 

torná-lo, através do trabalho de poeta, conhecido na posteridade, como aponta, baseado em 

Alexandre Dumas: “Eu pretendo antes ser bem conhecido pelo que fui, sou, e hei-de ser, do que 

                                                 
84 Optamos por incluir essa carta no anexo pela importância que entendemos ter no livro A Primavera. 
85 PT/ANTT/Coleção Castilho/cx 21. Mc 2/Ms-3/Doc8. 
86 PT/ANTT/Coleção Castilho/cx 21. Mc 2/Ms-3/Doc8. 
87 PT/ANTT/Coleção Castilho/cx 21. Mc 2/Ms-3/Doc8. 
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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). 

 António Feliciano de Castilho sempre buscou manter um círculo de amigos e interessados 

na produção da escrita, e isto tinha um objetivo claro que era o de propagação de tudo que era 

criado tanto por ele próprio como por aqueles que giravam ao seu redor. Porém, o significado do 

título conferido às notas “Mais Primaveras” é a perspectiva de sucesso futuro que pretendia 

alcançar, somente possível se a conjuntura política e social favorecesse novos tempos. É ainda 

com a perspectiva de transformação que se justifica a republicação dos textos políticos da 

Guarda Avançada.  

 Estamos na segunda primavera de Castilho e podemos perceber que o jovem que conhecia 

a importância das sociabilidades, trabalhava a sua trajetória com audácia, mas só os anos 

poderiam dar a experiência. Ao longo dos quase vinte anos que separaram o Epicedio na sentida 

morte da augustissima senhora d. Maria I da Primavera de 1837, Castilho organizou sociedades 

com estruturas avançadas para o tempo, abrindo portas aos novos poetas e à participação 

feminina, além do aproveitamento do dinheiro arrecadado na elaboração de novos projetos 

capazes de alcançar o mercado literário que se instalava no oitocentos português. 

   

 

3.2. Escavar poesias e editar jornais  

 

 O amor nascido do interesse de uma jovem pelo autor das Cartas de Echo e Narciso se 

consuma no casamento em 1834, indo residir os noivos António Feliciano e d. Maria Isabel 

Baêta Coimbra Portugal em um prédio na Travessa dos Gatos, mudando-se depois para A 

Calçada dos Duques, em Lisboa. O casamento de Castilho, entretanto, não duraria muito, a sua 

esposa faleceria em 1837. Enquanto estiveram juntos, o casal manteve um salão, aberto todos 

os sábados, para encontro de música e poesia. A nova casa dos Castilho fez efervescer em 
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antigas ideias. O escritor funda, então, a Sociedade dos Amigos das Letras, mesmo nome da 

sociedade criada pelo pai, em Coimbra. Eles se reuniam na Rua da Atalaia, com frequência 

aprovada por toda a “Lisboa litteraria e culta” (CASTILHO, 1893, p. 949): 

Apparecem representados condignamente o alto fôro, o ensino superior, a alta 

litteratura, a alta administração, o alto Clero, as duas Camaras, a Academia, 

as bellas-Artes, e onde até (progresso visto pela primeira vez, ou poquissimas 

vezes visto) com os trabalhadores confraternisava o sexo amavel, na pessoa 

de tres distinctas senhoras de Lisboa. (CASTILHO, 1893, p. 949) 
  

 A diferença desta sociedade para as anteriores é a clareza com que demonstrou interesse 

em promover reformas e melhoramentos na literatura, com imediata aplicação no âmbito social. 

A Sociedade dos Amigos das Letras pretendia se ramificar nas diversas províncias portuguesas, 

com o intuito de, sempre que possível, de levar aos cantos menores do país as discussões 

científicas e as transformações de cultura que aconteciam por toda a Europa. Os sócios 

acreditavam que a participação de todos, incluindo aquelas pessoas que não estavam no 

burburinho intelectual das grandes cidades, dariam azo aos novos matizes de projetos literários.  

 O sucesso dessa sociedade foi o Jornal dos Amigos das Letras, com a tiragem88 de cinco 

números, entre os meses de abril a agosto de 1836. No mês seguinte acontece a Revolução de 

Setembro, quando os membros da Sociedade, muito provavelmente estando em lados opostos 

da política, acabaram por desistir da parceria e do convívio, ao ponto de nunca mais tornarem 

a se reunir. Foi pena o fim, pois ela tinha em seu estatuto a novidade de promover publicações 

de seus sócios, e, com o dinheiro arrecadado, a previsão de comprar uma imprensa que editaria 

os clássicos portugueses a serem vendidos a baixo preço. 

                                                 
88  “Foram collaboradores d’este jornal, entre outros, os srs. Castilhos, Alexandre Herculano, Francisco Pedro 

Celestino Soares, Antonio de Oliveira Marreca, José Joaquim Lopes de Lima, Manuel da Gama Xaro, Claudio 

Lagrange, João Vicente Pimentel Maldonado, etc. – Afóra os artigos d’estes, comprehende parte de uma Memoria 

sobre as ilhas de Cabo-verde, por José Feliciano de Castilho Senior; e o capitulo III da obra inedita de António 

Ribeiro dos Sanctos, que se intitula da Origem e progressos da literatura em Portugal, etc., etc.” In: SILVA, 

Innocencio Francisco da. Diccionario Bibliographico Portuguez. Lisboa: Imprensa Nacional, 1860, p. 180  
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 Outro assunto tratado nessa Sociedade e de certo interesse para a história da literatura 

portuguesa era a proposta de procura dos ossos de Luís de Camões89. Com o apoio da Sociedade 

foi acolhida a ideia de Castilho de fundação do Panteão Nacional, a procura dos ossos de 

Camões, segundo os dados históricos que existiam, e a trasladação do conjunto desses ossos 

para o panteão, com a criação de uma estátua “ao grande Homem, para o que já Castilho 

trabalhára, obtendo de Assis Rodrigues um projecto e entregando-o á Camara Municipal 

(CASTILHO, 1893, p. 195).  

 A Comissão de procura dos ossos de Luís de Camões, presidida por António Feliciano 

de Castilho, foi autorizada pela Corte e pelo Cardeal Patriarca, Joaquim António de Aguiar, e 

em sete de setembro daquele mesmo ano, munidos de informações dadas por freiras, entraram 

em diligência no Mosteiro de Sant’Anna, em Lisboa. 

 Em 1854, Almeida Garrett pede a Castilho maiores informações a respeito do trabalho 

da comissão e o resultado a que chegaram, visando à publicação da terceira edição do seu 

Camões. O manuscrito (apócrifo) que encontramos na Coleção Castilho foi enviado por 

António Feliciano de Castilho a Almeida Garrett para relatar os passos que a comissão seguira, 

até concluir pela inexatidão do local onde estariam os ossos: 

Tenho revolvido o cahos dos meus papeis, e não me apparecem senão alguns 

dos apontamentos relativos aos nossos trabalhos de Sant’Anna; creio que os 

outros se hão-de vir achar, mas é preciso tempo. Entretanto, eis aqui o que me 

parece bastante para o que V. E. deseja; vai em bruto e desordenadamente. V. 

E. arranjará como entender.90 

 

 Almeida Garrett publicou em notas ao Canto X da 2ª edição do Camões as informações 

dadas por Castilho: 

O meu amigo o Sr. António Feliciano de Castilho, a cujo favor devo as 

preciosas informações que aqui resummi, está actualmente dispondo aquelle 

relatorio, de cuja publicação resultará o generalisar-se a convicção de tam 

                                                 
89 Em 1854, a governo português designou um grupo de intelectuais, religiosas e militares para buscar os ossos de 

Camões. Ver ANASTÁCIO, Vanda. “A criação de um poeta nacional: breve panorâmica das edições da lírica de 

camoniana entre 1595 e 1870. Floena - Caderno de Teoria e História Literária, nº 7, 2010, p. 61-74. Em 1880 foi 

formada uma terceira comissão para busca dos ossos de Camões. 
90 PT/ANTT/Colecção Castilho/Ccx 21/ Ms 2/Doc-26 
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grande descuberta, e vir enfim a nação portugueza a recuperar o seu Palladio 

litterario. Dar-lhe-ha ella depois sanctuario mais digno, mais duravel, e tal que 

não possam vir a esquecer seus ingratos filhos? Esperemo’-lo ao menos. 

(GARRETT, 1858, p.290) 
  

 Ao que parece o material apócrifo não chegou a ser utilizado, pois não foi incluído na 

3a edição, tampouco nas edições da obra garrettiana que se seguiram. 

 Mesmo com a extinção da Sociedade dos Amigos das Letras, em 1836, Castilho 

permaneceu firme e presente em outras sociedades, e foi eleito sócio da Arcádia de Roma, com 

o nome árcade Mémnide Eginense91, o que demonstra sua articulação com literatos estrangeiros.  

 O falecimento de d. Maria Isabel, em 1837, foi um grande sofrimento para o poeta da 

Primavera, que tinha na mulher esteio para seguir com seus projetos, uma cumplicidade 

registrada na Chave do Enigma, de 1861: 

Ao longo desse breve praso, de que nunca me poderei esquecer, foi sempre 

Maria a melhor metade da minha alma, os olhos e voz para a minha leitura; a 

mão para a minha escripta; a inspiradora para os meus versos; a conselheira 

nas minhas incertezas; a vestal para o fogo das minhas pequenas ambições; a 

socia; a luz; a explicação dos meus passeios; o calor; a fragancia e a musica 

da minha poisada; um encherto da arvore da vida no meu teixo; o eco do meu 

coração; o meu estro fóra de mim a mostrar-se-me, a abraçar-me; a não me 

perder hora nem minuto de dia nem de noite, ella ufana de mim como de uma 

gloria, eu, d’ella encantado como de uma felicidade. (CASTILHO, 1861, p. 

406-407) 
 

 Era tempo de deixar para trás a tristeza e António Feliciano de Castilho casa-se em 1839 

com Ana Carlota Xavier Vidal, nascendo no mesmo ano Júlio de Castilho, seu filho primogênito. 

Em meio aos mimos do bebê, o casal recebeu como hóspede em sua casa a poetisa Pauline 

Flaugergues, preparando para ela um grande evento literário. Pauline Flaugergues92, até então 

uma pessoa desconhecida das letras portuguesas, e entra para a sociedade literária de forma tão 

                                                 
91 O nome de Mémnide significa senhor na ilha de Egina, uma das ilhas do arquipélogo grego. 
92 Pauline Flaugergues também dedicou, no Au bord du Tage, um poema a Almeida Garrett pelo seu Camões. 

“Entre as muitas homenagens que este bello poema tem recebido de nacionaes e estrangeiros, escolhemos, para 

lhe dar logar aqui e para mais illustrar ésta nossa terceira edição, a elegantissima ode de M.lle. Pauline Flaugergues, 

publicada na sua bem conhecida collecção que tem por titulo Au bord du Tage (Paris 1841). Ao pé d’ella achará o 

leitor, no logar competente, a linda traducção que dedicou ao nosso illustre poeta um de seus mais distinctos 

admiradores, o Sr. J. M. do Amaral, actualmente ministro do Brazil na Russia”. (GARRETT, 1858, p.VIII) 
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impactante que, ao retornar a Paris, escreve e publica, em 1842, Au bord du Tage, divulgado 

por Castilho na Revista Universal Lisbonense: 

Sahiu á luz em Paris nos primeiros dias do presente anno em formoso volume 

de 230 paginas intitulado – Au bord du Tage – e composto por Mademoiselle 

Pauline Flaugergues. Do apreço, que o terão os Francezes, bom argumento 

nos sejão os altos louvores, com que os seus jornaes, e nomeadamente o 

Correio Francez, e o Monitor Parisiense saudárão. (CASTILHO, 1842, p. 47)  

   

 Receber a hóspede francesa em meio a tarefas de mãe e esposa já é suficiente para 

perceber que d. Ana Vidal passou a apoiar integralmente os arroubos do marido, fazendo de sua 

casa também um local de difusão da cultura. Pauline Flaugergues mantinha correspondência 

com António Feliciano de Castilho, a quem tinha sido apresentada por Catarina Douthart 

Álvares de Andrada, que atuava como jornalista no jornal que circulava anonimamente, o 

L’Abeille. Castilho, aliás, partilhava do segredo de Mme. Andrada, nome pelo qual era 

conhecida, incentivando a divulgação do periódico em seu círculo de amigos.  

Mme. Andrada, ao sair do anonimato, terá ainda um apoio maior de Castilho quando 

este assume a direção da Revista universal Lisbonense. Esta revista granjeia para o autor d’A 

Primavera um espaço de conexão entre literatos, políticos e toda a sociedade. Castilho 

modernizou a revista e convidou para escrever e publicar aí autores que eram bem recebidos 

pelo público, como Almeida Garrett. A Revista Universal Lisbonense é, no nosso entendimento, 

um lugar escrito das sociabilidades, encontro de possibilidades e de divulgação literária sua e 

de demais poetas93. É inaugurado um novo momento na trajetória de Castilho. 

Em 7 de março de 1843, saiu publicado na Revista Universal Lisbonense o anúncio do 

editor Thomas Antonio de Paiva, sobre a publicação da obra de António Feliciano de Castilho, 

com um programa vasto a ser cumprido como o primeiro volume de Excavações Poeticas e o 

Presbytero da Montanha. O curioso deste aviso é a chamada para a lista de assinaturas: 

                                                 
93 Como anteriormente referido, Carlos Eduardo Soares da Cruz defendeu no ano de 2013 tese de doutorado que 

confirma a modernização da Revista Universal Lisbonense, sob o título Felicidade pela imprensa: Romantismo na 

Revista Universal Lisbonense de A.F. de Castilho (1842-1845) 
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Convirá que as pessoas que desejarem subscrever se apressem a fazel-o, para 

que os seus nomes cheguem a tempo de serem encorporados ao catalogo dos 

assignantes ás EXCAVAÇÕES POETICAS, volume que se acha já no prélo. 

(Revista Universal Lisbonense,1844, p. 353)94 
  

 

 

Figura 8. António Feliciano de Castilho aos 36 anos, retratado por 

Sendim – Coleção Castilho 

 

 

   

 No número 47 da Revista Universal Lisbonense, de 12 de junho de 1845, Castilho 

anuncia a criação da Livraria Clássica Portugueza95 ou “collecção do melhor do que nos 

principaes escriptores portugueses, assim prosadores como poetas se encontra, por António 

Feliciano de Castilho, e José Feliciano de Castilho”, cujos volumes sairiam com intervalo de 

oito dias. As impressões seguiriam a seguinte ordem: primeiro, alternadamente, os melhores 

                                                 
94Julio de Castilho, nas memórias de seu pai, comenta que o livro veio à luz, como era costume, com a recolha de 

assinatura, “este costume, que hoje desdiz um pouco do que é moda, empregavam-n’o todos os escriptores” 

(CASTILHO, 1893, p. 749). O título, como o próprio nome sugere, é o resultado de escavações nos papéis escritos 

ao longo de sua vida, e obra dedicada ao Instituto Histórico e Geográfico, instituição para qual Castilho tinha sido 

recém-eleito.  
95 Se quisermos fazer uma pequena ideia de como funcionava a Livraria Classica, basta lembrar o projeto realizado 

em 1957 por Alceu Amoroso Lima, Roberto Alvim e Jorge de Sena da coleção Nossos clássicos. Os livros 

produzidos com uma cuidadosa seleção dos textos principais, sempre acompanhada de estudo crítico elaborado 

por grandes críticos. Essa coleção era vendida a preços módicos e auxiliou na ampliação do número de leitores no 

Brasil. 
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prosadores e os melhores poetas, “em cada prosador e em cada poeta, só se aproveitará a nata 

e o beijinho de seus escriptos” (RUL, 1845, p. 570). Desses seriam feitos um tomo ou mais, 

“com formato de 32 96  e leitura cheia” (RUL, 1845, p. 570), a um preço de 420 réis 97 . 

Compunham ainda o tomo excertos da obra de cada autor e o juízo crítico dessa obra. Com isto, 

esperavam os irmãos, criadores da Livraria, em primeiro lugar favorecer a leitura sequencial 

de “coisas sempre formosas e aprasiveis” (RUL, 1845, p. 570), e em segundo, oferecer os livros 

por preços tão baixos que pudessem ser compradas. Este tipo de publicação modernizou os 

livros clássicos, tornando-os mais atraentes, ampliando o conhecimento das classes alargadas, 

consumidoras de periódicos, até as menos favorecidas. O sucesso da “livraria” foi tanto que no 

ano seguinte, em 1846, os irmãos Castilho apresentaram uma coleção das obras de Camões, 

com preços baixos, acessíveis ao público em geral. 

 Atingir o público depois de tantas mudanças teria que ir além, muito além das festas 

sazonais ou de outeiros. Era preciso conquistar o público que consumia os jornais, por serem 

mais baratos, um público essencialmente urbano, frequentador dos teatros. Se o teatro exercia 

poder de fascinação, os jornais e periódicos traziam matérias e ilustrações das mais variadas, 

caso da Revista Universal Lisbonense, que esteve sob a redação de António Feliciano de 

Castilho de janeiro de 1842 a junho de 1845. O mercado do livro estava então cerceado e 

limitado a um público letrado, necessitando de novas estratégias de ação.  

Em relação ao projeto “Livraria Clássica Portuguesa”, os irmãos Castilho lançavam, de 

oito em oito dias, um volume, a preços módicos, antologias de Bocage, Manuel Bernardes, 

Garcia de Resende, entre outros nomes, contendo sempre pequenas biografias dos autores. O 

formato do livro também foi modificado para algo mais leve e de fácil manuseio, atraindo ainda 

                                                 
96 O formato 32 tem a medida de 12 X 16,5 cm. 
97 Em 1841, a assinatura de 12 números da Revista Universal Lisbonense era de 480 réis, segundo consta da coluna 

“Publicação Literária”, do periódico “O Defensor do Athleta”, datado de 26 de agosto de 1841. Comparativamente 

o preço do livro da coleção proposta por Castilho seria menor do que a revista de variedades e literatura da qual 

também era diretor. 
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mais o público que desejava “passatempo e instrução” (CASTILHO, 1893, p.248). A Livraria 

Clássica chegou a imprimir vinte e cinco pequenos volumes.  

A produção e a difusão do livro popular seriam identificadas no segundo quartel do século 

XIX como “o surto da literatura industrial” (SANTOS, 1985, p. 192), pois foi nesse processo 

de expansão que editores e empresários teatrais entenderam a necessidade de organização 

profissional do mercado livreiro. Os escritores e poetas são agora operários da arte.  

 Castilho vivenciou grandes mudanças internas apontadas por ele mesmo ao longo de seus 

prólogos ou conversações preambulares. Ele acompanhou as metamorfoses de seu tempo, 

quando os intelectuais que passaram pelas revoluções burguesas se sentiam na obrigação de 

democratizar a educação e o conhecimento. Participou da intervenção cultural para a ampliação 

do circuito literário, através da produção em série da literatura, acompanhando, assim, o novo 

discurso da intelligentsia que tirava proveito do desenvolvimento popular, ligada mais à forma 

do que ao conteúdo.  

Saint Beauve, em artigo intitulado “La littérature industrielle”, publicado na Revue des 

Deux Mondes, em 1839, adverte que a expressão literatura industrial não deveria assustar, pois 

a primeira impressão já fora realizada com fins de retorno financeiro. Segundo ele, a indústria 

literária era a combinação de paixão, crença e talento de cada autor, e tudo isto junto mantinha 

interesses precisos que iam além da obra de arte. Beauve cita exemplos de autores que durante 

os séculos XVII e XVIII davam de presente seus versos visando a uma retribuição futura, como 

fizera Boileau, que inspirou tanto Castilho quanto Garrett. O alarde em torno da adjetivação 

industrial, para o autor do artigo, está na sua necessidade de ultrapassar todos os limites das 

demandas sociais: 

Ce qui la caractérise en ce moment cette littérature, et la rend une phénomène 

tout-à-fait propre à ces temps-ci, c’est la naïvité et souvent l’audace de sa 

requête, d’être nécessiteuse et de passer en demande toutes les bornes du 

nécessaire, de se méler avec une passion effrénée de la gloire ou plutôt de la 

célebrité, de s’amalgamer intimement avec l’orgueil littéraire, de se donner à 

lui pour mesure et de le prendre pour mesure lui-même dans l’émulation de leur 



 

116 
 

exigence accumulées; c’est de se rencontrer là où on la supposerait et où on 

l’excuse le moins, dans les branches les plus fleuries de l’imagination, dans 

celles qui sembleraint tenir aux parties les plus délicates et les plus fines du 

talent. (REVUE DES DEUX MONDES, 1839, p. 677).98  

 

 António Feliciano de Castilho nunca poupou esforços para levar a cabo suas intenções 

de sucesso em todos os campos em que atuou. Foi o caso de seu Methodo Portuguez de Castilho, 

projeto pelo qual muito trabalhou para divulgar e estabelecer como opção de educação. 

Publicado em quatro edições, entre os anos de 1850 e 1857, foi escrito com assumida vontade 

pedagógica, em consonância com as diretrizes do pensamento liberal de alargamento da 

instrução e da alfabetização a camadas mais amplas da sociedade. Mesmo assim, nunca recebeu 

apoio do Conselho Superior de Instrução Pública do Reino: 

 O método de ensino repentino, ou Castilho, ainda está em prova, e por ora não 

pode ser julgado. A aplicação e uso do vapor, da eletricidade, do gás, etc., são 

descobertas maravilhosas deste século que assombram, e ninguém acreditaria 

em resultados antes de ver: a quadratura do circulo – o moto continuo – a 

direção aos Balões aerostáticos – ainda não saíram de quimeras, apesar de 

anunciadas pomposa e arrogantemente como descobertas já feitas. O 

Conselho estimará muito que esteja reservada para o insigne filólogo A.F. de 

Castilho a imensa gloria que merece, se se realizarem as vantagens de 

facilidade, de brevidade, e perfeição que promete ao ensino por seu método, 

que publicou há seis anos, e desde então tem forcejado tanto para ensiná-lo, 

propagá-lo e, com ele substituir nas escolas públicas os outros métodos, que 

por si condenava como péssimos. (O Instituto, 1857, p. 101) 
  

 Portugal tinha interesse em diminuir o analfabetismo da população e consequentemente 

reduzir a diferença em relação aos países mais desenvolvidos da Europa. Contudo, as 

transformações no domínio da educação se desenrolam quase sempre de forma lenta, tanto que 

só em 1834 o regime constitucional criou a primeira comissão de reforma pedagógica do ensino 

primário do Conselho Superior de Instrução Pública do Reino. A dificuldade na mobilidade 

                                                 
98 “O que caracteriza, neste momento, esta literatura, e a torna um fenômeno completamente pertinente ao tempo 

presente, é a ingenuidade e, frequentemente, a audácia de sua proposta, no sentido de revisar todos os limites do 

necessário e ter a necessidade de assim proceder, de se envolver com uma paixão desenfreada, com a glória, ou, 

melhor, com a celebridade, de se amalgamar intimamente com o orgulho literário, de dar-se a esse como medida 

e de tomá-lo como medida na emulação de suas exigências acumuladas; é encontrar-se lá onde se a suporia e onde 

se a desculpa menos, nos ramos mais floridos da imaginação, naqueles que pareceriam prender-se às partes mais 

delicadas e finas do talento.” (tradução nossa). 
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social era tão séria que até mesmo Alexandre Herculano, intelectual reconhecido, defendeu, em 

1837, no periódico O Panorama, como forma positiva de avanço social, o estudo sem ascensão 

de classe:  

 Quando desejamos, por exemplo, que os homens, destinados para o exercício 

da lavoura, para as artes fabris, para os vários misteres da sociedade, saibam 

ler, não queremos que eles se habilitem para ler muitos livros, para gastar nisto 

a vida, para virem a ser grandes letrados: não pretendemos encher o mundo de 

sábios e eruditos. Cumpre ter ideias mais justas da instrução que 

recomendamos, e dos resultados que dela pretendemos obter. O nosso fim é 

tão somente que cada individuo tenha os meios de empregar, com maior 

proveito seu e da sociedade, as faculdades, que Deus lhe concedeu: que tenha 

os recursos, de que pode precisar, em qualquer situação em que a Providencia 

haja de o colocar. (O PANORAMA, 1837, p. 37)  

 

   

 Castilho, como observamos, foi aumentando não apenas a sua rede de influência mútua, 

mas também ampliou o seu leque de atividades, como que formando um círculo em torno da 

poesia, sua principal fonte de inspiração e de alegria, seguida das sociedades e, depois, dos 

jornais, sobretudo a Revista Universal Lisbonense, até chegar ao projeto de educação que o 

ocupou pelo resto da vida. Castilho encadeia seus livros, apresentando sempre um em outro. 

Assim parece encadear todos os seus trabalhos sobre a educação, começando pela escrita do 

Methodo, sua divulgação e sua luta para que este se tornasse a principal fonte de aprendizagem 

da leitura em Portugal, e, quem sabe, no Brasil.  
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3.3. Um poeta operário 

 

Em 1846, António Feliciano vai aos Açores, em meio à revolução da Maria da Fonte e 

a Guerra da Patuleia. Diante da triste realidade camponesa, percebendo que o analfabetismo é 

ainda superior nos Açores do que no continente, ajuda a fundar, em 1848, A Sociedade dos 

Amigos das Letras e Artes de São Miguel, com a intenção de propagar conhecimento e manter 

cursos de alfabetização, altura em que iniciou a adaptação do método do pedagogo francês M. 

Lemare. Nos estatutos dessa sociedade vamos perceber que Castilho continua aberto à recepção 

de sócios, como bem demonstra o artigo 5º: 

A Sociedade não tem número fixo de membros. Admitte todas as pessoas cujo 

comportamento moral não as torne indignas de lhe pertencer, e isso sem 

distincção de sexo, idade, classe, nacionalidade, religião, opinião, residência, 

tudo na conformidade de respectivos regulamentos approvados pelo 

Governo.99 
 

Também o direito dos sócios era igual. O que fazia a diferença eram os encargos 

assumidos na organização. Esta sociedade tinha como peculiaridade também o fato de os sócios 

contribuírem mensalmente com 150 reis, revertendo o montante arrecadado na divulgação dos 

trabalhos produzidos. 

 Com a Sociedade dos Amigos das Letras e Artes de São Miguel, “reinventa” os saraus, 

e os realiza de duas formas: o público, de que poderia participar toda pessoa interessada em 

poesia; e o semipúblico, cuja a frequência era marcadamente de intelectuais. Estes saraus 

aconteciam da mesma forma como iriam acontecer mais tarde no Palácio dos Sarmentos, onde 

Castilho residiu com sua família, em Lisboa, como relata Maria de Lourdes Costa Lima dos 

Santos, em sua obra já citada, descrevendo a ambientação destes eventos: 

(...) não tinha a relativa espontaneidade dos que se realizavam nas salas 

privadas, antes havia uma rígida regulamentação do espaço e das atividades. 

No grande salão da casa demarcavam-se três zonas: um estrado onde sentava-

se Castilho dirigindo a reunião e para onde subiam os recitadores; um espaço 

fronteiro com um piano rodeado de cadeiras onde se concentravam os 

produtores (poetas e artistas); dois sectores laterais com bancadas para os 

                                                 
99 Subfundo do Instituto de Coimbra doc.10. Original assinado pelo Duque de Saldanha. 



 

119 
 

consumidores. Numa dependência contígua ao salão ficava a orquestra da 

Academia Filarmónica de Minerva, sociedade que colaborava graciosamente, 

abrilhantando os saraus do palácio Sarmento. (SANTOS, 1985, p. 293) 
 

 O que aproximava a Sociedade dos Amigos das Letras e Artes de São Miguel da que 

fora criada na Lapa dos Esteios, em Coimbra, era o incentivo àqueles poetas ainda não 

reconhecidos. E a grande diferença entre ela e todas as anteriores, incluindo as de que Castilho 

era apenas sócio, é o apoio à indústria que ela oferece, realizando exposições anuais em que 

produtos feitos, preferencialmente por nativos da ilha, depois por portugueses, ou estrangeiros, 

que fossem de utilidade pública, fossem apresentados para venda e consumo, incluindo, além 

de quadros, serviços em geral como alfaiate até a feitura de instrumentos cirúrgicos. E isto já 

nos parece bastante para configurar Castilho como alguém atento ao mundo da mercadoria. 

Em 1863, Castilho escreverá a “Carta aos portugueses residentes em Porto Alegre no 

Imperio do Brazil”100 assumindo que o papel do poeta é de ser um trabalhador da escrita e não 

apenas criador de gênio: 

Se tinha eu nascido ou não poeta para deleitar ouvidos, em boa verdade que o 

não sei; sei porem, e sinto cá dentro, que me talhára Deus poeta de acção; poeta 

operario, um dos exploradores da opulenta mina das utopias; um dos fundidores 

da idéa em facto, a quem o mundo costuma insultar emquanto lidam, e 

agradecer saudoso depois que morrem. (CASTILHO, 1863, p. 58). (cf. Anexo, 

p. 311) 
 

E prossegue no parágrafo seguinte: 

A família d’estes artífices, predestinados do futuro, e quasi sempre precitos do 

presente, é numerosa e variada: uns, extorquem segredos á natureza physica, e 

os entregam á industria; outros, multiplicam por novas combinações as forças, 

os meios, os recursos e os productos da mesma industria; outros emfim, os 

menos populares e brilhantes, mas não os menos diligentes, nem os menos 

prestadios, mergulhâmos pelas obscuras profundezas do mundo intellectual e 

moral á procura de verdades, que, achadas, colhidas e combinadas, possam um 

dia actuar em bem e em grande nos destinos essencialmente crescentes da nossa 

especie. (CASTILHO, 1863, p. 58). (cf. Anexo, p. 311) 

                                                 
100 Esta carta foi escrita para agradecer uma pena de ouro recebida pelo autor depois de um Indulto Imperial. 

(Castilho, 1861, p. 57) 

 



 

120 
 

 Literariamente, António Feliciano de Castilho entusiasmava-se ao ver o crescimento das 

qualidades poéticas dos membros frequentadores da sociedade, agora embaladas pelo poder de 

um comércio forjado nas reuniões, em que estavam todos em um mesmo lado: autores, 

produtores e consumidores. É bem verdade que, à altura dos saraus de Ponta Delgada, Castilho 

tinha também outras intenções, que era a divulgação e implantação do seu Methodo Castilho. 

Mesmo assim, não deixava de ter lógica esta convergência de interesses, já que não é possível 

haver leitores onde reina o analfabetismo. Nesse mesmo período, soma aos seus trabalhos a 

Felicidade pela Agricultura, e o drama Camões, com dedicatória a d. Pedro II, imperador do 

Brasil, para tentar convencê-lo a ampliar a aplicação do Methodo Castilho ao Brasil. Rico em 

paratextualidade, o drama Camões chega a ter mais de cinquenta por cento de suas folhas 

dedicadas a “Notas para se lerem”, notas essas em que Castilho trata do trabalho na Sociedade 

de Ponta Delgada, na Sociedade da Lapa dos Poetas, e ainda das questões do mercado livreiro 

e da dificuldade de publicação. Tal como fizera na juventude, ao se declarar um poeta cego, 

Castilho faz, nas mesmas “notas”, associação da família Castilho com o nome de Camões.  

 Depois de ter saído em 1850 de Ponta Delgada, Castilho ainda lamenta que a Sociedade 

dos Amigos das Letras e Artes, tão promissora, e que tinha conseguido tantos investimentos, 

sendo aquinhoados, por parte da Coroa, com um grande terreno e um prédio, tivesse caído por 

terra. Ainda assim, o ex-presidente insiste na ideia de reviver a Sociedade e empenhou esforços 

para mantê-la através do Governador Civil da ilha, Felix Borges Medeiros, como vamos ver em 

carta enviada em novembro de 1862: 

Eu bem sei que Vossa Excellencia, com os cuidados de altissimos negocios, 

que o cercam e occupão, mal pode attender a isto; é uma grande pena, porque 

Vossa Excelencia, com o credito que tem sabido grangear, com a pericia que 

o distingue, e congregando de novo a despensa e adormecida Sociedade dos 

Amigos das Letras e Artes, podia sem duvida, o que eu, particular, obscuro, e 

sem meios, creio que teria levado a cabo, se me tivesse conservado ahi, entre 

os meus bons amigos e collaboradores.101  
 

                                                 
101PT/ANTT/Coleção Castilho/Cx. 55/ Ms 1 n- 6 
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 Castilho aponta, em 1853, em carta a Rodrigo da Fonseca Magalhães, que não há 

produção onde não há consumo, principalmente o consumo intelectual. Para quem os poetas 

trabalhariam? Como venderiam suas produções? A saída para esse problema era utilizar os 

modelos de Roma e de Paris, como a criação de espaços de reuniões literárias, onde os poetas 

pudessem ser cobiçados e aplaudidos, resultando a ampliação do mercado livreiro. 

 Nessa carta, o autor dos versos das Excavações Poeticas afirma que as academias 

nasceram em Portugal por conta da presença dos salões e saraus particulares, mas que, 

lamentavelmente, os próprios participantes destas festas negavam essa iniciativa, dando 

portanto pouco valor a esses encontros que ainda aconteciam. Porém, Castilho sempre deu valor 

a esta sociabilidade, mantendo um sarau poético musical, que acontecia todos os sábados, com 

a presença de cavalheiros e damas. Era nesse tipo de sarau que o “homem de lettras era posto, 

ele propprio, em presença de numerosos applaudidores” (CASTILHO, 1893, p. 121). 

 O envolvimento da poesia e da música foi para Castilho um propulsor para o livro que 

publicou em 1852, Estreias poetico-musicaes, dedicado à d. Maria II, linhas em que relembra 

dedicatórias anteriores feitas também a membros da família real, em que grandes favores foram 

granjeados por d. João VI com o Epicedio na sentida morte da augustissima senhora d. Maria 

I e A Faustissima exaltação de sua magestade fidelissima o senhor D. João VI: 

Hoje, é á Bisneta d’aquella santa Rainha, á Neta d’aquelle Soberano 

piedosissimo, á Filha do abdicador de suas Corôas e fundador de duas 

Liberdades, á Herdeira do seu espirito, á continuadora da sua obra, que a 

minha pobre Musa vem tributar devota os seus cantos, por ventura derradeiros. 

(CASTILHO, 1907, p. 11) 
 

 Esta dedicatória tinha o interesse claro de angariar recursos para a Associação das Letras 

e das Artes, como vemos na “prefação do autor”, do mesmo livro. Castilho une um paratexto 

ao outro, formando uma espiral de assuntos interligados: 

 

Perante os olhos meditativos da Princeza que preside aos destinos d’este Povo, 

bem compenetrada da importancia da sua missão, bem dedicada e bem varonil 

para a preencher, tenho por fé que valeria menos o mais brilhante poema do 
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maior engenho, d’onde não podesse exprimir-se algum proveito real, do que 

estas poucas e singelas paginas, a exhalarem algum espirito de religiosidade 

para o meio da frieza de uma grande descrença, a soltarem algmas vozes de 

caridade atravéz do sussurro vasto e profundo dos egoismos, algumas 

reflexões de prophecias amoraveis, para a desanimação em que deixaram os 

espiritos os trinta annos tumultuarios e incriveis que atravessámos. 

(CASTILHO, 1907, p. 18-19) 

 

 A aproximação com a Corte auxiliará na angariação de um prédio destinado às 

atividades da Sociedade dos Amigos das Letras de São Miguel, lugar que serviu como escola 

para adultos, crianças, onde era utilizado o Methodo Castilho, como descrito na carta ao 

António da Silva Túlio, reproduzida nos apêndices do mesmo livro: 

 

A Sociedade dos Amigos das Letras e Artes em S. Miguel, obtido do Governo 

um terreno, para ahi levantar á sua custa um edificio para os seus trabalhos, 

todos inteiramente benéficos, desinteresseiros, e christãos, determinou 

recorrer á caridade publica para aquella obra de vantagem, e de mil vantagens 

manifestas; e vai certa de não perder as passadas. (CASTILHO, 1907, p.151) 

 

 

 No mesmo conjunto de cartas apensas, Castilho publica mais uma ao mesmo Silva Túlio, 

em que deixa clara a importância da ajuda do amigo na divulgação das suas empreitadas: 

 

D’este modo, graças ao vosso jornal, os trabalhos que até agora emprehendia 

e continuava perseverante em favor de poucos, poderão diffundir-se e 

perpetuar-se. Então, chovam embora pareceres de Academias, bênçãos de 

adolescentes, instruidos e felizes, me vingarão e consolarão folgadamente. 

(CASTILHO, 1907, p. 150) 
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Figura 9. Manuscrito autógrafo – ANTT - Cx 24 – Mc 6 - 10 

 

Não resta dúvida de que o nosso autor foi um convicto empreendedor das letras, um 

lutador na erradicação do analfabetismo, um homem que acreditava na Felicidade pela 

Instrução102 e na Felicidade da Agricultura103. Pois então António Feliciano de Castilho se 

lançou na luta de ser aquele que traria um livro-método que agradaria, como afirmaria mais 

tarde em seu livro O Outono, ao governo, às famílias, aos empregados e aos soldados. Escrever 

e publicar o seu Methodo de Ensino não foi o mais difícil, mas sim vender a sua ideia, 

consequentemente, o seu produto.  

 Nas quatro edições, o cuidado com o preparo e o requinte nos frontispícios e demais 

materiais preambulares e dedicatórias serviam não apenas para salientar ou dar visibilidade ao 

título das obras, mas também para informar quem era o seu público alvo e suas qualidades. A 

primeira edição foi a lume no ano de 1850, com custo total de 167$832 reis (CASTILHO, 1893, 

p.243), e deste total deduzidas as despesas com livreiro, dez por cento de comissão em vendas, 

mais a distribuição gratuita de 200 exemplares, recebeu seu autor apenas a quantia de 45$684 

                                                 
102 Título do livro publicado por Castilho em 1854.  
103 Título do livro publicado por Castilho em 1849. 
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reis (CASTILHO,1893, p. 244). O livro é então dedicado a d. Maria Miquelina Pereira Pinto, 

digníssima presidente da Sociedade Consoladora dos Afflictos104, com o seguinte título: 

Leitura Repentina 

Methodo 

 Para em 

poucas lições se ensinar a ler  

com recreação 

 de mestres e discipulos, 

 aprovado 

 pelo Conselho Superior de Instucção  

Publica do Reino  

para uso das Escholas Nacionaes 

 
  

 Castilho lançou mão do velho uso das dedicatórias como forma de agradecer ou captar 

recursos para editoração de obras, forma que nos setecentos era sinônimo de mecenato. Com 

tal estratégia, Castilho dedicou o Methodo Castilho ao príncipe dom Pedro, que tinha como seu 

mentor Alexandre Herculano, naquele período desafeto de Castilho105. Desejoso de ganhar o 

direito de ter sua cartilha como método de ensino oficial, propôs que d. Pedro fosse meta-autor 

e meta-educador, alegando que seria seu nome inscrito na história como o rei que utilizou seu 

conhecimento com os necessitados e pobres, a quem a glória não tinha permitido nascer em tão 

aquilatado berço: 

  

Vossa Alteza é o neto do Libertador; é o filho dos Educadores por eiscelencia; 

o livro qe ousei pôr nas suas mãos, é a carta da emancipação da puericia; é a 

boa nova já festejada por mães e paes, e augura, porqe no ler e escrever popular 

se encerra tudo, uma éra nova, uma revolução moral, d’estas em qe reis, e 

principes, e pontifices, devem arvorar o estandarte, tocar o primeiro rebate, e 

postar-se na primeira linha dos combatentes. (CASTILHO, 1853, p. 23-24) 
         

                                                 
104 O relatório administrativo da Sociedade, publicado em 5 de abril de 1849, na Revista Universal Lisbonense, 

demonstra o grande desempenho da instituição, divulgando a relação de recebimento e aplicação de dinheiro. 

Cifras altíssimas em doação, o que era algo surpreendente para um país que além da guerra civil e da invasão 

francesa, estava em constante crise econômica e com uma dívida externa altíssima.  
105 Segundo Julio de Castilho, nas Memórias que escreve de seu pai, o afastamento dos dois amigos se deu em 

razão da crítica feita por Castilho ao romance histórico Eurico, o presbítero, de Alexandre Herculano, ficando os 

dois escritores inimigos até a morte.  
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Ainda na edição de 1853, o autor do Método acrescenta uma carta aos senhores redatores 

de todas as folhas periódicas, rogando que, sendo “a imprensa eco da opinião” (CASTILHO, 

1853, p. 25-26) o apoiasse, e ele, Castilho, alcançaria seus objetivos.  

  Se na segunda edição o título era Methodo Castilho, a terceira passa a ter uma 

formulação mais patriótica de Metodo Portuguez, o que, mais do que uma forma de 

agradecimento por seu novo cargo de inspetor das escolas primárias, parece ser uma maneira 

de institucionalizar a sua forma pedagógica de instrução, confirmando sua autoria, enquanto 

seus detratores o acusavam de ter plagiado o francês Lemare. Dedica, com o texto abaixo, este 

volume aos pais e especialmente às mães de família:  

 Rejeite quem quiser esta oferenda, que encerra entre as flores do prazer todo 

o verde das esperanças, todos os germes da civilização. Aceitai-a vós, e a 

Pátria será regenerada. (CASTILHO, 1908, p. 64) 

   

 Duraria pouco mais de um ano o clima de apoio ao Metodo Portuguez Castilho, e, já em 

1854, o Conselho Superior de Instrução do Reino iria alegar que esta forma de ensino em muito 

pouco contribuíra para a queda do analfabetismo, assim como não servia também à preparação 

de professores.  

 No início do ano de 1856, mais uma vez Castilho inova na criação de uma sociedade. A 

Associação Promotora da Educação Popular é composta, entre outros, por José Maria Grande, 

o mesmo da Sociedade dos Amigos da Primavera, e d. Maria José Canuto. Como uma iniciativa 

particular, a Associação tinha o compromisso de criar escolas gratuitas, atrair boa frequência, 

utilizar um bom método de estudo, manter a higiene do espaço, incentivar alunos e professores 

por meio de prêmios, sobretudo aqueles que desenvolvessem manuais de instrução, criar escolas 

itinerantes de forma a atingir os lugarejos mais distantes, promover cursos noturnos, publicar 

livrinhos e distribuí-los gratuitamente ou pelo preço de custo, e por fim, proteger os bons 

professores que já não pudessem atuar em razão da idade ou doença.  



 

126 
 

A consequência natural das atividades de Castilho era a publicação. Castilho publicava 

livros. E livros devem ser lidos. E quem os leria? Como vender livros em um país onde a 

situação de seu mercado editorial em desenvolvimento privilegiava os periódicos como forma 

de disseminação cultural? Castilho, merecedor de uma pequena pensão do governo, que quase 

sempre atrasava no pagamento, precisava atrair novos leitores para suas obras, como podemos 

ler em carta ao irmão José, de 8 de março de 1841: 

Verdade é que, não me pagando o Governo um real da minha pensão, como 

há treze annos me não paga, me vejo forçado a limitar-me ao fructo do meu 

trabalho litterario; trabalho que não póde ser, muito, e fructo, que 

absolutamente vale pouco, em Portugal menos. (CASTILHO, 1893, p. 640) 
 

O mercado editorial português precisava expandir-se. As editoras Bertrand e 

Rollandiana, por exemplo, aproveitaram os movimentos políticos do primeiro quartel do século 

XIX para sua expansão, criando espaços de leitura que funcionavam como grêmios literários106. 

Também Castilho criava espaços literários. Em todos os lugares onde residiu, abriu os salões 

para ensino da língua e rodas de literatura. Para aumentar o consumo da literatura, buscou 

aumentar também a população “letrada” em língua nacional. António Feliciano de Castilho 

plantava a boa semente, segundo ele, numa tentativa de salvar o povo da escuridão do 

analfabetismo com o seu livro-método. Ao mesmo tempo, caso seu método fosse aplicado em 

todas as escolas, e o povo se tornasse mais letrado, e mais livros os escritores venderiam.  

 No final do ano de 1860, muda-se António F. de Castilho para a Rua Nova de São 

Francisco de Paula. Nesta nova morada muitos foram os encontros de poetas, músicos e todos 

aqueles que desejavam mostrar seus talentos aos críticos que dividiam o mesmo local: 

Aos sábados á noite, a casa de Castilho abria-se a todos que chegavam; e quem 

entrava levava sempre saudade á sahida. Era banida a casaca (expressão 

d’elle); e proscrito o jogo; n’este ponto então era inexoravel. Tocava-se, 

recitava-se, conversava-se e dançava-se; já não era pouco. (CASTILHO, 1893, 

p. 615) 

                                                 
106 Conferir o livro de Maria de Lourdes Costa Lima dos Santos, Intelectuais portugueses na primeira metade de 

oitocentos, em seu capítulo A situação do mercado nacional do livro. 
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Estes encontros tiveram lugar na casa de Castilho até a primavera de 1871. E qual a 

importância desse espaço. Por mais de uma década Castilho mantém, com sucesso, uma 

sociabilidade, modelo do início dos oitocentos. A este tempo exercia com a habilidade da 

maturidade o apoio aos escritores, como foi o caso de vários jovens poetas, como Bulhão Pato, 

Tomás Ribeiro, e mesmo à distância, Machado de Assis, que teve seus versos lidos no salão da 

casa do poeta, e a quem agradeceu em carta:  

Guardo, como preciosissimo titulo, a carta com que V. Ex. me honrou a 

proposito da minha “Ode de Anacreonte”. Merecer as boas vindas na casa do 

poeta que melhor conhece a antiguidade, se acaso podia ser uma ambição, 

estava longe de ser uma esperança. V. Ex. que já me havia animado quando 

ousei verter aquelles nossos amaveis deuses com as roupas de um seculo que 

os não adora nem ama, torna a animar me agora que a minha audacia foi alem, 

querendo penetrar na vida intima de um tempo que só mestres como V. Ex. 

conhecem. 107 (cf. Anexo, p. 376) 

  

 Prova de que a ligação entre Castilho e Machado foi grande é a carta que o autor 

português escreveu ao brasileiro em 24 de fevereiro de 1866 sobre o volume que havia recebido 

Dos Deuses de Casaca. Na carta, Castilho afirma que sabia das qualidades do poema de 

Machado por tudo que o irmão o havia informado. Em virtude de um desastre público, Machado 

não apresentou seu poema em sarau literário da Rua da Quitanda. Teve a sorte de recitá-lo, 

como afirma no livro vindo a lume em 1866, na Arcádia Fluminense, que era presidida por José 

Feliciano de Castilho108. Nessa missiva Castilho aponta que os Deuses de Casaca estão em 

consonância com sua doutrina, que era equidistante de Penny e Chateuabriand109 quanto à 

utilização das referências mitológicas Entretanto, o mais importante foi saber que sua teoria de 

métrica e estilo eram aplicadas: 

Continuei como desejoso de acerto, o examinar e experimentar: e vim a 

concluir como regra para meu uso, que numa peça curta composta em 

alexandrinos a nona syllaba não fosse aguda, nunca: e a terceira poucas vezes; 

                                                 
107 PT/ANTT/Coleção Castilho/Cx. 19/Ms 4/Doc 50 
108 Esse livro foi dedicado a José Feliciano de Castilho, irmão de A.F. de Castilho.  
109 Em 1836, na Confissões de Amalia, texto incluído na Noite do Castello, Castilho já trabalhava o estilo e a 

métrica de Chateaubriand, e recupera na carta ao autor brasileiro, seus conceitos. 
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mas que pelo contrario nas composições mais extensas, conviria, para evitar 

a monotonia, deixar passar alguns ou muitos versos, d’essa medida 

excepcional. 

É o que V. Exª fez nos seus Deuses de Casaca, e eu fico sumamente satisfeito 

de ver a minha teoria confirmada por um poeta de já tão incontestável 

autoridade.110   

  

 Sempre atento à importância da rede de contatos estabelecidas ao longo do tempo, 

Castilho propicia o encontro entre antigos e novos amigos, tanto que pensa em fazer um 

encontro na Lapa dos Poetas para reunir os velhos membros da Sociedade dos Amigos da 

Primavera e os novos poetas. Manda então uma carta ao Morgado da Vinha da Rainha, Gonçalo 

Tello de Magalhães Colaço, hóspede frequente na casa do poeta da Primavera, e participante 

com grandes poesias no salão da rua de São Francisco de Paula, com um projeto da pedra que 

deveria ser erguida nas margens do Mondego, onde tantos gênios recitaram publicamente seus 

versos: 

Aqui celebram António Feliciano de Castilho, com os seus amigos, a Festa da 

Primavera d’onde ao sitio se mudou o nome de Lapa dos Esteios, no de Lapa 

dos Poetas. Aqui voltou no quadragesimo anniversario da Festa de Maio a 1 

do mesmo mez, do anno de 1862. Esta memoria para convite e insentivo 

perpetuo aos Cisnes de Coimbra a mandaram aqui pôr, no supra-citado anno 

D. José do Carvajal e Gonçalo Tello de. Magalhães Colaço. 111 
  

Na sequência da carta, o poeta diz que irá mandar um retrato seu em mármore, em alto 

relevo, incrustrado em um medalhão para ser assentado ao lado da pedra, afinal ele “não 

desgostava de ficar assim perenemente, no meio d’aquellas amenidades, entre os rouchinoes e 

mais passarinhos, á espera da visita anual dos poetas”112 . Embora insista em dizer que o 

assentamento desta pedra deva servir como “effeito excitativo, nos poetas e estudantes, na 

                                                 
110 PT/ANTT/Coleção Castilho Cx 57 Mc 1 n 101. 
111PT/ANTT/Coleção Castilho/Cx 55/Ms.4/ Doc.62. Em 1844, João de Lemos e seus colegas fizeram um “São 

João Poético”, seguindo o trajeto e exemplo dos poetas e amantes da primavera, e renderam homenagem a Castilho, 

à época, redator da Revista Universal Lisbonense, onde tal feito foi relatado. 
112 PT/ANTT/Coleção Castilho/Cx 55/ Ms 4/Doc.062 
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Primavera de sessenta e tres”113, não é difícil concluir que o desejo de Castilho é ser eternizado 

como poeta. 

 O desejo de ter seu nome legado à posteridade englobava aquilo que produzia como 

escritor, jornalista, organizador de sociabilidades e incentivador de novos poetas. A carta 

enviada ao irmão José, que residia no Rio de Janeiro, datada de 27 de julho de 1862, dá conta 

da animação de um dos seus saraus e da profusão de trabalho que estava realizando, entre eles 

a promoção do livro D. Jayme, de Thomas Ribeiro: 

Remetto-te dois exemplares d’este poema ainda não perfeito, mas lindissimo, 

e que é, em meu entender, um annuncio de genio poetico de primeira ordem. 

Leva uma conversação preambular de mais de 50 paginas que poderá parecer 

facil, mas que levou tempo. Deus queira que te agrade; dos dois exemplares 

um é para ti, e outro para o Bruno Seabra, a quem egualmente escrevo. 114 

  

 A produção de António Feliciano foi tão grande nesse período e tão intensa, que fez, 

além da revisão verso a verso de D. Jayme, a construção da “Chave do Enigma” completando 

o Amor e Melancolia, “obra de difficil redacção e de cerca de 200 paginas, de que so faltam as 

ultimas 10 ou 12”115, diria Castilho ao irmão José. O título deste paratexto é intrigante, afinal 

qual seria o enigma que precisaria da chave de um escritor? É a própria vida que ele propõe 

desvendar: “digam embora que me biographei; vou escrever uma pagina da minha vida” 

(CASTILHO, 1862, p. 179). E a chave do enigma é mesmo, a nosso ver, a explicação de 

Castilho para a primeira edição do Amor e Melancolia ter um estilo poético que pretendia estar 

próximo do movimento romântico, e ter seu nome inscrito na galeria dos grandes poetas 

portugueses: 

 Este livro que saíra á moda do seu tempo, desdizia pois, na maxima parte, das 

idéas e estilo de hoje em dia. Fôra uma das minhas primeiras excursões no 

campo da revolução litteraria d’este seculo; mas a revolução, obedecendo á 

lei geral, progredira de ruinas em fundações, e de fundações em ruinas, até 

perder de vista o seu primeiro horisonte; emquanto o meu poema ficára 

expressando uma hora d’essa mesma revolução, já passada, já esquecida 

porventura, e não certamente mais brilhante. (CASTILHO, 1861, p.8)  

                                                 
113PT/ANTT/Coleção Castilho/Cx 55/ Ms 4/Doc.062 
114PT/ANTT/Coleção Castilho/ Cx 54/ Ms 9/Doc. 6 
115PT/ANTT/Coleção Castilho/Cx 55/Ms 4/Doc.062 
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 Envolvido com o trabalho de divulgação de todos que passavam por seus salões, vemos 

a atitude de Castilho para com a família do poeta Antonio Cabedo, frequentador assíduo de sua 

casa, que morreu em estado de penúria financeira, como lemos na carta escrita a outro poeta, 

José Pereira Rocha Faria de Lacerda: 

Eu vou colligir as poesias que ficaram d’aquelle engenho que a adversidade 

não consentia que se approveitasse em cheio, mas que assim mesmo deixou 

de si bem boas mostras; junctarei á colleção uma noticia biografico-literaria, 

acerca do autor; e forcejarei para coroar o todo com algum tributo poetico para 

o qual me parece que os nossos confrades não deixarão de concorrer de boa 

mente. 116 
  

 O produto percebido com este material seria entregue na totalidade à família do falecido, 

mesmo sabendo que o volume alcançado não daria para “levantar casas de sobrado”117, pois, 

segundo Castilho, àquela altura, em Portugal, as letras não rendiam muito dinheiro, e às vezes 

até arruinavam quem pretendia ter com elas o seu sustento. 

 No ano de 1863 traz Castilho a público escritos “originaes, outras traducções, outras 

imitações; mas todas portuguezas de nascença, ou por naturalização” (CASTILHO, 1863, 

p.XXXIII) (cf. Anexo, p.289). Esta miscelânea recebeu o título de O Outono, correspondente 

também ao poeta que já não podia mais ser identificado apenas pela primavera dos seus verdes 

anos.  

 A dedicatória “a sua majestade fidelissima o Senhor Dom Luiz” teve a intenção clara 

de chamar atenção do rei para o Methodo Castilho: 

O Methodo portuguez, Senhor, por vezes o tenho repetido, abona mais a boa 

vontade que o talento do seu auctor. Não brotou, qual ao presente se acha, 

completo, adulto, e armado, do cerebro de um homem. Comparando-o nas 

successivas edições que d’elle se têem vindo filiando, sem custo se averigua, 

que o auctor metteu para a obra mais cabedal de zêlo, paciencia, e observação, 

que de engenho creador; que teve por collaboradoras as proprias creanças, 

com quem e para quem trabalhava; que foram as difficuldades mesmas, não 

previstas a principio, e surdidas depois inesperadamente, e em cardumes, as 

que a pouco e pouco suggeriam os expedientes que as havia de destruir. (...) 

                                                 
116 PT/ANTT/ Coleção Castilho/Cx  55/ Ms 1n. 7 
117 PT/ANTT/Coleção Castilho/ Cx  55/ Ms 1 n. 7 
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Defendendo portanto o Methodo portuguez, creado com tanto amor, e tão 

escrupulosa probidade, nenhum homem de juizo são, e honesto, dirá que 

advogo uma gloria minha, mas sim uma herança patria, em que eu suei, 

callejei, e envelheci, no meio dos cantares e das alegrias dos meus imberbes e 

innumeraveis cooperarios. (CASTILHO, 1863, p. XV) 

 

 O autor das palavras citadas não ignora o progresso, mas não deixa para trás os aspectos 

positivos que o passado criou. A procura da perfeição deve ser o norte de um indivíduo, e o 

desenvolvimento do mundo em que ele está contido deve ter bases sólidas de moral, unindo 

sempre cabeça e coração. A missão do poeta era, para Castilho, manter a ligação entre o passado 

e o presente, para legar ao futuro o que de boa produção houvesse. Essa missão tinha passado 

a ser um ofício, uma profissão. A liberdade deveria estar ligada à igualdade.  

 António Feliciano de Castilho atribuiu papel de relevância à família real, como o 

Epicedio na sentida morte da augustissima senhora d. Maria I, a A Faustissima exaltação de 

sua magestade fidelissima o senhor D. João VI, o Tributo a memoria do libertador dedicado a 

d. Pedro, Estreias poeticos musicaes dedicado a d. Maria II, o Methodo Castilho dedicado a d. 

Pedro V, e o Outono a d. Luís. Em todos os casos, Castilho buscava algo em troca das 

homenagens aos monarcas. Isto nos leva a concluir que as dedicatórias funcionavam como 

aquisição, nos modelos de Bourdieu, de capital simbólico, que Castilho desejava explorar em 

seus diversos projetos. 

 Castilho tinha noção de que o mecenato era ainda necessário, como vemos citado em 

sua “Conversação Preliminar”, paratexto da tradução de Confissão de Amelia: Poema, de 

Delfine Gay, em 1836:  

Oh! se eu quisesse dar largas aos pensamentos que da raiz d’este me vem 

rebentando, se eu quisesse justificar aqui, já hoje, os Mecenas á moderna, que 

em outra parte e em outro tempo talvez condemne a longo viver por sua e 

nossa vergonha!... mas recolhamos por ora esse processo, e em vez de guerrear 

Vandalos, vamos tratanto nossas letras, em quanto de todo nos não decepão. 

(CASTILHO, 1836, p. 172) (cf. Anexo, p.264) 
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A leitura desses paratextos deixa clara a posição de Castilho no cenário do Portugal do 

seu tempo. O jovem que não media esforços ao se lançar em novos projetos foi dando lugar ao 

adulto receoso e assustado, principalmente com a imposição da constituição pela Revolução de 

Setembro, quando se sente obrigado a se declarar neutro politicamente, defendendo mudanças 

não violentas. Esta tomada de decisão é muito bem explicada por Eduardo da Cruz: 

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. (CRUZ, 

2013, p.274) 

  

  

A paratextualidade no século XIX, em Portugal, sobretudo em Castilho, é mais autônoma 

do que acontecia nos séculos antecedentes. Portanto, deve ser lida mais amplamente possível, 

por revelar algo sobre o autor e não somente sobre a época. António Feliciano de Castilho foi 

um incontestável utilizador de todos os artifícios existentes para ampliar, cultivar, divulgar tudo 

aquilo que lhe parecia correto para atingir seus objetivos literários e sociais. O autor da 

Primavera foi incansável na ideia de inscrever seu nome na posteridade, única forma que 

compreendia como sendo o verdadeiro sucesso de um poeta. 
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4. ANTÓNIO FELICIANO DE CASTILHO E AS ESCRITORAS DO SEU TEMPO 

 

 No capítulo anterior fizemos referência à importância dada pelo pai de Castilho à sua 

esposa como uma mulher que, não fossem as atribuições domésticas, teria figurado entre as 

boas escritoras portuguesas, opinião esta endossada por António Feliciano de Castilho. A 

atitude de respeito, de consideração e de incentivo ao papel da mulher como membro das letras 

Castilho aprendeu em casa e levou consigo para o resto de sua vida, pelo menos esta é a primeira 

impressão que temos ao ler a biografia escrita por Júlio de Castilho, e por muitas palavras do 

próprio Castilho. Entretanto, dúvidas surgem quando pensamos a razão pela qual d. Domicília, 

sendo uma mulher de atributos literários, não tenha participado dos salões do marido e do filho. 

Teria sido por opção dar atenção única e integral aos trabalhos domésticos e de mãe? Ou ela 

não teria recebido incentivo bastante para lançar-se na aventura dos versos? 

 Estas são perguntas quase sem respostas. Por exemplo, José Feliciano de Castilho 

Barreto de Noronha, irmão de Castilho, após fixar residência no Brasil, funda, em setembro de 

1865, a Arcádia Fluminense, seguindo os moldes das academias portuguesas, com um formato 

mais retrógrado do que o proposto por Castilho em 1821:  

Os membros das Arcadia poderão ser acompanhados das senhoras das suas 

famílias, mas não poderão ter entrada pessoas de ambos os sexos, de idade 

inferior a 14 annos São considerados membros da Arcadia, os cavalheiros que, 

como taes se inscreveram no sarau de 15 de setembro. (Correio Mercantil, 

10/10/1865, p. 3) 
  

 As sociedades criadas por António sempre aceitaram mulheres e crianças. Poderia ser 

José um irmão mais retrógrado de António Feliciano? Ou José tinha uma postura mais 

retrógrada porque a sociedade brasileira assim o exigia?  

 O primeiro sarau da Fluminense contou com a presença da família real e uma recitação 

de Machado de Assis com a poesia intitulada “No Espaço”118, causando um sucesso para o 

                                                 
118 Poema publicado em 1870 no livro Falenas. 
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tempo119. E este foi tão grande que a notícia do encontro literário e musical foi publicada em 

jornal de grande circulação, o Correio Mercantil, em 17 de outubro de 1865.  

 É difícil conhecer o caminho percorrido pelas mulheres na literatura brasileira, como 

verificou Zahidé Muzart, em 1990, no texto “Artimanhas nas entrelinhas: leitura do paratexto 

de escritoras do século XIX”, ao estudar paratextos de escritoras brasileiras oitocentistas. Dez 

anos depois, ao organizar o terceiro volume da antologia das Escritoras brasileiras do século 

XIX120, Muzart ainda tinha dificuldade em rastrear o material literário: 

Este livro partiu da constatação de uma ausência e de um esquecimento: as 

escritoras do século XIX, no Brasil, não estão presentes nas histórias da 

literatura e em muitos dicionários. (MUZART, 2000, p. 5) 

 

  Como António Feliciano de Castilho, além da possibilidade de ter sido ensinado a 

respeitar as vocações das mulheres, expandiu seu pensamento a ponto de apoiar escritoras? A 

admiração e o respeito devotados por pai e filho à mãe pode ter sido uma razão para Castilho 

apoiar a escrita feminina ao longo de sua vida, mas, se pensarmos pelo exemplo do irmão 

residente no Brasil, certamente esta não foi a principal razão. Talvez o fundamental para o 

comportamento de Castilho a favor das mulheres tenha sido a convivência com as escritoras 

em sua juventude. Quais foram as mulheres mais importantes no percurso literário de Castilho?  

 Responder a pergunta como esta não é fácil, uma vez que há escassez de dados que 

comprovem a participação das mulheres nos diversos níveis das sociedades literárias, e mesmo 

de suas produções. A História da Literatura não apresenta muitos estudos sobre a escrita 

feminina no período que antecede a 1900. Apenas muito recentemente pesquisadores 

começaram a se debruçar com mais cuidado sobre a escrita dessas mulheres que certamente 

influenciaram e colaboraram com muitas gerações de homens cujas obras ainda hoje são 

                                                 
119 Em 28 de dezembro de 1865, pela primeira vez Machado de Assis representou na Arcadia Fluminense a peça 

Deuses de Casaca, uma comédia feita com metro alexandrinho, que representa os deuses da mitologia grega 

vivendo na sociedade moderna, inclusive na vestimenta.  
120O primeiro volume da Antologia é de 2000. 
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referenciadas. Confirmamos essa ideia através de Vanda Anastácio, que, em Uma antologia 

improvável, afirma que as mulheres desempenham “papel activo no campo literário português 

dos séculos XV a XIX” (ANASTÁCIO, 2013, p. 20).  

 Em meio à dificuldade de encontrar material que nos possibilitasse sublinhar a presença 

das mulheres intelectuais na história das sociabilidades em Portugal, buscamos recompor a 

ligação entre Castilho e algumas mulheres de seu tempo. Na sua juventude as figuras 

emblemáticas da Marquesa de Alorna e de Francisca Possolo da Costa foram importantíssimas 

para o amadurecimento de Castilho, tendo por esta última um grau de amizade maior do que 

pela primeira, segundo o que nos foi possível comprovar através da epistolografia que manteve 

com ambas. 

 A convivência com Francília e Alcipe foi de grande importância para que ele pudesse 

compreender a escrita feminina. Fato que ele utilizará mais tarde ao reconhecer a qualidade de 

escritoras como Maria Peregrina de Sousa, Maria Amália Vaz de Carvalho, entre outras, para 

as quais fará então o papel de impulsionador cultural.  

  

4.1. Alcipe, o “abre-te Sésamo” do escritor 

  

 D. Leonor de Almeida Portugal, mais conhecida como Marquesa de Alorna, esteve 

reclusa, juntamente com a mãe e a irmã, no Convento de São Félix, em Chelas, entre os oito e 

os vinte e seis anos de idade, por determinação do Marquês de Pombal, que, em perseguição à 

sua família, manda prender o pai. d. João de Almeida Portugal, mantendo separada toda a 

família. D.Leonor casou com Carlos, Conde de Oyenhausen, em 1779, e ficou viúva em 1793, 

quando passou a se dedicar à educação dos filhos. 

Principalmente enquanto esteve casada, a Marquesa manteve saraus realizados nos seus 

grandes salões, e estes eram cobiçados pelos neófitos das letras e das artes desejosos de alçar 
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lugares distintos em um mercado em transformação como o oitocentista. A Marquesa de Alorna, 

que já havia feito parte dos outeiros enquanto esteve encerrada nos muros do convento de 

Chelas, sabia a importância de uma boa organização para que este tipo de assembleia 

funcionasse, logo entendia muito bem a necessidade de manter certa homogeneidade dos 

partícipes, sobretudo para que as disputas literárias ou musicais não descambassem em função 

dos posicionamentos políticos dos seus convidados (SANTOS, 1985). Em um salão tão 

prestigiado e concorrido, como o da Marquesa de Alorna, era possível verificar que os 

frequentadores mais antigos, já com boa reputação na sociedade, desempenhavam um papel 

legitimador junto aos jovens.   

 Entretanto, Alcipe, nome árcade pelo qual atendia a Marquesa de Alorna, ao mesmo 

tempo em que era anfitriã, era também uma escritora que se utilizava do espaço das assembleias 

para divulgar sua poesia. Para além disso, Alcipe frequentou outros espaços de disputa poética 

como o salão de Francisca Possolo da Costa, onde conheceu promissores jovens das letras, 

como António Feliciano de Castilho e Alexandre Herculano, o qual escreveu por ocasião da 

morte da Marquesa em 1839: 

Aquella mulher extraordinaria, a quem só faltou outra patria, que não esta 

pobre e esquecida terra de Portugal, para ser uma das mais brilhantes provas 

contra as vans pretenções de superioridade excessiva do nosso sexo, é que eu 

devi incitamentos e protecção litetraria, quando ainda no verdor dos annos 

dava os primeiros passos na estrada das lettras. Appraz-me confessá-lo aqui, 

como outros muitos se a occasião se oferecesse; porque o menor vislubre de 

engenho, a menor tentavia d’arte ou de sciencia achavam nella tal favor, que 

ainda os mais apoucados e tímidos se alentavam; e d’isso eu sou bem claro 

argumento. (HERCULANO, 1844, p. 404) 
 

 Como referimos, Alexandre Herculano foi discípulo de d. Leonor de Almeida Portugal, 

e foi com ela que aprendeu a língua alemã. Segundo Vitorino Nemésio “o verdadeiro papel de 

Alcipe junto a Herculano foi o ‘abre-te Sésamo!’ pronunciado às portas das literaturas 

germânicas” (NEMÉSIO, 2003, p. 284). Sendo o papel de Alcipe o de uma mulher que abriu 

portas para Herculano, talvez fosse um pouco de exagero do autor de Eurico, o presbítero 
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afirmar que a voz da Marquesa de Alorna talvez fosse mais eloquente em outro país, já que em 

muito pouco, ou quase nada, tinham em comum diante da política e da cultura. 

 Os documentos encontrados no espólio de Castilho, e mesmo as suas memórias 

detalhadamente escritas pelo filho, não dão conta de mostrar o tamanho da amizade que ligava 

Alcipe e Castilho. Encontramos referências sobre a participação de Castilho nos salões da 

Marquesa nos autores que tratam deste assunto, mas são apenas referências, e talvez a prova 

mais contundente da admiração da poetisa pelo jovem escritor sejam os versos que a senhora 

escreveu para Castilho: 

Se achar não posso, os termos coloridos 

Que dão vida, e figura ao pensamento 

Como queres que vague no Parnazo 

A Musa cocheando, e sem alento? 

Empresta-me o teu Plectro, direi tanto 

Que aos mais vátes, e a Délio fassa espanto.  

(“Autógrafo em Folha de álbum de António Feliciano de Castilho”)121 

  

 A participação de Castilho nos salões da Marquesa de Alorna e a consequente influência 

que esta exerceu na vida literária do poeta parecem claras quando observamos a Primavera, de 

1822. Esse livro de Castilho foi trabalhado sob a perspectiva da tradução da Primavera, de 

Thompson, feita por Alcipe, em que ela assimila o “cálido amor da Natureza e pregando-lhe a 

astuta partida de virar esse amor entre os céus e campos do poeta” (NEMÉSIO, 2003, p. 284). 

Castilho conta, no prefácio intitulado “Historia da Festa da Primavera”, que seu irmão, Adriano 

Ernesto de Castilho, membro da Sociedade dos Amigos da Primavera, então recém-fundada, 

recitou uma tradução da Primavera, de Thompson, assim como os demais sócios também 

falaram versos relativos à primavera. 

 A obra de Alcipe é vasta, mas só em 1844 vem a público, através de suas filhas. Durante 

todo o tempo de sua vida, as suas poesias, traduções e escritos em geral ficaram na esfera da 

                                                 
121 Subfundo do Instituto de Coimbra – Caixa 1830 - documento autógrafo datado de 4 de março de 1838. 
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transmissão oral, ou ainda, da circulação por papéis em meio aos salões e outeiros, como em 

Chelas.  

 A influência positiva de Alcipe será sempre reconhecida por Castilho, e posta a público 

ao anunciar, na Revista Universal Lisbonense, sob o título de “Poetisa Portugueza”, a 

publicação da obra da Marquesa de Alorna, organizada por suas filhas:  

A colleção completa das obras da Srª. Marqueza d’Alorna, irá precedida da 

sua vida. Quando tudo fôr impresso, será em nós gostoso cumprimento de 

dever, apresentar um juizo sisudo e fundamentado ácerca do seu mérito, que 

todos confessam, mas que ainda, se havemos de dizer a verdade, se não acha 

exactamente definido. (CASTILHO, 1843, p. 292) 

 

.  

 

Figura 10. Alcipe, octogenária. Fundação Casa de Fronteira e Alorna 
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4.2. Francília, amiga em epístolas 

 

 Nascida em 1783, Francisca Possolo da Costa era trinta e três anos mais nova do que 

Alcipe, o que não impedia a ligação fraterna entre as duas, pois frequentam os salões literários 

respectivos. Entretanto, Maria de Lourdes dos Santos apresenta a diferença de idade e a social 

como fatores que diferenciavam os saraus das duas escritoras. A forma de recepção do salão da 

Marquesa de Alorna “seria mais acentuadamente aristocrático e cosmopolita do que a do salão 

de Francisca Possolo” (SANTOS, 1998, p. 286). Maria de Lourdes aponta ainda que a Marquesa 

era eixo principal do seu salão, enquanto que no sarau da Possolo todo o evento era organizado 

em torno de dois anfitriões, Possolo e seu marido. Aliás, o fato de João Ângelo da Costa, 

marido122 da poetisa, não pertencer à aristocracia gerava a participação, no salão, de novas 

pessoas de diferentes classes, como comerciantes e oficiais militares. 

 Os frequentadores dos salões de Francisca Possolo “eram gente que fazia parte do 

aparelho do Estado vintista e que se davam também ao cultivo das letras” (SANTOS, 1998, p. 

287), e aqueles jovens como José Maria Grande e os irmãos Castilho que tencionavam ser 

reconhecidos no meio literário. Os salões da Possolo funcionavam, segundo Maria de Lourdes 

Santos, “como lugar de convivencialidade que reproduzia o papel dos velhos salões do antigo 

regime, mas num quadro de relações sociais que já não era o mesmo, servindo à consagração 

de alguns membros dos grupos que os acontecimentos de 20 fizeram ascender na cena política” 

(SANTOS, 1997, p. 288).  

 Os salões da Marquesa de Alorna foram frequentados por “literatos das mais variadas 

tendências, contando-se entre eles, liberais, maçons, católicos, membros dos sucessivos 

governos anteriores e posteriores à revolução de 1820 e ex-exilados de diversas épocas” 

(ANASTÁCIO, 2002, p. 435). Ao fazer esta afirmação, Vanda Anastácio aponta para os “juízos 

                                                 
122 O marido de d. Francisca Possolo da Costa foi oficial de Marinha. Trocou essa carreira pelo ramo dos negócios.  
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apressados” (ANASTÁCIO, 2002, p. 435) de ser a Marquesa conservadora pelo fato da mesma 

ter sempre ser firmado como monárquica. 

 Sendo o salão da Possolo de cariz liberal e o da Marquesa de presença eclética, António 

Feliciano de Castilho circulou nos dois com muita frequência, pois em ambos foi bem acolhido 

pelas anfitriãs. Ao participar desses salões, com certeza conseguiu ampliar o seu círculo de 

amigos, e abriram-se novas perspectivas para as suas próprias sociedades. Qual deles teria 

exercido maior influência no projeto de Castilho?  

 A Marquesa de Alorna possuia maior visibilidade do que a maioria das mulheres 

escritoras portuguesas antes de 1900123. Nos dias de hoje, encontramos estudos sobre Francisca 

Possolo da Costa em trabalhos de Vanda Anastácio e, também, de Andrea Gisela Vilella 

Borges 124 . Entretanto, deve-se a António Feliciano de Castilho a riqueza de todas as 

informações sobre essa escritora. Castilho foi o seu primeiro biógrafo, pela amizade e 

convivência amiúde e que manteve desde que a conheceu em seu salão até o momento em que 

Francília, após a morte do marido, em 1829, recolheu-se para a Quinta do Cartaxo, aonde veio 

a falecer em 19 de junho de 1838. 

 

 

 

 

Figura 11. Litografia publicada 

n’O Panorama, 1843 

 

 

 

 

                                                 
123 Esta data de referência que utilizamos está baseada no trabalho recente de Vanda Anastácio, Uma antologia 

improvável, p. 19. 
124 Dissertação de mestrado “Meu triste canto deve ser ouvido” Introdução à vida e obra de Francisca Possolo da 

Costa (1783 – 1838). Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2006. 
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 A biografia de Francisca Possolo da Costa, escrita em forma de prefácio, sob o título 

“Noticia litteraria acerca da sra d. Francisca de Paula Possolo da Costa”125, precede a tradução 

de Fontenelle, feita por Francília, com o título Conversações acerca da pluralidade dos mundos, 

publicado em 1841. Podemos perceber, logo no início do texto feito por Castilho, a profunda 

amizade que unia os escritores, ao referir seu sentimento “como dever quasi religioso (...) de 

tecer hoje uma corôa de elogio a uma pessoa cara a todos os poetas portuguezes, e a mim, o 

minimo d’elles, carissima pelo longo trato litterario” (CASTILHO, 1904, p. 60).  

 Descreve Castilho que moça nascida de uma boa família estava ligada apenas àquilo 

que o seu sexo permitia naquela sociedade: os trabalhos manuais. Francília teve parcos 

ensinamentos de leitura e escrita, como era costume. Mesmo os estudos de música foram 

simples. Mesmo não sendo pobre, Francisca teve muita dificuldade em saciar a sua sede de 

conhecimento, pois, em uma sociedade conservadora, não era comum as senhoras terem acesso 

aos grandes autores nacionais ou estrangeiros. Segundo António Feliciano de Castilho, a 

escritora lhe revelou que foi apenas na adolescência, por um “acaso afortunado” (CASTILHO, 

1904, p.66), que leu as obras de Cervantes, e, muito mais tarde, teve acesso ao português 

Camões. 

 Mesmo com todas as dificuldades impostas pela sociedade, Francisca seguiu escrevendo, 

provavelmente em segredo, e, aos dezenove anos, seguindo a literatura árcade batizou-se como 

Francília, a Pastora do Tejo. A estes primeiros anos, agora demarcados pela fronteira de um 

pseudônimo, Castilho denomina a “primeira época” da poesia de Francisca Possolo da Costa.  

 A “segunda época”, conforme a divisão biográfica de Castilho, inicia após os seus 

dezenove anos, com ênfase no período em que Francisca está casada com João Angelo da Costa. 

Segundo o filho de Castilho, o pai descrevia a residência do casal Costa como confortável e 

                                                 
125 Este texto foi reimpresso em Vivos e Mortos, Volume 1, em 1904, por Júlio de Castilho. 



 

142 
 

acessível aos pobres da vizinhança, assim como da sociedade de Lisboa. O espaço literário dos 

Possolo da Costa foi bastante propício de novos expoentes das artes e movimento do mercado 

das letras que se configuravam no oitocentos: 

Bons salões, cheios de todos os commodos de uma existencia elegante no 

melhor do mundo; lindo e sombreado jardim, que no alinho e variedade 

revelava o bom gosto da sua intelligente possuidora; bom piano, bons livros, 

muita vez boa musica, um theatrinho muito completo em baixo, nos casarões 

da loja, onde algumas récitas agradaveis se deram; e sobretudo optima e 

escolhida sociedade, presidida pelos mais hospitaleiros dos amphytriões; eis 

o que atrahia naquela casa, e o que fez d’ella por seguidos annos o prosado de 

toda a Lisboa intelligente e litteraria. (CASTILHO, 1881, p. 231) 

 

 Os textos de António F. de Castilho, Vanda Anastácio e Andrea Borges nos levam a crer 

que, de fato, o casamento de Francília facilitou para que ela desse azo à sua natureza poética e 

de mediadora cultural. A opulência de vida e de poesia, reinante em seus salões, certamente 

auxiliou na boa recepção das obras que Possolo da Costa publicou, quer assinando como 

Francília, Pastora do Tejo, ou com as iniciais do seu nome D.F.P.P.C.. A vida pública durou 

até cerca de seus quarenta e seis anos, quando Francisca Possolo passou a dedicar-se à 

restauração da saúde de seu marido. A morte de Ângelo da Costa, como já dissemos, fez a 

Pastora do Tejo exilar-se espontaneamente, mas permaneceu a amizade com António Feliciano 

de Castilho, com quem manteve correspondência. Estes registros foram feitos sob a forma de 

Epístolas, já conhecidos por terem sido publicados em Palestras Religiosas, textos de António 

Feliciano de Castilho, compilados por seu filho em 1906. 

 Andrea Borges (BORGES, 2006), em sua dissertação de mestrado sobre a vida de 

Francisca Possolo da Costa, atribui mais um período à vida de Francília, portanto, um a mais 

do que Castilho. Para Borges, a resolução de exílio voluntário em razão da morte do marido é 

uma ruptura com o circuito literário lisboeta, e este fato, a que a autora denomina tempus mortis 

(item, 2006, p. 96), provocará outro período de criação poética: 

Francília dá azo a uma nova e invulgar poesia, de caráter autobiográfico, tendo 

como destinatário o amigo Castilho. Estas cartas parecem refletir o espírito de 
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uma Ártemis, que erguendo sua pena, retrata os seus devaneios. (BORGES, 

2006, p. 96) 
 

 Borges inclui ainda, neste tempo de luto, onze epístolas escritas ao marido e não 

publicadas, citadas por Castilho em “Noticia litteraria acerca da sra d. Francisca de Paula 

Possolo da Costa” (CASTILHO, 1904, p.114-116). Entretanto, o escritor crítico faz perceber 

que esses documentos são muito mais um desafogo de sentimentos ao mesmo tempo “funebre 

e erótico” (idem, 1904, p. 114), e que não haviam passado pela Arte.  

 As epístolas de Francília ao marido não vieram a lume. A não publicação das cartas da 

viúva ao marido morto é justificada por Castilho pela falta de Arte: “Se é este um senão é senão 

que lhes realça o merecimento. Casos ha, em que a maior industria consiste na falta de industria. 

Ao lel-as, se está em cada linha reconhecendo que não foram ellas escritas para tal fim. (idem, 

1904, p. 114-115). Castilho continuou insistindo com a amiga a voltar ao convívio citadino, a 

escrever seus versos, seguindo assim, a sua vocação de artista. 

 O respeito de Castilho fez dele o amigo e confessor de Francília, como vemos em carta 

datada de 22 de março de 1833, nas perguntas que a remetente levanta sobre o endereçado: 

Este amigo, a q[uem] não sendo ligada pelos vinculos do sangue consagro 

uma affeição igual á q[u]e me devem, os q[u]e me são mais caros, daquelles a 

q[u]e a naturesa me ligou, uma affeição tão pura como aquella; porem no meu 

entender mais sublime e desinteressada por isso q[u]e nada tem q[u]e a force, 

e q[u]e inteiram[en]te livre, som[en]te nasce de uma espontanea simpathia, o 

unico amigo enfim, a q[u]e fiz ouvir os meus gemidos no auge da afflição, o 

unico a q[u]e não pude deixar de enviar as minhas despedidas q[uan]do suppuz 

chegada a ultima hora? 126   
  

Com a citação, vemos que Castilho era o amigo confidente, cuja confiança excedia a 

relação íntima de familiares, com quem podia contar em um momento de aflição. Castilho será 

sempre o seu companheiro, como afirma em outra oportunidade, em carta de 4 de janeiro de 

                                                 
126 Subfundo do Instituto de Coimbra – Caixa do ano de 1830 documento autógrafo datado de 22 de março de 

1833. 
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1835, quando oferece a casa da Vila do Cartaxo como hospedagem “verdadeiramente fraternal” 

e com todo “sincero affecto q[u]e deve existir entre irmãos”127  

 As mulheres que estiveram ao lado de Castilho foram fortes e provocaram nele uma 

consciência para a importância de suas presenças nos diversos níveis da sociedade. Sua mãe 

tinha sido a primeira mulher a incentivá-lo à vida literária. Alcipe e Francília foram 

determinantes na trajetória das sociabilidades castilhianas. Além de Maria José Canuto, 

discípula de Castilho, primeira mulher a publicar em um periódico em Portugal, responsável 

pela Escola Feminina das Mercês, razão pela qual, muito provavelmente, tenha sido sócia 

fundadora da Associação Promotora da Educação Popular, criada por seu mestre em 1856. 

 Castilho foi guiado por mulheres, e não há exagero nessa afirmativa, pois ele entendeu 

bem que a sociedade portuguesa passava por transformações, não só políticas, mas também 

sociais e culturais, ainda que de modo restrito, sobretudo para os padrões sociais que hoje 

seguimos. 

 

4.3. “Uma obscura portuense” 

                        
Aceito com gratidão (e se não fôrao offerecido requerl-o-

hia) o logar que se me offerece n’este registro de amisade. 

Posso assim ficar, de alguma sorte, presente aos olhos, 

como sei que sempre lh’o hei de estar ao espirito e ao 

coração de mais interessante Familia, que reune todas as 

graças do Portugal dos bons tempos toda a cultura e 

delicadeza dos nossos dias.128 

 

 Enquanto redigia a Revista Universal Lisbonense, António Feliciano de Castilho passou 

a receber, e publicar, uma série de artigos sobre crenças e superstições do Minho, assinados por 

“Uma Obscura Portuense”. O pseudônimo e o cariz dos escritos deixou curiosa toda a gente, 

incluindo o próprio redator, que declarou ser movido por mais do que simples curiosidade, e 

                                                 
127Subfundo do Instituto de Coimbra – Caixa do ano de 1830 documento autógrafo datado de 4 de janeiro de  

1835. 
128Dedicatória feita por António Feliciano de Castilho no álbum de Maria Peregrina de Sousa, em 1854. 
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sim por ser um “grande farejador de bons talentos litterarios” (CASTILHO, 1861, p.273), como 

afirmaria depois ao fazer a biografia de Peregrina, que escreveu na Revista Contemporânea, em 

1861. Essa biografia foi escrita com base na correspondência entre Castilho e Peregrina, e isto 

nos leva a crer que a correspondência entre os dois tenha sido maior do que a que efetivamente 

possa ser comprovada.  

 Castilho de fato parecia já entender da escrita feminina ao induzir serem aqueles escritos 

de uma mulher: 

Bati mato; dispuz laços; amiudei reclamos, ajudou-me a fortuna. Depois de 

muito escapar-se-me d’entre as mãos, como as sombras nos Elysios, que 

obstinadamente se esquivavam á luz do mundo, apprehendi a final, mau grado 

seu, o formoso espirito, cujo mysterio me desatinava. Homem o haviam 

suspeitado muitos; que era dama apostava eu; e ganhei. Não podia deixar de 

ser: nós outros podemos arremedar a simplicidade amavel; tão nativa e 

genuina só ellas possuem”. (CASTILHO, 1861, p. 274) 
 

 Comparando as biografias feitas de Possolo e de Peregrina feitas por Castilho, 

percebemos que ele afirma ser a simplicidade algo genuíno da escrita feminina. Até que ponto 

ele valoriza esse discurso simples? Como sabemos que Castilho era árcade no sentido de evitar 

o excesso barroco e que sempre se colocou contra o excesso ultrarromântico, acreditamos que 

ele defenda na escrita feminina um discurso autêntico, sem máscaras do estilo que poderiam vir 

a encobrir o discurso da simplicidade.  

 Uma vez descoberta a identidade, coube a Castilho manter segredo pelo tempo em que 

escreveu para a RUL sobre aquela que tinha “trabalhado, estudado, e produzido, sem ambição” 

(CASTILHO, 1861, p.274), mas enfim, o nome aparecia: Maria Peregrina de Sousa129 (1809 – 

1886). A amizade entre os dois começou efetivamente quando, em viagem ao norte de Portugal, 

Castilho resolveu conhecer a família da escritora. Castilho parece ter ficado encantado com 

tudo o que ouviu na primeira visita e nas demais que fez à escritora, além de cartas que trocaram 

durante toda a vida. 

                                                 
129Nasceu com o nome de Maria de Sousa, recebendo o acréscimo de Peregrina por seu tio, em função do muito 

que sua família teve que se mudar pelos arredores do Porto quando da invasão francesa em Portugal. 
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 Na biografia da escritora, publicada na Revista Universal Lisbonense, Castilho descreve, 

com palavras que seriam da própria Peregrina130, a dificuldade de uma moça em ter acesso às 

artes e às letras. A dança e a leitura eram permitidas com moderação, ainda assim só poderia a 

menina ler os escritores portugueses, e sempre com uma censura prévia de sua mãe. Peregrina 

tinha dúvida se a atitude censória de sua mãe era espelho do que outras mães faziam nas cidades 

maiores. Parece oportuno Castilho fazer referência a estas dúvidas da jovem escritora. Afinal 

estes sentimentos conhecia-os muito bem por tudo o que já tinha ouvido e conhecido da situação 

de suas amigas Possolo e Alorna.  

 Maria Peregrina teve uma mocidade abalada pela falência do pai comerciante e soldado 

participante, ainda que, segundo Peregrina, contra a vontade, da guerra contra os liberais, 

inclusive tendo sido preso por não querer mais lutar. Além dos problemas com o pai, a mãe 

morreu também nesse tempo. Uma decepção amorosa no romper da juventude, e a decisão de 

ir viver no campo juntamente com sua irmã, fizeram a escritora uma peregrina na vida. Com 

estas turbulências Peregrina, escreveu seu primeiro artigo enviado ao Archivo Pitoresco e, em 

seguida, ao periódico de seu descobridor, Revista Universal Lisbonense.  

 Ao anunciarmos no início do subcapítulo que a correspondência entre os dois escritores 

pode ser maior do que a suposta, tomamos por base nossa pesquisa no Arquivo Nacional da 

Torre do Tombo, em Lisboa e no subfundo do Instituto, localizado na Biblioteca da 

Universidade de Coimbra. Nas duas instituições de pesquisa encontramos um conjunto de 21 

missivas enviadas por Castilho à amiga de Leça da Palmeira, sendo 20 na Coleção Castilho do 

ANTT.  

 A primeira carta data de sete de dezembro de 1844 (cf. Anexo, p. 322) e trata do 

agradecimento de Castilho por ter Peregrina permitido conhecer a sua verdadeira identidade, 

                                                 
130No texto que compreende a biografia, Castilho deixa claro serem as palavras de Maria Peregrina ao utilizar o 

discurso direto entre aspas. 
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embora com o compromisso de que o pseudônimo de “Obscura Portuense” não fosse 

desvendado. Astuto, ele utiliza a carta de agradecimento para fazer um Pos Scripitum maior do 

que a própria missiva, sugerindo que ela escreva casos de sua terra, assuntos do folclore para 

que houvesse o registro das festas, já que até mesmo o Chorpus Christi não era mais igual nas 

cidades, mas que lá no interior ainda se conservava “uma grande parte dos seus extravagantes 

acessorios de tres e quatro seculos”131. Carlos Eduardo da Cruz (CRUZ, 2013) afirma em sua 

tese de doutorado que: 

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. (CRUZ, 2013, p. 216) 
 

 

 A epistolografia entre os dois escritores demonstra a confiança que existia entre eles. 

Em 28 de junho de 1845, Castilho envia uma carta a Peregrina com o programa da Livraria 

Classica, para que ela julgasse e recomendasse às “pessoas da sua amisade”132. Portanto, a carta 

foi enviada ao mesmo tempo em que o criador da Livraria Classica publicava na Revista 

Universal Lisbonense o mesmo programa. 

 A troca de correspondência seria suficiente para demonstrar que Castilho de fato 

investiu na carreira de Peregrina? Sim, já seria suficiente por se tratar de pedido de material 

para publicação. Entretanto, em 21 de junho de 1845, Castilho inicia uma missiva da seguinte 

forma: 

Hontem sahiu o ultimo numero da minha Revista, e felizmente pude 

incorporar neste 3 artigos de V. Exª. Aproveito esta primeira hora de liberdade 

para repetir a V. Exª meus agradecimentos pela poderosissima collaboração 

que em V.Exª achei constantemente e que eu não deixarei de solicitar para 

qualquer jornal que eu redija, se jornaes tornar a redigir, o que Deus não 

permita. 133 

                                                 
131 Subfundo do Instituto de Coimbra – Caixa do ano de 1840. O documento autógrafo datado de 7 de dezembro 

de 1844. 
132 Coleção Castilho ANTT, Cx 21 Mc 2 n.2 
133Coleção Castilho ANTT, Cx 21 Mc 2 n.1. 
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 Na mesma linha da missiva, Castilho procura assegurar-se de que Peregrina iria 

continuar escrevendo, desta vez para A Restauração, jornal redigido por José Feliciano de 

Castilho Barreto e Noronha, de Castilho, ao mesmo tempo em que informa que sua identidade 

de “Obscura Portuense” será revelada dentro em pouco, por ter incorporado o nome de Maria 

Peregrina de Sousa na lista dos colaboradores da Revista Universal Lisbonense. Com o 

reconhecimento de que escrevia tão boa obra, Castilho tinha certeza de que Peregrina seria 

assediada por outros jornais, e para isso pedia que, antecipadamente, a amiga enviasse os títulos 

e assuntos que pretendia publicar na Restauração, sob a direção de José Feliciano de Castilho. 

Ocorre que, antes que a carta de Castilho chegasse ao seu destino, Maria Peregrina já tinha sido 

contatada. Portanto, já tinha sido descoberta a sua identidade antes mesmo da saída do último 

número da RUL, sob a direção de António Feliciano de Castilho, como consta da carta de 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 consiguiria melhores 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 

indiscrição alguma em tal materia.134  
 

 Chama a atenção também nessa carta o agradecimento feito por Castilho a todas as 

senhoras que o defenderam da crítica ao seu livro Os Ciumes do Bardo. Castilho lamenta, ainda 

na missiva que esteja sendo discutindo em 45, algo que ecrevera em 1836, e que já dera 

explicações, em nota, na segunda edição da Primavera135, de 1837(cf. Anexo, p. 271). Mais 

uma vez Castilho conta com as mulheres para ajudá-lo, e este auxílio vem de Peregrina. 

                                                 
134 Coleção Castilho ANTT Cx 21, Mc 2 n. 3. Parte desta carta foi publicada e é possível conhecer mais sobre as 

publicações de Maria Peregrina de Sousa na RUL em CRUZ, Carlos Eduardo: Felicidade pela Imprensa: 

Romantismo na Revista Universal Lisbonense de A. F.de Castilho (1842-1845). UFF, Niterói, 2013. 
135 No Prologo da segunda edição da Primavera, de 1837, Castilho faz uma avaliação da poesia escrita na 

Primavera de 1822, e acrescenta também na página 36 uma pequena autocrítica da Noite do Castelo, Ciúmes do 

Bardo e das Cartas de Echo e Narciso: “Saírão a Noite do Castello e Ciumes do Bardo muito mais contraídos e 

apanhados em couzas e palavras, do que estes Poemettos e as Cartas de Echo: pois comtudo muitos houve e ha, 

que por isso mesmo ficárão preferindo aos novos os antigos e até velhos opusculos.” 
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Buscamos as críticas a que Castilho se refere na carta, e encontramos, no “Preambulo” do 

Ciumes do Bardo as seguintes palavras: 

Não faltaráõ mãis que notem aqui ou acolá sobejidão de beijos e branduras: e 

por outra parte, não faltaráõ filhas que bem accusem e detestão o Bardo pela 

estranhissima descortezia com que remete como lobo contra todo o seu sexo. 

Ora pois, com umas e outras espero que ficaremos d’esta vez em boa paz: e 

comecemos pelas primeiras. (CASTILHO, 1836, p. 146) (cf. Anexo, p. 250) 

 

 No paratexto, segue Castilho, reverenciando o amor e chamando ao seu texto o poeta 

Bocage, em um soneto, escrito em tom sensual, cujo tema é o ciúme (cf. Anexo, p. 259). No 

mesmo paratexto, Castilho tenta defender-se de não ser um bardo afiançador de qualquer traição, 

sobretudo se o traído for do sexo feminino: 

Agora diremos ás filhas, que das espevitadas solturas de lingua do Bardo 

contra a infidelidade feminil se derem por offendidas, que essa opinião do 

Bardo não he por nenhum modo a minha, nem a de nenhum homem cujo 

animo andar desassombrado e assente. Ja eu disse que em lealdade amorosa 

muito melhor conta faço das mulheres que de nós outros; mas para que eu 

desse a um zeloso o seu verdadeiro estillo, cabia-me que, porque sua amada o 

atraiçoára, ella de quem mais alto apreço fazia no mundo, perdesse elle todo 

o conceito do sexo, e contra todo elle saissem da desordenada tempestade de 

sua alma raios e coriscos. São seus ditos injurias, atrozes blasfemias lhes 

chamaria eu de bom grado; mas vós que ahi vos derdes por injuriadas e 

blasfemadas, mettei a mão pelo peito do vosso offensor, palpai-lhe o coração, 

e entendereis que só muito vos offende por que muitos vos ama: em quanto 

em labios que afagárão, durarem imprecações e affrontas, sinal he de que 

ainda la por dontro lavra o antigo incendio. Todavia quem tanto ousou contra 

a melhor metade de nossa especie, tanto he réo em meu tribunal, que para 

desaggravo das queixosas, logo ali lhe impuz não qualquer pena, senão pena 

de morte; e não qualquer morte, senão afogado depois de padecidos os tratos 

do ciume. (CASTILHO, 1836, p. 150 -151) (cf Anexo, p. 259) 

  Parece que as tais senhoras foram eficazes na defesa do poeta, pois não encontramos 

nos periódicos da época referência sobre essa crítica. 

  Castilho, em outra carta a Maria Peregrina, datada de 12 de dezembro de 1845, considera 

ser mais vantajoso ela mesma indicar ao editor como as suas publicações devem ser coligidas, 

isto porque só ela poderia sentir a necessidade de “enverter a ordem das materias aqui ou acolá; 

de acrescentar, talvez de suprimir e de emendar ou aperfeiçoar”136 (cf. Anexo, p. 320). Castilho 
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sugere Peregrina que reveja o texto de seu romance Mariposa, por parecer indispensável ser 

começada por um capítulo de introdução: 

Uma borboleta não escreve, não póde escrever; logo, se esta o faz, é porque é 

alguma coisa mais que borboleta; seria originariamente um insecto, que se 

transformou em mulher, ou antes mulher que voluntaria ou fatalmente se 

transforma em insecto. Eu preferiria esta segunda explicação sem me atrever 

a afirmar que a outra não seja talvez poeticamente preferivel. Diria pois que 

eu era mulher, porem mulher differente das outras no moral, no genio, nos 

gostos. 

 

 Segue por mais duas ou três páginas de carta com a descrição do que deveria ser escrito 

na introdução, propondo um encerramento com a explicação de que tudo isto não eram mais do 

que escritas feitas em um momento em que ela, a escritora, não era mais do que uma mulher137. 

 

Figura 12. Retrato de Maria Peregrina de Sousa, publicado na Revista 

Contemporânea, 1861 

 O conselho parece ter sido seguido por Maria Peregrina, com o acréscimo da solicitação 

a Castilho de rever e corrigir os textos integrais da Mariposa e das Superstições do Minho, 

                                                 
137 Coleção Castilho ANTT Cx 21, Mc 2 n. 4 
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escrever os prólogos e entregar, por fim, ao editor. A única coisa recusada por Castilho é a 

dedicatória que a “Obscura Portuense” queria fazer: 

A dedicatoria com que V. Exa me queria honrar, permita-me V. Exa que eu 

recuse, e que francamente lhe digo, o porque. Que esse publico testemunho de 

benevolencia dado por um tão nobre espirito sobremodo me lisonjeara, 

escusado é que o diga: que até me servia para descontar muitos e muitos 

dissabores que me teem dado e me dão por ahi brutalidades de ingratos e 

invejinhas parvas de literatos de obra grossa e tambem de obra fina, é uma 

verdade que não carece provada; entretanto a prudencia pede que eu mesmo 

me opônha firme e inabalavel ao generoso empenho de V. Exa   porque 

aparecendo eu de alguma sorte como editor, visto que faço e assigno o prologo, 

incorreria, ipso facto, em mais que suspeita de conveniencias e cumplicidade, 

no meu proprio louvor, o que daria pesar a ambos nos. 138  
 

 Embora Castilho queira mostrar que a grande questão na recusa da dedicatória seja para 

evitar ataques sobre auto-elogio, na altura da publicação referida, Castilho não era uma voz 

uníssona na literatura, e isto sim poderia prejudicar o bom andamento dos trabalhos de sua 

pupila. Castilho dava extrema importância aos paratextos, como já vimos, mas aqui parece claro 

que o sucesso de uma obra estava na estratégia correta de sua edição e divulgação. 

 António Feliciano de Castilho tinha prazer em descrever seus trabalhos para Maria 

Peregrina. Ao voltar da viagem que fez ao Brasil, escreveu uma longa carta à amiga, datada de 

15 de agosto de 1855, contando a importância de sua viagem: 

Cheguei ao Rio de Janeiro no segundo mez deste anno, e do Rio de Janeiro 

sahi para Portugal a 1 de julho. Empreguei os 4 mezes e dias da m[in]ha estada 

naquela Cidade, parte n’um Curso Normal, parte em poesia. A poesia deo de 

si a paraphase dos Amores de Ovidio, a traducção das Odes de Anacreonte e 

uma Epistola á Imperatriz do Brasil implorando o indulto imperial para um 

portuguez injustamente condemnado a doze annos de trabalhos forçados. 139 

  

 Maria Peregrina não estava publicando. Castilho envia carta, datada de 16 de maio de 

1861140, perguntando se ela havia deixado de compor e lhe pede então um retrato e uma pequena 

biografia. A intenção era clara: queria incentivar a amiga a tornar a escrever. Assim, escreveu 

o artigo biográfico mencionado no início deste subcapítulo. Surtiu efeito pelo que observamos 
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em outra missiva de Castilho a Peregrina, esta de 14 de fevereiro de 1862: “Se o meu artigo 

biographico foi o motor de tão boa resolução viva e reviva tambem o meu artigo biographico: 

isto é viva e reviva. V. Exª que foi o assumpto; a inspiradora, e quasi que a authora delle”141. 

Em 1863, Maria Peregrina de Sousa publicou o romance Rhadamanto ou a mana do conde. 

Sobre este romance Castilho escreveu, em carta de15 de dezembro de 1863 a Peregrina, que o 

livro tinha ficado “formozo a todos os respeitos”142, mas se admira de que, embora tenha 

autorizado a incorporar a biografia feita por ele para a Revista Contemporânea, não a tenha 

encontrado na edição. 

 Durante todo o tempo Castilho esteve preocupado com que Peregrina não parasse de 

escrever. Na carta de pêsames que envia à amiga do Porto pela morte da irmã, D. Maria do 

Patrocínio, em 22 de março de 1866143, (cf. Anexo, p. 330) Castilho diz que a leitura e a escrita 

irão consolá-la, e mesmo a ausência fraterna servirá de musa inspiradora para ocupar as horas 

de silêncio. 

 Entretanto, o que chama atenção na carta de 22 de março são exatamente os últimos 

parágrafos, em que (ou desabafa): “Nunca imaginei que meia duzia de verdades claras e 

inofensivas como as que pus na minha carta ao editor Pereira, houvesse de assanhar tantas iras 

como as que por ahi sahiram a blasfemar!”144. Castilho havia enviado uma carta ao editor do 

livro de Pinheiro Chagas, Poema da Mocidade, que sai publicada no mesmo volume. 

 Entre as “verdades claras e inofensivas” acham-se nessa carta uma exaltação ao público 

feminino – “que só ellas ainda que não escrevam, entram com mais da metade da reformação 

do gosto” (CASTILHO, 1865, p.187). A vontade que ele, Castilho, tem de ver progredir o 

mercado livreiro em Portugal, vontade esta que, segundo o próprio, só não é maior que o desejo 

                                                 
141 PT/ANTT/Coleção Castilho  Cx54, Mc 2 n. 17 (2). 
142 PT/ANTT/Coleção Castilho  Cx17, Mc 1 n. 4 
143 PT/ANTT/Coleção Castilho  Cx57, Mc 1 n. 164 (2) 
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do aumento da instrução no país. A questão central da carta enviada à Peregrina foi a campanha 

para que Pinheiro Chagas assumisse a cadeira de literatura moderna do curso de Letras, fato 

amplamente relatado na carta ao Barão de Bom Retiro, em 11 de junho, já mencionada no 

capítulo um. Entretanto, a grande discussão gerada saiu de críticas feitas por Castilho aos 

intelectuais da geração coimbrã, como lemos em fragmento da carta enviada por Castilho à 

Peregrina: 

Mas afinal foi bom. Não acha V. Exa? O mal que andava latente veio á 

suporação. Espremeram-se os humores ruins, cauterisaram-se as chagas, e 

estou convencidissimo de que alguns dos enfermos que já estavam para dar 

contas ao diabo se haverá salvado por ventura. 

Com esta carta remetto a V, Exa as dez com que meu irmão José não póde 

deixar de ter convencido ao Anthero de que este só tinha feito papel de parvo, 

quando se imaginava semi-deus ou deus, ou mais que deus. E emfim se elle 

ainda não o percebe, já pelo menos o hão-de ter percebido os outros tolos que 

se iam arrastados atraz dele. 

Agora falta ainda processar com egual justiça ao Theofilo. Parece-me que meu 

irmão não deixará de o fazer. Eu estou esperando ansioso pelo próximo 

paquete. Se vier alguma coisa, remettel-a hei a V. Exa.  Quero que tenha 

palanque para ver como aquelle marrano arde na fogueira da critica. Este 

Santo officio é que é officio santo. Perdoe-me V. Exa o trocadilho. 145  

  

 Hoje, podemos presumir que as notícias não tenham sido tão alvissareiras, já que a 

publicação da carta de Castilho no livro de Pinheiro Chagas deu azo à resposta de Antero de 

Quental conhecida como Bom senso e Bom Gosto. E, tempos depois, Teófilo Braga jogou a pá 

de cal sobre o nome de António Feliciano de Castilho, ao chamá-lo de “Árcade Póstumo”, em 

sua História do Romantismo em Portugal. 

 Ainda no mesmo ano de 1866146, Castilho volta a escrever a Maria Peregrina, dizendo 

que, embora tenha recebido o seu livro novo, era tempo de deixar de lado o luto que ainda 

persistia pela morte da irmã, pois a saudade já deveria ter dado tempo de permitir que a amiga 

voltasse ao trabalho literário. 
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 A última carta que levantamos entre os dois escritores data de 5 de fevereiro de 1872, 

em que Castilho agradece uma encomenda remetida por Peregrina, e se refere a sua ocupação 

com as impressões que estavam sendo feitas, que pela data atribuímos à tradução dos Fastos, 

publicada no mesmo ano. 

 Castilho incentivou Peregrina a escrever sobre assuntos mais populares e folclóricos e 

fez com que ela acedesse ao rol das boas escritoras portuguesas de seu tempo. Quando a 

“Obscura Portuense” deixou de escrever, ali estava outra vez Castilho a dar forças e a arrumar 

formas de enaltecer a sua escrita. António Feliciano de Castilho também transformou Peregrina 

na voz difusora de seus próprios escritos. Durante o período em que se correspondeu com Maria 

Peregrina, Castilho enviou vários exemplares seus para apreciação da amiga, como O 

Presbitério da Montanha e o Outono, e isto tinha um propósito claro, como claro sempre foi o 

seu desejo de se inscrever no futuro e na história. Ocorre que o outono de sua vida não era mais 

tão auspicioso como a primavera, e muitos eram os seus problemas com a crítica, tanto ao 

Método como à sua poesia, e ao que a Geração de 70, através de Antero de Quental, chamou de 

“Escola do Elogio Mutuo”. As críticas acabam por dar um tom mais triste e desolado às cartas 

de Castilho a Peregrina, como vemos na carta escrita em 30 de novembro de 1863: 

Que é a fama, a gloria, a celebridade, esta coisa incoercivel, pela qual tantas 

se desvelam e matam com que eu, segundo me parece, tambem sonhei quando 

era moço e parvo de outro feitio mui diverso do que do presente? É um 

sussurro vão, um simbilo confuzo que, não só se não sabe porque se levantou 

e quanto ha-de ser seguido, mas que mesmo se o escutarem de perto se 

reconhecerá composto de tantos escarneos e apupos como louvores. 147 

  

  

O que hoje sabemos bem é que Maria Peregrina de Sousa foi muito pouco estudada e só 

muito recentemente seu nome tem sido lembrado, mas é necessário que a sua obra seja revista 

no âmbito de uma história da escrita literária portuguesa por mão de mulher. Ela, como vimos, 
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teve papel importante em sua época, com publicações em diversos jornais, alguns romances 

publicados em volumes, e sua poesia lida em saraus. O autor de Echo e Narciso escrevia a 

outros poetas para que lessem os poemas da Peregrina em saraus, e também para que a 

convidassem para publicar em periódicos. 

 

4.4. A Primavera de Castilho em forma de mulher 

Mulher sublime, que sonhando flores 

não as vês inda transformar-se em loiros, 

ouve na voz dos teus admiradores 

a acclamação dos seculos vindouros.148 
  

Maria Amália Vaz de Carvalho nasceu pouco tempo depois de António Feliciano de 

Castilho completar 47 anos de idade, mas a diferença de idade em nada impediu que os dois 

travassem uma grande amizade. Foi pelas mãos de Castilho que Maria Amália ingressou na 

carreira literária com o livro Uma Primavera de mulher, em 1867. 

 Esse livro tem um prefácio denominado “Conversa de Reposteiro” realizado por 

Thomaz Ribeiro149, trabalho este sugerido por António Feliciano de Castilho, que também 

assinou a carta que segue, paratextualmente, na mesma edição, com grande elogio, inclusive, 

colocando-se como Mestre de Maria Amália: 

Estou ufano com o poema; ufano com a introducção; a ponto de dar parabens 

á estrella de todos os tres, que desta vez me inihbo de ter a honra de ser eu o 

apresentante desta juvenil Muza, que nos sahio inesperada como as Dryades, 

dos troncos da sua floria sociedade. 

Uma coisa tenho agora que reivindicar para a minha gloria, pois bem sabem 

que me é devida: fallo do titulo do poema; tinha querido a nossa poetisa que 

eu lh’o baptisasse; fui eu que lhe impuz o nome, duas vezes bem merecido, de 

– Uma Primavera de Mulher. (CARVALHO, 1867, p. 48) 
 

 Se houve orientação de Castilho na composição da “Conversa ao Reposteiro” feito por 

Tomás Ribeiro não sabemos dizer ao certo. Entretanto, em carta enviada de Paris à jovem 

                                                 
148 Versos ditados por Castilho ao seu filho Julio no caminho da Quinta dos Pinteus, para visitar d. Maria Amalia. 
149 Segundo Julio de Castilho, nas Memórias de seu pai, foi ele o responsável por ter António Feliciano de Castilho 

se interessado pela primeira vez por Thomaz Ribeiro, pois havia se encantado com a recitação de versos do poeta 

e deputado. (CASTILHO, 1901, p. 625) 
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escritora, em 26 de novembro de 1866, ele conta que, embora esteja muito atarefado com todas 

as suas atividades e encontros literários na capital francesa, quer ter notícias da “nossa 

Primavera de Mulher” (grifo do autor): 

Está-se já imprimindo? e se se está imprimindo já, em que alturas vai? Que é 

o que antecede ao poema, não pressuposto de lhe anteceder alguma coisa? Que 

fez ou faz para o livro o nosso Thomaz Ribeiro? E isso que elle fez ou que ha 

de fazer que extensão tem, como é, e em que parte do volume tem de ser 

collocado? 

Acredite V. Exª que para eu a importunar com todas essas perguntas, é forçoso 

que a isso me obrigue alguma razão mais forte que a da mera curiosidade. 150 

 

 O pai de d. Maria Amália, José Vaz de Carvalho, pediu a Castilho que ouvisse os versos 

de sua filha, que desde os doze anos de idade já escrevia. O poeta então organizou um sarau em 

sua casa, em abril de 1866, contando com a presença de quarenta pessoas, aproximadamente, 

para que o gênio da menina, então com 19 anos pudesse ser ouvido: “Logo desde a primeira 

duzia de versos tinha a joven poetisa conquistado a assembleia, e dominava as atenções” 

(CASTILHO, 1901, p. 286). Além disso, Castilho utiliza a estratégia de editoração, como a 

referida na Primavera de Mulher. Vejamos que em apenas uma organização paratextual ele se 

aparesenta como mestre de dois poetas da geração nova. 

 Descreve Julio de Castilho que a poesia de Maria Amália era nacional no tom e na 

melancolia, não podendo o júri daquele sarau entender como que uma moça educada distante 

do centro literário, em sua casa em Pinteus, nos arredores de Sintra, pudesse adivinhar os 

“segrêdos da métrica moderna” (idem, 1901, p.287).  

 Em maio do mesmo ano, organizou o pai de Maria Amália um recital em sua casa para 

que a filha mostrasse seus novos versos. Mesmo sem a mesma unidade em torno do seu nome, 

a presença de Castilho, em saraus alheios, era fundamental para a valorização e divulgação de 

novos talentos. Castilho compareceu e entregou uma quadra que havia feito no caminho, versos 

que formam a epígrafe deste subcapítulo. Tenha sido por correio ou por intermédio de terceiros, 
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não o sabemos precisar. O fato é que ofereceu Castilho a Maria Amália um exemplar de seu 

livro Outono, ao qual ela fez referência um mês depois em carta datada de 12 de junho de 1866: 

Desde que recebi aquelle formoso livro, tenho o lido e relido mil vezes, e de 

cada uma d’ellas lhe encontro um novo encanto. Agora tenho eu esperanças 

de chegar a fazer versos, pois se eu tenho o melhor e o mais indulgente dos 

mestres. 151  
 

 E mestre da promissora escritora passou mesmo a ser António Feliciano de Castilho, 

pois, ainda na mesma carta, diz que, em razão da doença de sua mãe, tem trabalhado muito 

pouco nas emendas de Uma Primavera de Mulher: 

Cada vez reconheço mais a justeza das observações que V. Exª com a sua 

habitual bondade e paciencia paternal, se dignou de fazer ao meu pobre ensaio 

de poema, mas quantos mais segredos vou descobrindo d’essa arte difficil da 

metrificação, quanto mais custosa me apparece a senda, que eu julgava tão 

direita e desassombrada e que me sahio labyrintho peor que o de Creta mais 

reconheço que me é indispensavel o fio que me conduza. 152  
 

  

As referências são todas clássicas, o trabalho com a métrica, as metáforas de sua carta, 

enfim, tudo mostra que Castilho era efetivamente o seu mestre, com inversão de papeis, aqui 

Maria Amália é o Teseu que entra no labirinto, e António Feliciano de Castilho a Ariadne que 

dá o fio. 

 Castilho passou também a ser o elo entre Maria Amália e Tomás Ribeiro. A escritora 

passa a ser admiradora também do autor dos versos de D. Jaime. Como Ribeiro havia prometido 

publicar uma carta acerca da sua poesia nos jornais de Lisboa, tencionava agora que este 

documento viesse a lume em seu livro. Na missiva de 18 de setembro de 1866, Maria Amália 

demonstra a intenção de só publicar o livro com o mestre e o discípulo a enriquecerem o volume, 

como forma de fazer com que essa produção tivesse repercussão junto ao público. Portanto, o 

mestre Castilho foi além do ensinamento da métrica; mostrou também a necessidade de uma 
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boa estratégia no mercado de livros. É uma estratégia essa paratextualidade, como bem o 

demonstra a carta de 21 de Agosto de 1866, de Maria Amália para Castilho: 

É verdade que o poema por si só fica pequenino, mas o prologo com que V. 

Exª brinda o publico sempre tão sedento dos escriptos, será bastante para dar 

sabido valor á obra; todos com quem tenho fallado a esse respeito me 

asseveram. 

Não obstante a timidez e o medo com que estou do juizo que porventura façam 

da minha publicação, não posso deixar de me sentir orgulhosa com a 

lembrança de que sou apresentada no mundo litterario pelo principe da poezia 

portugueza. 153  
  

 Tomás Ribeiro atribui a si mesmo a iniciativa de procurar o sr. José Vaz de Carvalho 

para dizer dos arroubos poéticos de sua filha aos doze anos, que, mesmo tendo sido proibida de 

escrever, continuou a fazê-lo em silêncio, até que não mais fosse possível deter aquele dom. O 

pai de Maria Amália temia, segundo consta do prefácio, que a filha seguisse o rumo das 

mulheres doutoras, o que ele sempre abominou, além de não acreditar que a menina tivesse “o 

estro da Marquesa d’Alorna” (CARVALHO, 1867, p. 7).  

 De fato foi muito boa a ideia de ter Tomaz Ribeiro como prefaciador de Uma Primavera 

de Mulher. As páginas escritas pelo discípulo de Castilho dão conta da história de uma menina 

com dom da escrita necessitando transpor as dificuldades de uma sociedade ainda resistente ao 

trabalho das mulheres fora das tarefas domésticas. Inclui Tomás Ribeiro no paratexto uma carta 

que havia enviado a Maria Amália logo após tê-la visto recitar em Lisboa. A missiva referida 

apresenta sua preocupação com a situação do sexo feminino em um mundo que não tinha 

conseguido perceber a força da mulher. Refere as dificuldades que ela enfrentaria e o cuidado 

que deveria ter, sobretudo, com a vaidade, a mesma que assola homens e mulheres. 
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Figura 13. Maria Amália Vaz de Carvalho na sua juventude – foto 

retirada da página oficial da Escola Maria Amália Vaz de Carvalho, em 

Lisboa 

 

 Como vemos, Maria Amália Vaz de Carvalho publicou o seu livro da forma como 

idealizou, com as palavras do mestre e do discípulo, e isto já mostra que, aos 19 anos de idade, 

ela tinha certeza do percurso que desejava seguir. E, com efeito, veremos na carta de Castilho 

dirigida à jovem amiga em 22 de abril de 1867: 

Ilma e Exma Senhora minha carissima collega: Imagine V. Exa como eu não 

estarei soberbo. Veio uma commissão procurar-me como empenho para se 

alcançar de V. Exa o ir coadjuvar com a sua presença e com a admiravel 

recitação de versos seus um sarau artistico esplendido que se vae dar em 

beneficio de uma benemerita sociedade de beneficencia da freguesia de Santa 

Cattarina cujo é presidente o Exmo tio de V. Exa e meu amigo Snr Luiz 

d’Almeida e Albuquerque.154 (cf. Anexo, p.333) 

 

  Na Coleção Castilho encontramos uma carta, datada do mesmo dia 22 de abril de 1867, 

ao editor do Jornal do Comércio, Luís de Almeida Albuquerque, informando: 

Rogo a V. Exa. que depois de ler a inclusa carta tenha a bondade de a remetter 

logo á nossa poetisa e de dizer aos nossos amigos da Comissão representante 

da Sociedade de Beneficencia dessa freguesia de que V. Exa é com toda razão 

                                                 
154 PT/ANTT/Coleção Castilho Cx 67 Ms 1 n. 2 (06) 



 

160 
 

o presidente que eu satisfiz como pude aos seus desejos; primo: escrevendo á 

Exma Senhora Maria Amália; secundo: resolvendo meu filho Julio a hir 

tambem recitar alguma coisa no sarau do beneficio, apesar de andar agora todo 

envolvido em estudos urgentes.155  

  

 Castilho não perde a oportunidade de inserir o filho Júlio no mundo das letras. Com a 

presença do filho, poeta também de uma nova geração, Castilho acrescenta ao seu grupo de 

discípulos sempre mais um. 

 Castilho estava sempre atento para unir os poetas em um mesmo local. Na mesma carta, 

ele pede ao editor do Jornal do Comércio que convide para o sarau “além de Th. Ribeiro, outros 

poetas que ahi ha; taes como Mendes Leal, Cordeiro, Pato, Vidal, Chagas, João de Lemos, 

Gomes de Amorim, Pereira da Cunha, Couto Monteiro, Augusto Lima, Luiz Filippe Leite, Luiz 

Augusto Palmeirim”156. São poetas de gerações diferentes, alguns que já eram seus discípulos 

e outros da geração nova, a mesma de Antero de Quental e Eça de Queirós, mas filiados a 

Castilho, e que juntos poderiam ajudar-se mutuamente, principalmente no mercado difícil das 

letras. 

 Antero de Quental, em carta, em 1865, enviada a Castilho denominada “Bom senso e 

bom gosto”, afirma que para ele os poetas são aqueles “originaes e dizem sempre cousa nova á 

nossa curiosidade de saber” (QUENTAL, 1965, p.9) e não aqueles “apostolos do diccionario” 

(idem, 1965, p.9) que “têm por evangelho o tratado de metrificação” (idem, 1965, p.9). Para o 

trabalho de um bom poeta, Antero de Quental acredita que se querem os grandes homens, e 

estes não podem sair das academias literárias, das arcádias ou dos “corrilhos dos elogios mútuos” 

(idem, 1965, p.10). António Feliciano de Castilho agia para levantar novos nomes, e isto não 

parece combinar exatamente com a rudeza das palavras de “Bom senso e bom gosto”. Aliás, 

António Ribeiro dos Santos registra ter o próprio Antero recebido apoio de Castilho em sarau 

acadêmico em Coimbra, no ano de 1863; por isso, “não poderia ter esquecido em poucos anos, 

                                                 
155 PT/ANTT/Coleção Castilho  Cx 19Ms3 n. 26 
156 PT/ANTT/Coleção Castilho  Cx 19Ms3 n. 26 
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por mais agitados que tivessem sido, o verdadeiro apostolado social de Castilho – de que fora 

testemunha e beneficiário, em S. Miguel e em Lisboa – nem a própria admiração pela obra do 

velho pedagogo” (SANTOS, 1992, p. 41).  

 Breve digressão e voltamos a Maria Amália, que, em quase todas as cartas enviadas ao 

mestre, revela ter uma saúde frágil, e por conta disso deixa muitas vezes de escrever e mesmo 

de corrigir o que Castilho indica como necessário ser revisto. É também nas cartas que 

percebemos o incentivo dado por Castilho para que a escritora não deixasse que nada a afastasse 

da poesia e da escrita, ao que ela corresponde, afirmando que só por ele seguiria compondo 

versos.157 

 Em março de 1868 (cf. Anexo, p. 334), Maria Amália envia uma carta ao mestre 

argumentando que a sua vocação não era a poesia, e sim os contos, e que lamentava tê-lo 

enganado158. Mesmo nos contos, é no mestre que Maria Amália busca inspiração, pois para ela 

só Castilho sabe “entoar, cheios de fructos, ao mesmo tempo fragrantes e saborosos”159. Depois 

da sua Primavera de Mulher, Maria Amália pouco publicou, restringindo a atuação como 

literata aos salões em que era convidada. Bianca Coutinho Reis, em sua dissertação de 

mestrado160, de 2012, afirma que novo escrito de Maria Amália só voltaria a aparecer em 1876, 

“dois anos após o seu enlace com [Gonçalves] Crespo” (REIS, 2012, p. 15).  

 Maria Amália conheceu bem a obra de António Feliciano de Castilho. Afinal, ele fez 

chegar às suas mãos todos os seus livros, principalmente aqueles nos quais trabalhou no outono 

da vida. Castilho parece ter enviado os livros já publicados, diferentemente do que fazia com 

Maria Peregrina, quando pedia a prévia correção e apreciação da amiga. Uma razão provável 

seja o gosto que Maria Peregrina tinha pelos clássicos, assim como assinala Fernando Venâncio 

                                                 
157 PT/ANTT/Coleção Castilho  Cx 63 Ms 5 n. 14 (1) 
158 PT/ANTT/Coleção Castilho  Cx 63 Ms 5 n. 51 
159 PT/ANTT/Coleção Castilho  Cx 63 Ms 5 n. 51 
160“Cérebros e Corações: a ficção de Maria Amália Vaz de Carvalho no Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro”. 

UERJ. 
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que “na perspectiva de António Feliciano de Castilho, a leitura dos clássicos tem por fito 

primordial a aprendizagem da linguagem, e com ela, da escrita” (VENÂNCIO, 1998, p. 69). 

 Aos vinte e sete anos, Maria Amália casou com Antônio Cândido Gonçalves Crespo, 

brasileiro, filho de um comerciante português com uma escrava mestiça, criado em Lisboa 

desde os 10 anos de idade quando da mudança de seus pais para Portugal. Gonçalves Crespo 

estudou direito na Universidade de Coimbra e a condição social da mulher fez com que Crespo 

entrasse para o meio dos intelectuais, ao mesmo tempo em que o marido incentivou a esposa 

em sua carreira jornalística em Portugal e no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Maria Amália Vaz de Carvalho pintada por Veloso Salgado 

 

 A residência do casal Maria Amália e Gonçalves Crespo foi palco de um grande salão 

por onde passaram nomes como Camilo Castelo Branco, Ramalho Ortigão, Eça de Queirós e 

Guerra Junqueiro, nomes provavelmente convidados por seu marido, colegas de Coimbra. 

Imaginamos que sendo a principal anfitriã de um salão tão concorrido na Lisboa do segundo 

quartel do século XIX, tenha Maria Amália contribuído para minorar a visão negativa que os 

intelectuais daquele tempo tinham em relação às mulheres, como, por exemplo, um dos 
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frequentadores da sua casa, Camilo Castelo Branco que no capítulo “Marquesa de Alorna” do 

livro Esboços de Apreciações Litterarias, de 1865, afirmou: 

Vai muito, porém, de mulher sabia a mulher ilustrada. Esta se não faz da sua 

ilustração alardo para ser admirada, conquista a distincção na propria modéstia. 

A florescencia do espirito não impede aos maviosos instinctos do coração. 

Será sempre esposa bemquista, e mãe veneravel a que sabe o segredo de 

agradar com incantos de intelligencia a seu marido, e educar seus filhos por 

um processo differente das frivolidades costumeiras com que vulgarmente as 

mães cuidam influir nos animos da infancia. (BRANCO, 1865, p. 152) 

  

 A autora de Uma Primavera de Mulher aparece para os nossos olhos como uma mulher 

muito determinada, tanto que, diferentemente do que fizeram Alcipe e Francília, Maria Amália 

não se recolheu após a morte prematura do marido161. Provavelmente manteve luto tanto pelo 

esposo como pelo filho, ficando ausente do mundo literário por onze anos, voltando a escrever 

no Jornal do Comercio, não só sobre assuntos considerados femininos, mas também sobre 

política e literatura.  

 

Figura 15. Maria Amália por ocasião em que se tornou sócia na 

Academia das Ciências de Lisboa, 1912 

                                                 
161O marido e o terceiro filho do casal faleceram no ano de 1883. (REIS, 2012, p.16). 
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Quando da morte de Castilho, Maria Amália escreveu uma carta ao filho do poeta, Julio 

de Castilho, profundamente emocionada e com interesses de escrever uma biografia do amigo 

falecido: 

Escrevo-lhe para lhe dizer, que tenho chorado e padecido cruelmente, que 

todas as queridas lembranças se avivaram no meu coração, e que n’elle viverá 

eternamente a memoria adorada da divina alma que nos fugiu. Um dos meus 

desejos mais ardentes é reconhecer publicamente, já que a não posso pagar, 

a divida imensa que me prendia ao meu nobre e chorado Mestre. 

Queria escrever um livro, cujo titulo fosse Castilho. 

Será ousadia demasiada da mina parte o abalançar-me a tão sublime empresa? 

Fallece-me o talento, mas ampara-me a fé e o amor. Se esta ideia lhe não 

desagradar completamente, eu mandarei dizer qual o auxilio que eu espero 

do meu querido Juju. 162  

 

Maria Amália Vaz de Carvalho, em 1912, foi a primeira mulher a assumir uma cadeira 

na Academia das Ciências de Lisboa, e por ter conseguido chegar tão longe é que imaginamos 

que os ensinamentos do mestre e amigo, António Feliciano de Castilho foram de grande 

importância. Nesta rápida leitura sobre a escritora, percebemos que o seu afastamento das letras 

foi muito mais em função da debilidade de sua saúde do que qualquer outra razão social. Muito 

inteligente, a menina Maria Amália convenceu o pai que deveria ser apresentada aos 

representantes das letras, fez-se amiga deles até alcançar o seu objetivo. 

 Castilho morreu quando Maria Amália tinha 28 anos e o contato entre eles durou menos 

de dez anos, mas foi intenso o bastante para que a escritora aprendesse com o mestre a lidar 

com o mercado literário, utilizando as mesmas formas, os paratextos bem colocados.  

 

 

                                                 
162 PT/ANTT/Coleção Castilho Cx 67 Mc 2 n. 9 

Até onde foi possível pesquisar, não encontramos nenhuma biografia de Castilho escrita por Maria Amália, mas 

muito provavelmente haja outras correspondências trocadas entre os dois amigos, Julio de Castilho e Maria 

Amália. 
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4.5. As mulheres do verão ao outono de Castilho 

  

 Dedicamos nossos subcapítulos às mulheres que, segundo nosso entendimento, maior 

troca de informação e de experiência tiveram com Castilho, mas Alorna e Possolo, Peregrina e 

Maria Amália não foram as únicas. Maria José da Silva Canuto publicou seus primeiros poemas 

no jornal dos irmãos Castilho, A Guarda Avançada. Carlos Eduardo da Cruz aponta que Canuto 

transformou-se em uma “escudeira” de Castilho por toda a vida, colaborando com ele na 

campanha do Methodo de Leitura, e chegou até mesmo a ser nomeada professora da escola 

pública de Mercês para o sexo feminino (CRUZ, 2013, p.214).  

 A cabo-verdiana radicada em Portugal, Antónia Gertrudes Pusich também foi apoiada 

por António Feliciano de Castilho publicando na Revista Universal Lisbonense seis poemas. 

Pusich foi a primeira mulher a dar o seu nome verdadeiro a uma publicação, assim como 

também fundou os jornais Assembleia Litteraria, A Cruzada e A Beneficencia. Nos editoriais 

da Assembleia Litteraria, por exemplo, é possível verificar a importância que Pusich dá à 

educação formal e às artes em geral, com um discurso muito semelhante ao de Castilho, tanto 

no Methodo Castilho, como na importância do ensino iniciado no berço familiar, como vemos 

no editorial da escritora, em 18 de agosto de 1849: 

A educação dos adolescentes é um dos principaes objectos que deve chamar 

attenção do Governo, e de todos aquelles em quem pesar tão alta 

responsabilidade. Paes, parentes, amigos, ou tutores, olhae bem para os meios 

que é mister empregar, para formar o espirito dos vossos menores, Ás mães, 

ás mães cumpre em primeiro logar o desempenho de tão sagrado, e gostoso 

dever. (ASSEMBLEIA LITTERARIA, 1849, p. 3)163 

                                                 
163 Subfundo do Instituto de Coimbra – Caixa do ano de 1850. Documento autográfo datado de 16 de Setembro. 

E2/ P1/Cx5. 
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Figura 16. Litografia de Pusich feita por António Joaquim de 

Santa Barbara, 1858 

 

 Pusich tinha tanto apreço pelo mestre Castilho que, em carta enviada a Alexandre 

Magno de Castilho, datada de 16 de setembro de 1853, escreve: 

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.164 

 

 Alcipe e Possolo, Canuto e Pusich, Peregrina e Maria Amália Vaz de Carvalho são vozes 

que se erguem numa sociedade dominada por homens.  

 Certamente a proximidade de Castilho com Alcipe trouxe um grande incentivo ao jovem 

que dava os primeiros passos na literatura. Mais tarde, Castilho soube transformar e multiplicar 

muito do que aprendeu com a Marquesa, sendo atento a outras vozes femininas com interesses 

literários. Maria Amália Vaz de Carvalho, em 1912, quando nomeada para a Academia de 

Ciências de Lisboa, apresenta, nessa instituição uma biografia da Marquesa de Alorna: 

Vê-se que ela foi feita para brilhar, para gozar acremente e violentamente da 

vida, não da vida feita pelos obscuros e ásperos deveres quotidianos, que dessa 

triunfam somente os temperamentos contrários ao de Leonor de Almeida: os 

que aceitam as tarefas monótonas com resignação inquebrantável e o peso do 

destino adverso com passiva tranquilidade, os que sabem enfastiar-se com 

coragem e aborrecer-se com fleuma heroica, - mas da outra, da mais brilhante, 

                                                 
164 Subfundo do Instituto de Coimbra – Caixa do ano de 1850. O documento autógrafo datado de 16 de setembro 

de 1856. E2/P1/Cx5 
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que se compõe de dias felizes e noites vitoriosas, da que embriaga o espírito, 

da que excita perigosamente os sentidos, da que exalta em agudos espasmo a 

imaginação e a fantasia. (CARVALHO, 1920, p.85) 
  

 António Feliciano de Castilho foi uma importante figura de ligação entre as gerações 

de mulheres aqui referidas. Comparando a biografia de Francisca Possolo da Costa com a de 

Maria Peregrina de Sousa, por exemplo, vamos perceber que a primeira tinha um conhecimento 

acumulado, em função de uma origem mais aristocrática, e moradora da capital de Portugal. 

Possolo busca os clássicos; Peregrina relata o folclore que não deve ser esquecido, segundo o 

editor da Revista Universal Lisbonense. 

 A Marquesa de Alorna teve uma vida de reclusão em Chelas, por conta da decisão do 

Marquês de Pombal de mandar prender seu pai. A menina, que se tornou adulta na clausura, fez 

deste tempo e lugar um espaço de aprendizagem, replicado na vida social que levou mais tarde, 

já em liberdade. Abriu Alcipe o salão de sua casa para o mundo das artes e das letras. Esta 

atitude da Marquesa de Alorna foi revivida por Maria Amália Vaz de Carvalho. Ora, isto nos 

parece um círculo muito bem elaborado por Castilho, no qual mulheres de diferentes classes 

sociais chegaram ao mais longe que cada uma podia. Alimentado por Alcipe e Francília, 

Castilho incentivou novas escritoras e intelectuais. 

 Foi com muita coerência que o menino cego administrou a sua vida, conquistou 

admiradores, sobretudo entre mulheres ansiosas por serem reconhecidas por trabalhos que iam 

além das tarefas dominantes de criação dos filhos, cuidados com o marido e demais serviços do 

lar. Nesse sentido, Castilho foi uma das principais figuras do seu século no apoio às mulheres 

que se lançavam para além do espaço doméstico, buscando o mundo das letras. 

 Como quisemos demonstrar, a Marquesa de Alorna terá sido uma grande inspiração para 

o jovem Castilho. Possolo da Costa, Maria Peregrina e Maria Amália são mulheres que, embora 

em períodos diferentes, muito tinham em comum entre si. Possolo e Peregrina ingressaram no 

mercado literário por conta própria, já Maria Amália dependeu de Castilho para este fim. As 
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três tiveram dificuldade em lidar com a vida pública em função dos compromissos com o 

casamento, tal como esperado de uma mulher naquele tempo. Entretanto, Possolo administrou 

um salão literário, onde fez circular a sua poesia; Peregrina não saia de sua casa e nem 

frequentava assembleias, o que não a impediu de escrever e ser reconhecida. Maria Amália, por 

fim, articulava o seu espaço cultural e escrevia publicamente.  

 No momento de reclusão de Possolo, Peregrina e Maria Amália, Castilho imediatamente 

se fez presente para que elas não deixassem perder as suas vocações. A primeira ignorou os 

chamados, silenciando em sua quinta no Cartaxo. Peregrina aceitou o desafio e voltou a 

publicar, cuidando sempre das orientações de seu mestre. Maria Amália deixou a poesia, mas 

continuou escrevendo, chegando mesmo a se juntar mais tarde a escritores de correntes e grupos 

(sobretudo a Geração de 70) originalmente contrários a Castilho. A lição do mestre a levou 

além.  
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5. UM POSFÁCIO POSSÍVEL 

 
Se tinha eu nascido ou não poeta para deleitar ouvidos, em boa verdade que o 

não sei; sei porém, e sinto cá dentro, que me talhára Deus poeta de acção; poeta 

operário, um dos exploradores da opulenta mina das utopias; um dos fundidores 

da idea em facto, a quem o mundo costuma insultar emquanto lidam, e agradecer 

saudoso depois que morrem. (CASTILHO, 1863, p. 58) 
 

 

Nesta tese, nosso objetivo maior foi verificar a trajetória de António Feliciano de 

Castilho para  reconhecer o poeta de ação, o operário que servia as letras, um criador de utopias, 

suas e de outros. Castilho, um escritor que contou com elogios e apoios, foi insultado no inverno 

da vida e esquecido depois de morto. Situação contrária, portanto, à nossa epígrafe retirada do 

epitexto “Carta aos portuguezes residentes em Porto Alegre no Imperio do Brazil” (cf. Anexo, 

p. 311) inserido no seu livro Outono, de 1863.  

Castilho enfrentou, ao longo de sua vida, lutas para afirmação do mercado literário, tão 

cambiante, no Portugal da época, incentivou a participação das mulheres e por elas foi 

incentivado a insistir na senda poética. As polêmicas em que se envolveu, os temas que 

defendeu, atualíssimos para o seu tempo, nos fazem acreditar que Castilho não foi lido como 

deveria pelas gerações subsequentes. Mas como trazer à tona este homem se não por suas 

próprias palavras? Como resgatar sua obra se não por sua escrita? A melhor forma de encontrar 

as respostas para essas perguntas, e dessa forma se aproximar criticamente do pensamento do 

escritor Feliciano de Castilho, com maior justeza, foi a leitura detalhada dos prefácios, 

dedicatórias, posfácios e demais paratextos que compõem sua produção. O entorno de sua obra 

é, sem dúvida, um espaço significativo para recuperar a dimensão pragmática do seu trabalho, 

a ação direta sobre o leitor. Dá-nos também uma importante dimensão do homem de letras que 

foi Castilho em sua insistente lida por promover as letras, suas e de outros, num país com largos 

índices de iletramento. 
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Entretanto, a composição de uma trajetória não poderia surgir apenas da voz do próprio 

autor. Por isso, optamos pelos epitextos de pessoas que trocaram correspondência com António 

Feliciano de Castilho, unidos todos pelos interesses literários. 

Procuramos reconstituir o percurso das sociabilidades frequentadas por António 

Feliciano de Castilho para assim verificar se houve ou não mudança nas sociedades literárias e 

culturais fundadas por ele. Elaboramos nossa análise sob a perspectiva de Bourdieu percebendo 

as sucessivas posições de Castilho nos grupos literários de seu tempo. Da mesma forma, 

traçamos os conceitos que melhor se aplicavam aos paratextos castilhianos. Concluímos que 

Castilho, conhecedor da criação e transformação das academias e salões ao longo dos séculos, 

tinha o seu próprio conceito de sociabilidade, ou seja, como dissemos no segundo capítulo, 

deveria ser uma instituição com respeito aos antepassados, abrindo espaço para todos, sem 

discriminar gênero ou classe. 

António Feliciano de Castilho se afirma na “Advertência d’esta edição” de Amor e 

Melancolia como um homem “nascido, creado, ajuramentado, na escola classica, devendo so a 

ella o primeiro favor” (CASTILHO, 1861, p.14-15), de ter sido aceito pelo público. Mas, 

reconhece ter sofrido mudanças entre as duas publicações desse livro: a primeira em 1828; e a 

segunda em 1861. Nos trinta e três anos que separaram as edições muito tinha mudado a 

literatura, e ele também, declarando-se, por esta altura, mais eclético “mas com grande tino, 

mais discernimento, e melhor gosto” (CASTILHO, 1861, p. 15). 

Foi com a sua educação clássica e atenção eclética que António Feliciano de Castilho 

dialogou com os seus contemporâneos, Herculano e Garrett e outros escritores mais jovens 

como Tomás Ribeiro, Pinheiro Chagas, e mesmo o brasileiro Machado de Assis, além de tantas 

outras figuras hoje consideradas menores. Castilho utilizava o espaço dos salões para divulgar 

o seu trabalho e o de novos ou velhos artistas. Aprendeu, como apresentado no capítulo terceiro, 
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com o passado clássico que a academia era também um espaço de mercado, na realidade livreira 

do oitocentos.  

A constituição de uma rede social de amigos foi algo que aprendeu com o pai, o dr. José 

Feliciano de Castilho, e que ele soube, como poucos, utilizar na busca de apoio para os projetos 

em que se envolveu. 

Também a presença da mãe foi de grande importância para Castilho. Mesmo não tendo 

ela ingressado nas letras, segundo o dr. José Feliciano, em razão das tarefas domésticas (questão 

que não trouxemos à discussão), seus pais parecem tê-lo conduzido, com mestria, ao universo 

feminino. Frequentou o jovem autor da Primavera os salões da Marquesa de Alorna e de 

Francisca Possolo. E mais tarde apoiou literariamente Maria Peregrina de Sousa, Maria Amália 

Vaz de Carvalho, Antónia Gertrudes Pusich e Maria José Canuto, entre outras.  

Reavaliamos a obra de António Feliciano de Castilho, através de seus paratextos, 

tomando como ponto de apoio o homem de letras que foi em seu tempo, a sua presença na vida 

cultural e nas sociedades literárias. Nossa intenção foi, antes de tudo, contribuir para 

movimentar estratificações críticas no âmbito da literatura portuguesa, sobretudo no caso desse 

escritor hoje tão ignorado e tão desprezado. 

Em cada dedicatória oferecida desde os seus 16 anos com o Epicedio na sentida morte 

da augustissima senhora d. Maria I até O Outono, em 1863, Castilho buscou ser lido e 

conhecido. Na correspondência trocada com Francisca Possolo da Costa, com Maria Peregrina 

e Maria Amália Vaz de Carvalho, Castilho insistia para que essas mulheres não parassem de 

escrever, ao mesmo tempo em que divulgava os seus nomes nos periódicos nos quais colaborou, 

ou foi editor. Castilho escrevia ainda cartas aos amigos demonstrando a competência dessa ou 

daquela escritora. O poeta de Echo e Narciso desejava que autores e autoras de valor, do seu 

ponto de vista, mas até então ignorados, fossem conhecidos e reconhecidos, movimentando o 

sistema literário português. 
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Comprovamos a nossa hipótese de que Castilho foi um homem que utilizou sobejamente 

a paratextualidade, de forma a alcançar objetivos de reconhecimento, e retorno, muitas vezes 

financeiros. De certa forma, esse escritor defendeu que o artista não é um ser fora do mundo, 

dominado pelas musas, mas um trabalhador, um profissional que precisa obter com seu esforço 

de produção um retorno econômico e social justo. Compreendeu bem cedo e fortemente o valor 

da sociabilidade, em termos de produção artística, em seus salões, assim como em sociedades 

que fundou, abriu espaço para todos que se interessassem pelas artes, mas principalmente cedeu 

espaço às vozes femininas.  

As cartas e os documentos que compulsamos comprovam que o novelo literário 

oitocentista é denso e que há ainda muito a pesquisar, a contrastar, a enfrentar com cuidado e 

paciência, para que a história literária e a história social desse século tão transformador possa 

ser mais profundamente conhecida, seja considerando seus maiores expoentes, seja reavaliando 

as figuras relegadas, menores ao olhar de hoje, pois todos foram importantes para a 

configuração de uma cultura portuguesa moderna. 
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7.1. Paratextos 
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7.1.1. Cartas de Echo e Narciso 
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7.1.1.1. Á MOCIDADE ACADEMICA165 

 

DEDICATORIA. 

 

Se pelos Ceos da candida Minerva 

 He dado ao éstro levantar seus vôos  

Se entre os estudos de immortaes sciencia  

Sem temer distrahir alumnos d’ellas 

Póde um Cisne soltar mimosos cantos; 

Se a Deosa do saber, e as castas Musas 

São mais que sócias, são irmãs, são gemeas 

E entre as capellas do loureiro altivo 

Não pejão de enlaçar-se humildes heras 

Filhos de Pallas recebei meus cantos. 

 

Vós, ó Genios, ó Flor da patria nossa 

Flor de esperança, que dareis mil fructos 

Como ouvir costumais, ouvi meus versos 

Affeita á protecção, de vós a espera 

A Musa, que entre vós foi pouco, e pouco 

Crescendo, alçando os sons, polindo o gênio. 

 

Ó doces margens do meu patrio rio! 

Quantas vezes ali por entre os bosques 

Soltava, infante ainda, ao som da lira 

Tenues versos de espirito nascente! 

 

Graças, graças a ti, () Peixoto eximio, 

Do Lacio Pindo interprete facundo! 

Tu foste, que primeiro o amor das Musas 

                                                 
165 CASTILHO, António Feliciano de. Cartas de Eccho e Narciso. Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 

1821, p.3 - 12 
 O Senhor Jose Peixoto do Valle, meu mestre de latim, e de poesia, e muito bom poeta latino, e portuguez. 

NOTA: Referência feita pelo autor 
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Da sabia Roma me formaste n’alma. 

Os altos versos do Cantôr de Enéas, 

Os sons da lira, que assombrou Venuza, 

Do amante de Corinna as ternas queixas, 

Me fizeste cantar na patria lingua 

Em metro, que inda então soltava a custo. 

 

Ó vale, cuja mão plantou meu éstro,  

Olha com brando rosto os fructos d’elle. 

E tu, sabio cultor, que a tenra planta 

Começaste a formar com teus desvelos, 

Elpino (), ó sombra, que a saudade excitas 

Do Tejo, e Douro, da Sciencia, e Musas, 

E da Virtude, de quem foste a gloria: 

Tu, que já Semideos no Elysio vagas 

Co’a branca frente de laureis cingida 

Entre os vates de Grecia, entre os de Roma; 

Tu, que extrahindo das douradas cordas 

Prodigiosos sons com plecitro de ouro, 

Os ditosos espiritos encantas; 

Tu que lá onde heroes são gloria todos. 

 

Celebrando os Varões da patria terra, 

Dos mais altos Varões a inveja os tornas; 

Se acaso além da Estyge as bençãos podem 

Chegar de um vale, e as não despreza um Nume, 

Do vale alumno teu acceita as bençãos, 

E agradem-te estes ais, esta saudade, 

Que á saudade, que aos ais, que á dor ajunto 

Das Dorides, das Tagides, que honraste. 

Ó doces margens do meu pátrio rio! 

                                                 
 O Desembargador Antonio Ribeiro dos Santos, meu bom mestre de poesia, de que a morte me privou muito cedo. 

NOTA: A referência acima é do autor. 
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Perdoai-me, se acaso ás Ninfas vossas, 

Ninfas gloria de Amor, rivaes das Graças, 

Não levo, não off’reço o novo canto, 

Que amor entre ellas m’inspirou benigno. 

 

No tempo de prazer suave, e doce,  

Em que Minerva por um pouco as lidas 

Esquece, e vôa a repousar co’os Numes. 

 

Nesses dias de gosto, em que exultando 

De novo he dado á Mocidade alegre 

Repousar entre os seus nos patrios lares: 

Quando a terra fecunda está sorrindo, 

Verdes, e floreos do arvoredo os ramos, 

Vestido o valle de verdura, e flores, 

Mais sereno o Horizonte, o Sol mais vivo, 

Os perfumados Zephiros mais brandos, 

Mais canora, mais terna a alada turba, 

Mais doce a fonte, e transparente o rio; 

N’essa quadra amorosa, em que parece 

Cytheréa animar quanto respira, 

N’essa quadra amorosa, em que vagneião 

Simples, sem arte, por si mesmo bellas 

As tres irmãs de Amor, as nuas Graças 

Estes versos cantei na terna lira. 

 

Nas selvas do meu Tejo ah! Quantas vezes 

Em quanto os modulava em fresca noute 

Entre os amigos meus gozando a Lua, 

Fui attendido, e repetio meus versos 

A amável Ninfa, cuja historia canto. 

Nós ouvimos, oh! dor! Por entre as rochas 

Eccho, ella mesma renovando as queixas, 
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As finezas, as supplicas, os votos 

Ao ferreo coração, que os desprezara! 

Parecia outro vate, outros amigos, 

Outra lira, outra voz, iguaes em tudo 

Por detraz dos rochedos imitar-nos! 

Quantas vezes ouvindo-lhe os suspiros, 

E os ais, e os gritos de uma dor funesta 

Sentimos de terror gelar-se o sangue, 

E de piedade o coração partir-se! 

Quantas vezes do barbaro Narciso, 

Que hoje em flor chora em vão sua dureza, 

Vimos por terra languidas as folhas 

Cahir como em signal de horror, de magoa! 

 

Lira! Ó doce presente! Ó Estro! Ó Musas! 

Quanto, quanto dourais meus agros dias! 

Comvosco a solidão me apraz, me encanta, 

Comvosco a propria dor contêm delicias, 

Comvosco he doce o mal, doce a tristeza! 

Vós férreas almas, corações de gelo, 

Vós, a quem não deleita á fresca sombra 

Do Parnaso escutar Pierio côro, 

P’ra quem debalde os Zephiros suzurrão  

Na caverna fatidica de Cirrha, 

P’ra quem debalde seus murmurios lança 

Por entre flores a Castalia fonte; 

Fugi, vulgo profano, e em vãos prazeres 

Menos puros que os meus, e menos gratos 

Passai a vida, abreviai-lhe as horas. 

 

Longe, longe almas frivolas, que odeio! 

Separado de vós passar meus annos, 

Dourando com meu genio a sorte minha, 
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Conservar sempre a lira, e sempre honrar-me 

Co’ a santa inspiração da Aonia Turba, 

Eis o que noute, e dia aos Céos demando! 

Se a Natureza me negou seus quadros, 

Se os fracos olhos meus não descortinão 

O sublime espetaculo dos campos, 

Se de uma rocha no elevado cume 

Não me he 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 Zéphyro meneia, 

Vendo as aves voar de um ramo em outro 

Por entre as flores tão gentis como ellas, 

Vendo como um pastor, de murta, e lirios 

Coroa as tranças da pastora bella, 

E um beijo em premio docemente furta; 

Se não me he dado contemplando o mundo 

Ver, ah! ver quanto he grande a Natureza! 

Co’as Musas meditando eu sinto, e goso 

Novas scenas fantasticas, risonhas. 

Finjo mil valles, que violetas ornão, 

Planto florestas, onde Ninfas ponho, 

Faço um rio correr por entre um bosque, 

Que em si retrata a abobada frondente, 

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 éstro. 

E a quem se não a vós devo o meu canto 
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Socios, e amigos, que adorais as Musas! 

Ha vales entre vós, e amais os vales. 

 

Benignos acolhei a off’renda vosso favor, deixai que os Zoilos, 

Torpes, infames, despreziveis, fracos 

Soltem latidos vãos, que pune o riso.  
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7.1.2. A Primavera, 1822 
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7.1.2.1. DEDICATORIA A MINHA IRMÃ166 

 

Eu mandei o meu genio campestre colher algumas flores no meio dos gelos do inverno. 

Não são bellas, convenho; porêm são entretanto as melhores, que esta estação produz no 

pequeno jardim, que as musas me derão nas raizes do Parnazo. He a ti, minha Irmã, que o meu 

coração pede imperiosamente que as offereça. Feliz, se quando voltar ao teu lado, tu me disseres 

abraçando-me: “Eu amo as flores, que tu me enviaste, eu as guardo no meu seio: as flores da 

primavera me agradão menos do que estas, que o teu genio campestre colhe no teu jardim no 

meio do inverno”. 
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7.1.2.2. DUAS PALAVRAS DE INTRODUCÇÃO167 

 

O inverno de 1821 para 1822 foi um dos mais horriveis, de que existe memoria entre os vivos: 

os seus effeitos na provincia da Beira, aonde eu então me achava, forão desgraçados. Virão-se 

arrancados, e despedaçados os bosques, os olivaes, e os pomares; as sementeiras perdidas; os 

campos inundados; as pontes demolidas; e os rios sem margens. Desde 25 de Dezembro até 9 

de Janeiro eu passei em uma quinta n’uma pequena aldeia a uma legoa de Coimbra. O rigor da 

estação, tendo-nos privado dos prazeres mais doces do campo, nos obrigou a aproveitarmos, e 

fazermos valer os poucos, que nos erão deixados: uma conversação animada, franca, e 

interessante; a leitura, a poesia, e algumas vezes improvisos de charadas, e adivinhações nos 

enchião as horas, que passavão sem dificuldade. As noites, e até uma boa porção dos dias, se 

gastavão n’estes ou semelhantes exercicios em roda de uma grande fogueira, segundo o costume 

da provincia: algumas tardes em que o sol descobria, e o ar mais sereno nos permittia sahir, 

passeiavamos ora pelo jardim, aonde havia um soberbo lago, ora pelo pomar, cujos ramos, 

carregados de fructos, e de flores, recreiavão alternativamente a vista, o olfato, e o paladar. 

Estas tardes forão bellas; e sem duvida, que o sol no inverno, despregando os seus raios sobre 

uma natureza quasi nua, e adormecida na tristeza, agrada mais ainda do que na primavera 

quando se levanta, e apparece no horisonte para nos descobrir nos campos um vasto theatro de 

flores, e delicias variadas. A longa cadeia dos bellos dias da primavera, ainda que não chega a 

enfadar-nos, chega comtudo a embotar a delicadeza do nosso paladar moral. Alguns bellos dias 

de inverno, bellos em relação á sua estação, mas desagradaveis em relação aos da primavera, 

nos tocão muito vivamente; a massa dos escuros, quanto mais geral e carregada, tanto mais faz 

sobresahir os claros. Um objecto brilhante, no meio de mil outros objectos brilhantes, escapa 

facilmente; ao mesmo tempo que outro que o he menos, fixa toda a nossa attenção, se 

isoladamente se nos apresenta. Foi esta sem duvida a causa de imprimirem um tal effeito na 

minha alma estes poucos passeios, feitos em algumas tardes do mais rigoroso inverno. A minha 

imaginação se poveou de imagens agradáveis, o que n’esta estação raras vezes me acontece; e 

quando á noite nos vínhamos assentar em roda da fogueira, estas imagens se arranjavão na 

minha cabeça por meio da reflexão. A saudade da primavera era a fonte unica, d’onde rebentava 

este numero infinito de sensações encantadoras. Foi então que me lembrei de escrever uma 

carta á primavera. Não ignorava que alguns analisadores frios poderião arguir o meu projecto 

de ridiculo, e condemnar toda a obra só pelo titulo; mas eu paguei adiantado com o riso esta 

                                                 
167 CASTILHO, António Feliciano de. A Primavera. Lisboa: Typografia de M.P. de Lacerda, 1822, p.7-10 
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censura, aliás muito judiciosa , e apenas cheguei a Coimbra fiz escrever esse pequeno Poema, 

para o qual me lembrárão ainda muitas das idéias que no campo me tinhão occupado;  mas um 

grande numero d’ellas, não menos interessantes, me ficárão nos lugares, entre os objectos, que 

as tinhão visto, ou talvez antes as tinhão feito nascer. 
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7.1.2.3. DEDICATORIA A MINHA MÃI168 

 

Semelhante a estas arvores, que despertanto do somno do inverno ao bafo omnipotente da 

primavera, parecem reviver, e se cobrem de flores, o meu genio se começa a cobrir das suas 

com a volta d’estes dias puros, e agradaveis para os amigos do campo. As primeiras flores, que 

d’elle pude colher, servirão-me para formar a grinalda, que apresentei nas festas da primavera, 

celebradas pelos meus amigos. Depois de a haver tirado do altar da deosa, que preside á 

mocidade do anno, ¿a quem senão a vós, ó minha Mãi, deveria eu offerecer esta grinalda? sim: 

para outra qualquer pessoa o meu presente teria sido muito pequeno; mas eu estou certo, de que 

o coração materno n’ela encontrará mais graça, cores mais vivas, e perfume mais agradável. 

Em fim eu ouso lisongeiar-me com a ideia de que pregando ternamente os olhos sobre a minha 

obra pensareis em silencio que eu sinto toda a doçura da gratidão para com aquella, de quem 

tenho recebido a existencia, a educação, e todos os desvelos os mais amorosos, e interessantes; 

e algums suspiros, e lagrimas serão, para cumulo da minha felicidade, espalhados na minha 

ausencia. 
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7.1.2.4. HISTORIA DA FESTA DA PRIMAVERA169 

 

Subindo pela corrente do Mondego até um quarto de legoa de distancia da Cidade, 

encontra-se na margem do poente um retiro agradavel, que parece ter sido expressamente 

formado pela mão benefica da Natureza para ver debaixo das suas sombras uma sociedade de 

amigos Poetas, esquecidos por algumas horas de todo o mundo, no seio dos prazeres os mais 

vivos, os mais amaveis, e innocentes. A Lapa dos Esteios é o seu nome, a Liberdade o Genio 

tutelar d’aquelle sítio encantador. Um pequeno caes ornado de cinco árvores, uma das quaes 

inclinando-se sôbre o rio cobre com a sua sombra os bateis, hospéda graciosamente aos que 

demandão este asilo. Ao fundo do caes, e por isso na frente dos que desembarcão, se-levanta 

uma muralha natural de rochedo, aberto em muitas sinuosidades. A barra d’ésta muralha, até a 

altura pouco mais ou menos de oito a dez palmos, é perfeitamente escalvada e nua, e d’ahi até 

a cima reveste-se de um manto de heras, que ora formão como rochedos pendurados, ora se 

escondem para formar pequenas grutas, d’onde ás vezes se vem sair os passaros, que vão pousar 

sobre os proximos lamegueiros, festejando pelos seus cantos a belleza e frescura das suas 

habitações. Á direita fecha-se esta aprasivel scena por uma subida, occupada por um 

bosquesinho, atravez do qual os olhos se perdem na confusão dos troncos, e immensa folhagem. 

Á esquerda se eleva uma escada grosseira, mas commoda, de doze degráos: sobre ela 

confundem a sua immensa ramagem dois antigos lamegueiros, e por detraz d’ella outras arvores 

mais pequenas se abração mutuamente, se enredão por mil voltas d’hera. Termina esta escada 

em um plano quadrilongo, com assentos ao comprido, dos dous lados mais extensos; isto é da 

parte da terra e da do rio, cujas aguas se vem brilhar através do arvoredo cerrado, que desce por 

uma especie de promontorio, não muito extenso desde esta elevação, até se perder no meio das 

aguas, e é do principio d’este arvoredo, que cáe a sombra e frescura deliciosa sobre os assentos 

d’uma e outra parte. A pureza, e o perfume do ár; o aspecto variado da terra e agua; o sussuro 

dos ramos agitados pelos zephiros; o canto dos passaros; a presença da natureza bella sem os 

esforços da arte; a paz e a tranquilidade do deserto, são a fonte perene dos encantos d’este sitio. 

Uma ladeira suave, oposta á escada por onde se tinha subido, e ainda mais assombreiada, 

conduz a outro cães, talhado em degráos naturaes até á agua; mas o aspecto d’este é muito 

diverso do primeiro: sem arvores, sem relva, sem mais verdura do que a da muralha do fundo, 

onde se apresentão em grupos, bordando um véo imenso de musgo, fetos silvestres, congorças, 
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e uma infinidade de plantas diversas, entre as quaes avultão dispersos alguns ramos de figueira 

brava, este lugar compensa a sua falta por uma vista bela e desafrontada. 

Chegou o dia da primavera, para o qual havia muito que eu, e os meus amigos tínhamos 

ajustado ir fazer uma festa poética em algum lugar aprazível, em honra da mais bela de todas 

as estações, e a Lapa dos Esteios foi para este fim preferida a muitos outros sítios agradáveis e 

campestres, que em profusão se encontrão a diversas distanciais em roda da cidade. Compunha-

se o nosso rancho de 12 pessoas, todos amigos, poetas, e acadêmicos, dos quaes em seu lugar 

farei menção. Pouco depois do meio dia, tendo-nos reunido e abraçado, dirigimo-nos 

alegremente, e com algumas flores na mão, para o caes, onde já um batel nos esperava. O ar 

estava puro: um vento ligeiro, e doce tendo começado a soprar, defendendo-nos do incómmodo 

do sol, que ardia com todo o seu brilhantismo, nos-ajudava a remontar com mais velocidade e 

corrente. 

Em quanto alguns d’um, e outro lado estribando varas no fundo nos-fazião voar ao lugar 

suspirado, os outros se-occupavão em fazer retinir ambas as margens por cantigas alegres, e 

entoadas em chusma; de quando éstas cantigas se-interrompião para se-notar algum bello 

espectaculo n’uma das margens: planicies verdes e floridas, collinas risonhas, casas de campo, 

quintas, jardins, e mil arbustos, entre choupes e salgueiros, debruçados até tocar n’água, 

compunhão este painel interessante, que arrebatava os meus amigos, e que pela privação 

absoluta, em que a distancia me-punha a seu respeito, me-arrancou alguns suspiros, e me-fez 

sentir no meio da alegria alguns momentos de tristeza, enconstado a um lado da nossa 

embarcação. Mil cousas se-succedêrão rapidamente durante a nossa viagem, cujo agrado eu não 

saberia descrever, taes como os gritos, que repentinamente soltámos ao passar por baixo do 

terceiro arco da ponte, aonde o som das vozes, refletindo nas paredes e tecto de pedra, se-

tornava mais vivo e mais alto do que na extensão da agua descoberta, aonde logo tornamos a 

entrar; as despedidas á Cidade, que se-nos-ia escondendo, e aos differentes pontos das margens, 

que successivamente nos-ião fugindo: a vista de um bando immenso de pombas, que 

levantando-se atemorizadas á nossa passagem perto d’uma pequena ilha de areia, aonde tinhão 

ido beber e refrescar-se, e passando pela nossa prôa forão pousar na margem proxima: o ceo 

todo retratado nas águas, que umas vezes pela sua pureza deixavão ver o fundo, e outras 

representavão o sol com toda a magnificencia dos seus raios; estes, e muitos outros incidentes 

repartião deliciosamente a attenção d’estes Moços Anacreontes, viajando. Trez quartos d’hora 

durou pouco mais eu menos ésta alegre navegação, e passado o primeiro nós não deixámos um 

so minuto de cançar os barqueiros com as nossas perguntas sobre o quanto nos-restava. Julgava-
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se ver a Lapa dos Esteios em quantos lugares aprazíveis se-descobrião ao longe. Elles a-

mostrárão finalmente com o dedo: todos se-levantárão, e um grito geral ressoou, saudando o 

sítio desejado.  Saltámos emfim no primeiro cães, e deixando prêso o barco a uma pequena 

árvore, a terceira do lado esquerdo, corremos debandados a visitar todos os recantos ainda os 

menores da solidão, que íamos povoar por algumas horas, e reunindo-nos no alto, onde achamos 

assentos com modos, esta lapa, gritou um dos amigos, parece ter sido feita pela natureza para 

habitação das musas; as heras se estendem por toda a parte: e nós passámos logo á leitura dos 

versos, que todos levávamos: os meus amigos tiveram a bondade de me fazer uma honra, á qual 

eu não tinha direito de aspirar no meio d’elles, exigindo, que se começasse pelo meu poema; 

este, assim como quasi todos os outros, tinha sido composto antes de escolhido o lugar, e é por 

isso que entre a exposição fiel da festa, e a que nós fazemos em nossos versos, se acha bastante 

differença. Em quanto a mim eu imaginei alguns divertimentos, que podessem encher um dia 

de primavera, passado com os meus amigos, e descrevi-os pelo modo pelo qual se me tinhão 

representado. Concluida esta leitura o meu amigo José Victorino da Fonseca Cardozo (Elmiro) 

se adiantou para mim com uma faixa de hera, que apezar da minha opposição me lançou em 

tiracollo do hombro direito ao lado esquerdo. Seguio-se Francisco de Senna Fernandes 

(Anfriso), o qual em pé a meu lado, e com uma coroa de flores na mão, recitou uma bella ode: 

na ultima estrofe me coroou abraçando-me. Não me foi possivel resistir a esta honra, que eu 

achava demasiada, porque os meus amigos vivamente se oppozerão, e eu fui obrigado a deixalla 

sobre a minha cabeça. O meu coração está muito soberbo com este premio dado pelas mãos da 

amisade: eu conservo, e conservarei sempre esta grinalda, até que o tempo a tenha perfeitamente 

aniquilado. O meu triunfo, bem que fosse já então tal qual eu nunca o poderia sonhar, não estava 

perfeitamente completo; porque José Maria Grande (Josino), a cuja musa encantadora ha já 

muito tempo que eu sou devedor da imortalidade, leo antes de um poema, pequeno em extensão, 

mas grande e muito grande em merecimento, o meu elogio em tão bellos versos, que eu me vejo 

obrigado a perdoar-lhe as lisonjas. Meu irmão Augusto Frederido de Castilho (Auliso) léo um 

longo poema, intitulado = A primavera = cheio de harmonia, de novidade, e de um gosto 

exquisito: seria inutil dizer o que sinto ácerca  d’este poema, tanto porque o meu suffragio seria 

suspeito, como porque estou bem certo, de que os que o lerem, farão d’elle a mesma ideia, que 

eu faço. A sua leitura foi interrompida por uma flauta, que soou muito perto de nós; era o meu 

caro amigo, o Horacio Portuguez, José Fernandes de Oliveira Leitão de Gouveia, que 

inexperadamente nos appareceo alvoraçado na curta escada, que serve de communicação entre 

a Lapa e a quinta das Canas, que lhe-fica iminente. Tudo se-confundio com clamores de alegria 
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á sua chegada, cercámol-o, abraçando-o, e tirando-lhe a flauta das mãos o-levámos a todas as 

partes do nosso Parnaso, contando-lhe todos a um tempo o que até ali se-tinha passado, quantas 

vezes se fallára no seu nome, e desconfiára da sua prometida vinda. Este Homem amável, jovial, 

despido de prejuisos, e proprio para ser a alma de uma sociedade de Mancebos alegres, começou 

desde logo a tomar parte nos nossos transportes e nossa Festa innocente. Concluio-se finalmente 

a leitura do Poema, interrompida pela sua chegada; e o Poeta teve a honra de ver o novo socio 

arrebatado ao ouvil-o. Uma Corôa de hera finalmente colhida da árvore mais proxima lhe-foi 

posta por mão de Josino. 

Elmiro prendeo depois a nossa attenção por um Poema de muita invenção e belleza, 

aonde o incenso da lisonja foi outra vez queimado diante de mim no thuribulo da amisade. 

Coroámol-o igualmente; e o mesmo se-fez a todos os que se-seguirão, que recitárão algumas 

obras mais pequenas, ou traducções. 

Meu irmão Adriano Ernesto de Castilho Barreto repetio uma delicadíssima traducção 

livre da primavera de Thompson. Albano Sutil de Pina uma traducção em bellas quadras do 

idílio da primavera de Gessner. Francisco Cesario Rodrigues Moaxo uma tradução em prosa de 

Utz, que leo em pé com o copo na mão, e rematou com uma saude. Francisco de Assis Salles 

Caldeira (Franzino) uma traducção da primavera de Cramer: fechando-se finalmente ésta sessão 

poética com a leitura de parte de um poema de mais de quatrocentos versos de meu irmão 

pequeno José Feliciano de Castilho. Todos já finalmente estávamos coroados, e o rancho se-

espalhou. = O sol vai já muito baixo: os seus raios apenas tocão ja os cumes das collinas 

fronteiras: aproveitemos o tempo = gritárão alguns amigos, que tinhão subido a uma eira situada 

na borda do plano, sobranceiro á lapa; e todos nós sentimos, que a tarde nos-ia quasi 

insensivelmente escapando. Então ao som da flauta do nosso Horacio, o Gouveia, começárão 

todos a dançar e a saltar; e as aves, incitadas pelas musicas, levantárão mais alto os gorjeios da 

tarde. As folhas das heras, que ali cercavão todas as árvores, e algumas flores, voavão ás mãos 

cheias como em chuva de uns sobre os outros. De quando em quando uma voz levantando-se 

fazia notar alguma nova beleza, a que ainda se não tinha atendido. Em pé sobre o caes mais 

arido Auliso chamando os outros lhes fez notar como o rio d’ali, por causa de sua curva, se 

affigurava um lago cercado de collinas desiguaes, coroadas, e semeiadas de larangeiras, 

oliveiras, e pinheiros, e casaes alvejando; descobrindo-se mais ao longe, por entre estes, outros 

outeiros muito arredados, e que já quasi se perdião na distancia, e na sombra da tarde. Eu 

imaginava toda esta scena: o quadro na mina alma era bello, ¿mas seria elle por ventura 

verdadeiro? não o sei. Uma merenda saborosa nos appareceo de repente, e como por encanto: 
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Elmiro tinha sido o mágico providente. Um linho quadrado, e branco como a neve estendido 

sobre o caes onde tínhamos desembarcado appareceo coberto de iguarias delicadas, garrafas, e 

copos coroados de verdura: quatro troncos lançados em quadrado formavão os assentos: dous 

pequenos irmãos, vestidos de branco, erão os Ganimedes do nosso banquete alegre: parte 

assentados, parte deitados em differentes attitudes, outros girando por entre os primeiros com 

os copos, e pratos na mão, risos, gracejos, e ditos a tempo, vivas dirigidos com o copo na direita 

a lugares muito distantes, sandes a um sem numero de objectos variados e agradaveis, narrações 

festivas, musicas alegres de flauta, mil vezes começadas, e outras tantas interrompidas, e outros 

muitos incidentes impossiveis de descrever, concorrião n’uma doce confusão para encantar a 

ultima hora da festa da primavera. 

O sol tinha já desapparecido, e o ceo ainda não estava assombreiado pela noute. Não foi 

senão depois de muitas vezes advertidos pelos barqueiros, que nós reparámos na necessidade 

de partir: levantamo-nos, e nos chegamos para a borda da praia, mas nenhum queria ser o 

primeiro, que a deixasse. No meio d’estas questões o Gouveia levantando a voz começou a 

cantar = A minha Lília morreo = n’um improviso delicado e sentimental. Um silencio profundo 

o cercava por todas as partes, deixando até ouvir o murmurio da corrente, que banhava a rocha. 

Visitámos por ultima vez a lapa; travou-se uma dança de despedida, e fez-se uma saude geral 

ao lugar, e ás tres Graças, que ali costumão vir muitas vezes. Embarcámos finalmente a pouco 

e pouco com as corôas na cabeça. Tivemos logo o cuidado de recommendar, que de maneira 

nenhuma se impellisse o barco com as varas; porem que o deixassem ir tão devagar como a 

corrente com toda a sua doçura o podesse levar; e nós desejavamos retardar ainda mesmo esta 

leve corrente. Achou-se conveniente para manter a ordem, porque uma confusão de mil grítos 

e  vozes diversas a um tempo nos-envolvia, nomeíar, á maneira do rei do vinho nos festins dos 

antigos, um que nos-governasse: Gouveia o foi por uma geral acclamação: um propoz, que 

todos os que nos-achavamos reunidos nos-dessemos d’ahi por diante o tratamento dos amigos; 

approvou-se: e aquelle, ajuntou outro, que desobedecer a ésta lei tenha-se por excluido da 

sociedade dos Amigos da Primavera; approvou-se igualmente com enthusiasmo; levantárão-se 

todos abraçando-se, apertando as mãos, e empregando no meio do riso o novo tratamento com 

tanta profusão, que nada mais se-ouvia. Todos os socios, gritou outro, e o silencio foi 

restabelecido, todos os socios deveráõ conservar, até que por si mesmo sejão destruidos, estes 

monumentos da sua gloria, éstas grinaldas, que os-ornão: approvou-se ésta nova lei, que não 

fez mais do que confirmar as tenções de cada um. Propoz-se depois, que empregassemos o 

tempo que nos-restava em repetir, segundo a ordem dos assentos, uma pequena Peça Poetica 
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cada um. Aqui a discussão foi mais viva: porque uns lembravão, que sería melhor que se-

cantasse, outros que se-tocasse flauta; um finalmente conciliou as opiniões, representando que 

tudo isto se-podia fazer; assim se-approvou e executou. 

A serenidade da noite junta com as saudades do dia nos-fez achar uma doçura 

inexplicavel nos sons da flauta, que parecião modulados pela melancolia, e se-esvaião ao longe 

nos ares. A’s vezes quando nos aproximavamos mais a uma das margens um ligeiro echo, cheio 

de doçura e tristeza, se agradava de repetir a musica, e as palmas cem que nós a-applaudiamos. 

Em quanto um só cantava em meia voz, e nós o-escutavamos silenciosamente com a mão na 

face, meios voltados para o rio, era-nos agradavel ouvir em som muito mais baixo as pequenas 

ondas beijarem os lados da nossa embarcação, e fugirem com um murmurio sonoro. 

Desembarcámos finalmente, e abraçando-nos penetrados d’igual amisade, e d’iguaes 

lembranças, nós promettemos fazer outra festa semelhante em honra do primeiro dia de Maio.              
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7.1.2.5. DEDICATORIA A MEU PAI170 

 

A Educação é um dos maiores presentes que se-podem receber da mão do homem: não 

testemunhar gratidão para com aquelle de quem se ella houve é irritar o Ceo; dar-lhe próvas 

de reconhecimento é satisfazer a justiça contentando o proprio coração. Mas eu que reconheço 

ésta grande verdade, eu meu Pai não recebi de vós somente uma educação ordinaria. Superior 

a um prejuizo, tão vulgar como funesto, vós vistes nascer o meu pequeno genio poetico, e não 

o-destruistes; vistel-o crescer, e não e-combatestes; eis-aqui pois um tributo do meu 

reconhecimento. 

Possão estes versos, que tómo a liberdade de vos-offerecer, agradar-vos tanto como os 

Cantos de Abril, no silencio da noite, e debaixo do parreiral da cabana agradarão a Menalca.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
170 CASTILHO, António Feliciano de. A Primavera. Lisboa: Typografia de M.P. de Lacerda, 1822, p.85 
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7.1.2.6. ADVERTENCIA171 

 

Achar-se-ha que em todos os Poemas de que se-compõe ésta Collecção dei sempre alguns 

versos á Infancia: n’este Idilio porêm é ella que figura quasi exclusivamente: cumpre explicar 

a causa do meu procedimento. Eu não conheço em toda a superficie da terra um objecto mais 

capaz de me-encantar do que uma Criança: a uniáõ das graças, da simplicidade, da fraqueza, e 

da inocência não póde deixar de me-tocar. E’ na conversação de uma Criança que se-póde gosar 

o verdadeiro praser, porque é inteiramente puro: n’ésta conversação ha outra utilidade muito 

maior; porque os seus pequenos discursos, as suas dúvidas, as suas perguntas, fundadas na 

ignorancia do que o homem tem inventado são mais capases de nos-instruir do que as 

Dissertações dos grandes Sabios. Em geral despresa-se uma Criança, comprimem-se-lhe as 

ideias, reduzem-na tiranicamente ao silencio; mas eu a-adoro porque conheço a superioridade 

que ella tem sôbre os que a despresão: muitas vezes deixo uma Companhia brilhante para 

conversar com um Menino; é no campo principalmente que saboreio a meu grado toda ésta 

doçura. Quando estou na Aldeia as Crianças correm a juntar-se ao redor de mim; nós nos-

instruimos, e divertimos mutuamente, Ellas me-olhão como um seu Amigo, e como seu igual 

(¡ e oxalá que o-fosse!); a instrucção que me-dão é envolvida n’uma agradavel simplicidade: a 

que eu lhes-dou é disfarçada com histórias alegres e jogos, que invento de proposito para elles, 

e que remato sempre repartindo com justiça alguns pequenos premios pelos vencedores. Eis 

aqui as horas verdadeiramente douradas da minha vida, e em que me-achava como um rio 

vagaroso, a quem não obrigárão a mudar de leito, e que pelo seu caminho natural vai correndo 

á sombra de árvores carregadas de fructos n’uma bella tarde de Outono.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171 CASTILHO, António Feliciano de. A Primavera. Lisboa: Typografia de M.P. de Lacerda, 1822, p. 87 - 88 
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7.1.2.7. DEDICATORIA ÁS AMAVEIS DONAS DA LAPA DOS ESTEIOS172 

 

Senhoras,  

A segunda Festa Poetica, que fizemos na vossa graciosa Lapa, produzio uma tarde tão 

encantadora, que nunca o tempo a-riscará da nossa imaginação. A honra, que nos-fizestes, 

com a vossa presença n’aquelle sítio, e a bondade com que ouvistes os nossos versos, nos-

encheo de soberba, e de reconhecimento. As caricias, com que tratastes o nosso pequeno Maio, 

sentando-o entre vós, e no vosso mesmo regaço, fazendo-lhe esquecer entre repetidos abraços 

o triunfo, para elle incomprehensivel, que havia pouco tinha alcançado, ¿como podião ser 

olhadas com indifferença por nós, que a-tinhamos adornado por nossa própria mão do seu 

vestido de flores, e o-tinhamos assentado sôbre o vistoso throno, que lhe-haviamos preparado? 

Em fim, SENHORAS, a generosidade, com que d’ahi por diante vos-esquecestes do nome da 

vossa Lapa, para só lhe-chamar a Lapa dos Poetas; .... tudo nos-constitue em tão grandes 

obrigações que as Musas mesmas se-devem empenhar por mostrar-vos que os seus Sacerdotes 

não sabem ser ingratos. 

Em quanto a mim, SENHORAS, a minha Musa me poz entre as mãos para volo-offerecer 

da sua parte este Poema, com que appareci na Festa. Estou bem certo de que m’o-acceitaréis, 

porque as tres Graças não poderião recusar uma dadiva, que uma das Habitantes do Parnaso 

lhes-enviasse. 

Tenho a honra, SENHORAS, de ser da vossa Lapa, ou se vos-agrada, da Lapa dos 

Poetas, o mais humilde Cantor, e  

 

    O vosso mais fiel Criado 

 

 

        Antonio Feliciano de Castilho.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 CASTILHO, António Feliciano de. A Primavera. Lisboa: Typografia de M.P. de Lacerda, 1822, p. 107 - 108 
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7.1.2.8. HISTORIA DA FESTA DE MAIO173 

 

Pelas tres horas da tarde do primeiro día de Maio de 1822, nós, a Sociedade dos Poetas 

Amigos da Primavera () nos-achavamos á sombra das árvores do Encanamento do Mondego, 

esperando anciosamente o barco, que nos-devia conduzir á Lapa dos Esteios para celebrarmos 

a Festa de Maio. Este barco suspirado se não fez desejar muito tempo; appareceo-nos em fim 

ao longe, toldado de ramos entrelaçados; fizemol-o aproximar com impaciencia: embarcámos 

quasi todos a um tempo, e partimos cantando. Se os sentimentos do coração podessem ser bem 

descriptos, um longo volume não sería bastante para bem descrever ésta Tarde. Desejo que os 

meus Leitores tomem parte comnosco nos prazeres d’ésta Festa, mas conheço que isto é 

impossivel, porque o mais interessante d’ella é o que não póde ser explicado, e cujos encantos 

todos o coração apenas póde abranger. E’sta Sociedade Poetica unida pela simpathia, e até pela 

uniformidade de gostos, fórma n’estes momentos não um número composto de unidades, mas, 

se me-é permittida a expressão, uma só unidade composta de partes inseparaveis. Cada um fazia 

consistir o seu prazer, e a sua felicidade, na felicidade, e no prazer, dos que o-cercavão: nenhum 

tinha ali sentimentos de que elle só fosse o objecto: d’ésta maneira o nosso interêsse era mais 

puro, a nossa amizade mais viva, e os nossos divertimentos mais nobres, e variados. ¡Talvez 

poucas pessoas tenhão passado em sua vida tão bellos momentos! ... 

Ora cantando, ora discorrendo, e quasi adorando as diversas bellezas que a Natureza 

magnifica successivamente nos-apresentava, chegámos em fim, quasi depois de uma hora, á 

vistosa Lapa dos Esteios. Ao som de brilhantes himnos tocados por uma pequena orquestra, 

que levavamos, fizemos voar uma multidão de foguetes, que rebentando á porfia nos ares, 

fazião que as margens por longo tempo repetissem os seus echos.  

Com este ar de triunfo saltámos orgulhosamente, ao som da musica, do nosso barco 

enramado sôbre o caes, e voámos ao lugar mais alto da Lapa. ¿ Era este sítio ainda o mesmo 

em que tínhamos celebrado a Festa da Primavera? não, sem dúvida; Maio tinha obrado os seus 

milagres sôbre a natureza. As árvores todas offerecião ja aos ventos montanhas de folhagem, 

que se-agitavão no ar diante dos raios do Sol; o rio corria ainda mais puro, e a atmosphera, que 

                                                 
173 CASTILHO, António Feliciano de. A Primavera. Lisboa: Typografia de M.P. de Lacerda, 1822, p. 109 – 114. 
()

Ésta Sociedade era composta dos mesmos, que tínhamos feito a Festa da Primavera, excepto Francisco de Senna 

Fernandes, cuja falta foi supprida pelo nosso Amigo Antonio Ribeiro Saraiva. Este Moço estimavel pelo seu 

caracter, e docilidade, além de se-ter ja notavelmente distinguido nos estudos Academicos, é um Literato de um 

genio, e gôsto muito delicado. Temos ja d’elle uma Collecção de pequenos Poemas Anacreonticos, impressa 

debaixo do título de Lira Erotica; tem ultimamente composto bellos Idilios no gôsto Alemão, dignos com effeito 

da natureza, que é o objecto dos seus estudos, e da sua imitação.  

NOTA: A referência foi feita pelo autor. 
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nos-envolvia, era mais temperada, e benigna. ¿ Quereis ter uma ideia da habitação dos espiritos 

felizes? ¿ Quereis descrever os lugares em que as Ninfas, os Faunos, e Pan se-mostravão aos 

Pastores innocentes na idade de ouro? Visitai a Lapa dos Esteios nos bellos dias de Maio. A 

Primavera no seu princípio é uma bella Menina, mas cujos passos são ainda vaccilantes, cujas 

graças ja se-annuncião claramente, mas ainda se não desenvolvêrão: em Maio porêm é uma 

Bella em todo o brilhantismo da mocidade, a quem cortejão alegremente os Amores, e os 

Prazeres, e cujos sorrisos, encantando os sentidos, declarão uma guerra amavel ao coração e ao 

espirito. A Natureza pois tinha dado o último retoque a este lugar; mas a arte não se-descuidou 

tambem: a limpeza reinava por toda a parte, e um sem número de vasos cobertos de flores, e 

distribuídos com arteficio, o-adornavão ainda mais. 

Sôbre o lugar mais elevado da Lapa foi collocado o throno do Maio; era um pequeno 

altar perfeitamente coberto de verdura: duas columnas de flores, artificiosamente matizadas, e 

rematando em duas cúpulas igualmente de flores, se-elevavão dos dois ângulos anteriores, e se-

communicavão em cima por um semicirculo arranjado da mesma maneira, formando um 

pórtico agradavel: os lados, o fundo, e o tecto do recinto erão de ramos verdes de todas as 

qualidades, bem entrelaçados, e bordados de algumas flores: havia no meio um assento coberto 

de um tecido de heras, que foi occupado pelo nosso Maio. Este Deos era representado por um 

Menino de 5 annos, louro, e branco como a neve: o cabello encaracolado lhe-caía sobre os 

hombros: levava por vestido unicamente um pequeno avental desde a cintura até aos joelhos, o 

qual sustentado por duas fitas, que lhe-passavão sôbre os hombros, e se-cruzavão no peito, e 

nas costas, estava coberto de cedro, e buxo com uma barra de flores encarnadas de romeira, 

rosas, e cravos, calçava cothurnos de seda escarlata, tinha na cabeça uma coroa de verdura, e 

pendente do braço esquerdo um cabasinho com todos os fructos do seu mez. 

Mandámos dois de entre nós a comprimentar, e convidar para a nossa Festa a estimavel 

Familia, dona do lugar, e cuja habitação é na Quinta sobranceira á Lapa. Não se-fizerão esperar, 

e ao som da musica forão recebidas no meio das Senhoras, que nos-tinhão feito a honra de 

concorrer comnosco; o círculo dos Ouvintes era brilhante, e numeroso. Cadaum dos Socios em 

pé, diante do Maio, successivamente recitou o Poema, que levava; sendo cheios os intervallos 

com musicas escolhidas, executadas pela nossa orquestra. Uma merenda como a da Festa da 

Primavera rematou agradavelmente a tarde com vivas, e saudes. A noite foi passada parte nas 

sallas, parte no jardim das amaveis Donas da quinta, e este jardim nos-offerecia uma scena 

ainda mais agradavel. A noite era uma das mais bellas do mez de Maio; em toda a extensão do 

Ceo não se-via uma só nuvem, e a Lua no seu maior brilhantismo espalhava em tôrno de si uma 
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luz quasi tão clara como o dia; ella reflectia docemente ao longo do Mondego, cujo manso 

murmurio nos-encantava os ouvidos: os ares estavão serenos, e poderão-se conservar as luzes, 

que arteficiosamente tinhão sido dispostas por entre os vasos de flores, offerecendo-nos um 

reflexo verdejante. ¿ Quem poderia porêm descrever os prazeres de que gozámos n’ésta 

encantada noite? Em pouco tempo a Sociedade se-espalhou, e se-repartio em pequenos ranchos; 

a musica fazia ouvir os seus concertos ora no jardim, ora por entre os arvoredos, que 

assombravão os verdes passeios da quinta; os seus sons vinhão morrer no coração: por outra 

parte a dança occupava deliciosamente alguns: de quando em quando apparecião improvisos 

sôbre o objecto do dia; alegres conversações, divertidas histórias, um prazer finalmente sem 

mistura, ou antes um enthusiasmo, e um delirio nos-envolvião n’este jardim encantado que nos-

parecia offerecer uma imagem dos Jardins Elisios.  

Depois da meia noite partimos, e se-acabou a melhor das tardes da minha vida, que ainda 

agora frequentes vezes me-arrebata quando o seu quadro me-é apresentado pela mão da 

Saudade.                                      
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7.1.3. Cartas de Eccho e Narciso, 1825 
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7.1.3.1. PROLOGO174 

(PEQUENO PARA SER LIDO). 

  

Nos, quoniam magnus non adversatur Apollo, Cantemus Ninfas, capripe desque Deos. 

          Sannaz. 

 

  

A Poesia da Natureza, aquella que tem por objecto apresentar-nos os mais risonhos 

quadros campestres animados com toda a doçura e sublimidade do sentimento, he sem 

contradicção a mais bella, e verosimilmente a mais antiga. Considerando a marcha do Espirito 

humano deve convir-se em que a Primogenita das Musas nasceo no meio das florestas, criou-

se entre os Amores ao seio da Natureza, cresceo nas cabanas simplices dos primeiros homens. 

A sua fronte sempre risonha e serena não se-coroou de louros, mas de rosas e de murta; os seus 

passos erão ligeiros, o seu ar elegante, sem affectação de Magestade, o seu trajo um veo 

transparente. Foi ella e não Pan quem cortou a primeira cana, quem offereceo a primeira flauta 

aos Pastores, quem lhes-ensinou a tirar d’ella sons faceis e harmoniosos. Os primeiros cantos, 

que ella inspirou, tiverão por objecto descrever o amor em todas as suas differentes situações, 

e pintar os campos em todos os seus pontos de vista mais agradaveis. Mas em que parte do 

globo nasceo esta Irmã das Graças? Quaes forão os primeiros mortaes, que ouvírão os seus 

cantos? Que bosques escutárão primeiro esta linguagem terna e sublime? Eis ahi a antiguidade 

da antiguidade, como diz uma grande Mulher. O vasto clarão do facho da Historia não alumia 

tão longe, um Oceano de seculos tenebrosos nos-affasta d’esses tempos. He porêm certo, que 

este ramo fecundo da Poesia foi cultivado, tem crescido, e se-tem coberto de flores mais, ou 

menos, segundo o terreno e as circunstancias lhe-são mais, ou menos favoraveis. Os seculos da 

Natureza tinhão já passado quando a Grecia floresceo: sôbre as ruinas das cabanas tinhão-se 

edificado os palacios; os bosques transformados em náos cortavão os mares, e as vastas 

columnatas dos templos dos Immortaes occupavão o lugar das arvores. O fausto estrondoso 

brilhava no seio de Athenas, e o valle de Tempe estava quasi deserto: apparecérão entre tantos 

homens entre os Gregos, que podérão saír do seu seculo, resistir á attracção da esfera, em que 

o Acaso os-collocára; homens guiados pelo Genio, que soubérão procurar a Musa filha da 

Natureza, e a-achárão por fim, sentada na solidão, ao pé da fonte dos prazeres e da ternura. Mais 

corrompida que Athenas, Roma quasi deixou cobrir-se de espinhos a estrada, que ali conduzia. 

                                                 
174 CASTILHO, António Feliciano de. Cartas de Eccho e Narciso. Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 1825, 

p. 11 - 18 
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A maior parte dos Poetas Romanos, que votárão a sua lira aos amores, não fizeram senão 

offerecer um incenso corruto á Deosa de Paphos. Olharão-na mais como a fonte de prazeres 

meramente sensuaes do que como a Mãi das Graças innocentes; tratárão antes de seduzir as 

mulheres, do que de as-amar: quasi toda a Poesia Erotica dos Latinos he uma prova da corrução 

da sua moral. Raras vezes descrevêrão os campos, e rarissimas os-descrevêrão bem. A Europa 

moderna tem produzido em grande número excellentes modelos em todos os generos de 

literatura, e a Musa da Natureza deixou-se vêr em quasi todas as Nações. Houve alguns homens, 

que soubérão ouvil-a, e repetir-nos os seus cantos; e os seus cantos fizerão as delicias dos 

corações sensiveis. Parece todavia que ella escolheo para seu domicilio a Allemanha e a Suissa, 

e que apenas de tempos em tempos apparece de relance a acceitar os cultos dos outros Povos. 

Nunca a bella natureza fisica e a bella natureza moral tem sido bem descritas, ou o-tem sido 

pelos Allemães e Suissos. A sua Poesia, que era geralmente reputada ou barbara, ou nulla, 

apresentou-se em fim em todo o seu brilhantismo aos olhos dos Estrangeiros. Graças ao 

laborioso Huber! Este homem zeloso pela glória do seu paiz, com a sua traducção franceza da 

Escolha de Poesias Allemãs () na mão, correo o pano, que nos-escondia uma scena inesperada. 

O assombro e o applauso foi universal, quando em vez de um paiz esteril, que se-esperava 

descobrir, se-vio debaixo do Ceo da Ursa o Parnaso coberto de bosques, bandos de Cisnes, ora 

voando aos Ceos, ora cantando nas margens serenas da Castalia, os valles de Paphos alcatifados 

de flores, Cythéra e Venus, os Cupidos e as Graças, Baccho e as Ménades sobre os cumes 

pampinosos de Nisa, a Tempe com as suas antigas cabanas, os rebanhos com os seus primeiros 

pastores, e estes na sua primitiva innocencia. D’entre todos os poetas, cuja magía tinha d’este 

modo feito despparecer os seculos novos, para reproduzir em seu lugar a Natureza antiga, 

appareceo um Genio incomparavel, que fixou no campo do gôsto as colunas impreteriveis, onde 

as Musas podem sem dúvida gravar o non plus ultra: foi Salomão Gessner: o seu Nome he o 

seu Elogio.  

 Mas venhamos á nossa Patria, e digamos com franqueza, se o bello Ceo deste paiz tem, 

ou não produzido d’estes milagres; se as margens fecundas dos rios da Lusitania tem ouvido a 

flauta de Pan celebrar a glória do amor. He uma dura verdade, que nós nada temos ainda n’este 

genero: nada, se se não quizer considerar algumas pequenas faiscas de genio, que tem scintilado 

                                                 
 Choix de Poesies Allemandes par M. Huber. Paris 1766. 4. Vol. Em 12º. – Oeuvres de Slomon Gessner do mesmo 

Huber, e de que ha immensas edições. 

NOTA: A referência foi feita pelo autor. 
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aqui e ali, e passárão n’um momento. A Musa de Quita, se a fortuna lhe-tivesse dado a mão, 

poderia ter merecido um altar coroado de rosas nas florestas de Gnido.  

 Este campo está pois entre nós intacto, e a sua cultura me-parece ser de absoluta 

necessidade. O nosso gôsto ainda não tinha amadurecido, e já se corrompe: a nossa Poesia 

antiga não tinha toda a dignidade devida; a nossa moderna, á força de affectar sublimidade, 

tem-se tornado extravagante. Homens de mais imaginação que juizo, arrojárão-se acima das 

nuvens, vagárão por entre os astros, vírão por toda a parte Deoses, mas esquecendo-se da terra 

e dos homens, merecêrão que a Verdade os-desamparasse, e perdêrão todo o direito á estima 

dos Amigos dos Homens e da Natureza. Os loiros do nosso Parnaso tem-se desfolhado debaixo 

de uma chuva de gêlo brilhante. A tempestade continúa, o horizonte ameaça brilhar ainda muito 

tempo com o fogo dos raios em vez da claridade pacífica do sol. Os nossos jovens literatos se-

achão na mais difficil posição sobre rochas escarpadas. Quem vocet Divum populus? He 

necessario salvál-os; e isto parece impossivel se se não desfaz a nevoa, que os-cega, para 

podêrem ver a estrada florída de Gessner, e ir por ella até ao seio da Natureza. He necessario 

que appareção bons modelos de simplicidade, bons typos do verdadeiro gôsto; he necessario 

que se-encantem os corações; que a verdade, hoje calcada e escarnecida, se-levante com o 

brilhantismo de uma Deosa, que lhes-cative os olhos e a vontade. Se isto assim não fôr, as agoas 

da nossa Castalia se-verão em pouco tempo convertidas em charcos horriveis, os rouxinoes 

terão emudecido, e não se-ouvirá mais que o grasnido estrepitoso de um cardume de rãs. O 

desejo de uma glória duravel he innato em todos os corações, he mais forte no dos Literatos, 

invencivel no dos Poetas. Convenção-se pois aquelles dos nosso Poetas, que ainda podem ser 

convencidos, de que os versos estrondosos e affectadamente sublimes tem actualmente o seu 

uso, como todas as modas tem o seu, mas que logo serão despresados e esquecidos; e que o 

natural e verdadeiro he bello em todos os tempos e em todos os lugares. Concedo que esta 

revolução he difficil, mas emprehendão-na os homens de talento, os Genios inspirados, e ella 

será feita. 

 Eu não levo tão longe o meu amor proprio, que me-persuada podêr ser um d’estes. 

Causas poderosas e óbvias me-embaração de rivalisar com Gessner: mas protesto seguir sempre 

as suas pizadas. Dou por muito bem premiadas as minhas Obras, quando os Entendedores as 

acolherem com a bondade, com que acolhêrão a minha Primavera (). 

                                                 
 A PRIMAVERA, Collecção de Poemêtos de Antonio Feliciano de Castilho. Lisboa. Anno 1822. 

 



 

223 
 

 A Primeira Parte das Cartas de Echo e Narciso foi igualmente bem recebida, e espero 

que a Segunda não será despresada; porque (se me-he dado julgar das minhas obras) ha n’ella 

mais poesia, mais movimento, mais variedade de attitudes. 

 Mancebos, este genero de Poesia me-parece tão fecundo quanto he novo em Portuguez. 

Contento-me com a glória de vos-ter aberto este caminho; desejaria que trilhando-o, colhesseis 

flores cem vezes mais bellas, que as minhas. – Deixai Jove e os Raios, Eolo e os Ventos, 

Neptuno e as Tempestades; esquecei-vos do Acheronte e das Fúrias: cantai a ternura, o amor, 

o prazer, os campos e a felicidade. As vossas Bellas não adormeceráõ ao som de taes cantos, os 

Literatos vos-darão as suas bençãos, e os vossos nomes passaráõ á Posteridade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

224 
 

 

7.1.3.2. PROCESSO DE CITHERA175 

DISCURSO DE AGLAIA, 

A MAIS NOVA DAS GRAÇAS, 

Representante das Senhoras Portuguezas, 

CONTRA 

O Autor das Cartas de Echo e Narciso, perante o Supremo Tribunal de Cithéra. 

 

 Amavel Deosa de Chypre, candidos Prazeres, festivos Jogos, invenciveis Amores, 

Membros d’este respeitavel Tribunal, dignai-vos escutar-me com bondade. Eu exijo toda a 

vossa attenção, e logo reclamarei toda a vossa justiça. He em nome das amaveis Portuguezas 

que eu fallo, he de um crime horrivel comettido contra ellas que me-venho queixar. Um 

escandalo público, uma perigosa innovação, a belleza insultada, o amor sacrilegamente 

escarnecido; eis aqui em resumo o delito d’aquelle que eu accuso perante vós. – Mas antes de 

entrar n’esta exposição, seja-me licito appresentar, como base, alguns principios, em que todos 

vós concordarêis. 

 A Poesia foi a primeira linguagem do amor. Os Pastores da Arcadia recostados entre os 

seus gados, á sombra das arvores florídas, nos bellos dias de uma Primavera eterna; homens de 

costumes simples, filhos da Natureza, entregues á mais pura sensibilidade; rodeados de paz, de 

segurança, de amenidade; testemunhas da innocente ternura das aves, dos rebanhos, e ainda das 

plantas; estes primeiros cultivadores das Musas, cujo mundo estava todo nos seus campos, e 

cuja sciencia consistia no conhecimento do proprio coração, cantárão a belleza das amaveis 

Pastoras, o effeito, que as suas graças produzião n’elles, o fogo dos seus desejos, a vivacidade 

dos seus transportes; promettêrão-lhes a sua constancia, e supplicárão os seus favores. Aquellas, 

que pelos seus encantos reunírão um maior número de adoradores, virão-se na precisáõ de fazer 

entre elles escolha: d’aqui nascerão as rivalidades; das rivalidades o emprêgo de todos os meios 

imaginaveis para agradar; e d’entre elles nenhum appareceo mais eficaz do que a humilhação e 

a importunidade. Os primeiros Cantos pois respirárão um caráter de dependencia; e os lindos 

objétos a que se-dirigião, começárão a mostrar pelas suas maneiras esquivas, e pelo desprêso 

das mais abatidas súpplicas uma bem entendida Soberania. Este procedimento classico dos dois 

sexos nos tempos do mondo primitivo, estendeo-se através dos Seculos, formou n’esta parte o 

caráter de todos os Povos da terra; e engrossado de idade em idade pelo hábito, tem produzido 

                                                 
175 CASTILHO, António Feliciano de. Cartas de Eccho e Narciso. Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 1825, 

p. 183 – 193. 
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uma torrente invencivel, que ha de abraçar o mundo em quanto existir o amor. Esta posse não 

interrompida, que o meu sexo tem desde a mais alta antiguidade, lhe-constitue já por si um 

direito muito respeitavel; mas ha ainda alguma coisa mais. 

 Este longo hábito não podia sempre ter existido no mesmo pé, se, para resistir ao curso 

impetuoso dos annos, se não achasse abraçado á natureza, como a uma coluna invencivel; 

porque se o capricho o-tivesse feito nascer, e á arte se-devesse o seu aumento, he certo que elle 

não duraria já, porque as obras da arte e do capricho são mortaes como os homens. Mas a 

soberanía da mulher tem a sua razão na natureza mesma. Encarregada de guardar um preciôso 

depósito, o thesoiro da sua honra, a mulher se-desenvolve mais cedo, e a sua razão amadurece 

quando a do homem está apenas em flor: esta razão he o escudo, que ella recebe das mãos da 

natureza, entrando na idade, em que he forçôso alistar-se debaixo das bandeiras de Venus. Uma 

voz interior a-adverte, que ella na primeira vitoria do amor arrisca mais que o homem; que a 

censura e a malignidade não lhes-costuma perdoar certas fraquezas, que nos homens apenas são 

consideradas. 

 Por outra parte, os praseres amorosos estão repartidos com igualdade pelos dois sexos; 

as penas parece terem sido só reservadas para o nosso. Hé a Mãi quem soffre dando a vida ao 

filho; he a Mãi quem o-sustenta na sua infancia, e quem o-guia nos seus primeiros passos; quem 

começa a formar a sua razão: he no coração materno, que todos os males de um filho refletem 

com toda a sua energia. As obrigações mais duras e fastidiosas da vida doméstica, a sujeição e 

a obediencia, mil deveres difficeis na prática, uma constante necessidade de prevenir juizos 

sinistros, em que o mundo não costuma ser avaro; eis aqui em poucas palavras o quadro da vida 

conjugal para a mulher, vida de que o homem quasi não conhece mais do que os prazeres. ¿He 

pois ella, ou o homem quem deve supplicar?  

 Mas examinemos ainda de mais perto as intenções da Natureza. Foi ella quem lançou 

pela sua propria mão no coração do homem o germen d’essa audacia emprehendedôra que o-

caraterisa, ao mesmo tempo, que a timidez e o pudor formão o nosso genio, e circunscrevem as 

nossas acções dentro do mais apertado circulo, do qual nós não costumamos, não podemos, 

nem queremos saír. ¿Não sería por tanto absurdo e cómicamente rediculo pertender que a 

timidez atacasse, e o atrevimento não fizesse mais que defender-se? 

 Ás mulheres couberão tambem em sorte a maior formosura, as mais bellas, as mais 

amaveis qualidades: tem ideas vivas, sentimentos delicados e affetuosos, expressáõ meiga e 

affavel, vos insinuante, e um talento superior para amenisar as horas, os dias, a vida mesma aos 

que tem a felicidade de viver entre ellas. Estas qualidades adoraveis são frutos, que ellas não 
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produzem para si mesmas, ou de que pelo menos se não gozão senão indirétamente. Pertender 

pois que as mulheres, com tantos titulos para serem amadas, se-humilhem a mendigar a ternura 

dos homens sería além de uma injustiça uma loucura; loucura igual á d’aquelle, que exigisse da 

arvore carregada com o peso de frutos deliciosos, que se-arrancasse ella mesma da terra, que 

se-dirigisse a elle, que abaixasse os seus ramos até ao chão, para que o ocioso, sem se-levantar 

da relva, onde tivesse dormido, os-podesse saborear, sem ter ao menos o trabalho de alçar a 

mão para colhel-os. 

 Mas¿ precisamos nós de mais provas, ou necessita-se de alguma para demonstrar o que 

he já por si mesmo evidente? A verdade não póde jámais ser disfarçada; basta apresentar-se 

para ser reconhecida. – Nas guerras amorosas a defensiva pertence á mulher. – He uma 

proposição, em que só um genio caluniador, revoltoso, perfido, e de má fé, em que só o espirito 

de partido levado até á insolencia poderá não convir. Examinemos porém ainda se para taes 

innovações póde haver algum fundamento nos homens. Arranquemos a máscara ao traidor: eil-

o ahi palido, tremendo, e cheio de confuzão! Juizes conhecei o seu crime, e logo o-convencerei 

da baixeza das intenções, com que foi perpetrado. Falto de delicadeza para com as suas 

compatriotas; sem respeito a costumes tão antigos como a humanidade; rasgando 

sacrilegamente a primeira, e a mais importante pagina do Codigo do amor; inspirado mais pelo 

Genio do Mal, que por alguma das Musas, este jovem poeta n’um accesso de delirio, criminoso 

entretanto, ousou desmentir publicamente a convicção íntima dos dois sexos; oppôr-se á 

Natureza na sua marcha imperiosa; apresentar a mulher supplicante até á baixeza, até á 

indignidade, e o homem tomando rigores, que lhe não convem, e levando-os mais longe do que 

as mulheres, a quem elles competem de propriedade, os-tem jámais levado. A letra e 

principalmente o espirito da sua obra são tão lisongeiros para o seu sexo, que he de temer que 

este exemplo seja seguido, se vós, condenando-o sem contemplação para com as Musas, não 

derdes uma próva da vossa inalteravel justiça: porque, ¿ que outra coisa pertendeo elle, 

respeitaveis Juizes, senão fazer uma revolução em o nosso imperio? E se a obra o-deshonra, o 

motivo, que a ella o-levou não o-deshonra menos. Esta usurpação á Natureza e ao Amor foi 

emprehendida unicamente para acabar de tornar os homens tirannos do Mundo. 

 Desprezando os sagrados direitos de um sexo, que devião respeitar até porque lhes-cedia 

em fôrça, os homens tomárão para si tudo quanto podia haver grande na vida. Os poderes, as 

artes, as sciencias, as descubertas, as navegações, as conquistas, o commercio, tudo emfim lhes-

pertence porque o-usurpárão: nada se-deixou ás mulheres, mais que a sujeição, o recolhimento, 

a umildade, a ignorancia, e os trabalhos sem glória. Restou-lhes todavia ainda um bem, mas 
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não lh’-o agradeçamos; elles não podérão destruir a essencia eterna das cousas, e só por isso 

lh’-o deixárão; foi-lhes forçoso, apesar da sua altivêz, apesar dos loiros, que os-cingião, 

esquecendo os seus triunfos de todo o genero, dobrar o joelho diante da formusura tímida, 

queimar-lhe incenso, dirigir-lhe súpplicas, e reconhecer n’ella d’este modo uma Divindade, que 

lhes não era possivel encadear ao seu carro de triunfo. Mas ainda quando elles podessem prival-

as d’estas unica indemnisação, tornando-as dependentes e supplicantes no amor; ainda quando 

lhes-fosse dado riscar na historia da humanidade o só capitulo onde ellas fazem o primeiro 

papel, o só em que o seu nome póde passar com gloria á posteridade, ¿ interessarião por ventura 

n’esta refórma barbara? Desenganar-se-híão bem depressa da loucura da sua escolha; sentiríão 

que n’estes combates a defeza he mais difficil que o ataque; verião perdido para elles o prazer 

da vitoria; a pouca estima, que ellas lhes-podem consagrar acabaria de todo, vendo-os 

completamente seus tirannos. He no seu estado átual, que as coisas estão no seu verdadeiro pé 

de conveniencia para uma e outra parte. Se o homem tem, como pertende, mais fôrça sôbre si 

mesmo, esta fôrça junta á sua caprichosa suberba, faría que elle nunca cedesse, e o amor, em 

vez de uma guerra ligeira, se-tornaria uma guerra pertinaz e intermivel. Prevejo que alguns mais 

moderados, mas não menos loucos, pertenderáõ que não haja absolutamente guerra nos Estados 

de Cupido, toda a vez que o odio não estiver nos corações, o odio, que devia ser o unico gérmen 

das guerras; e que nenhum dos sexos dissimúle os seus sentimentos. He outro absurdo, eu o-

repito cem vezes, estas cousas não podem estar bem senão do modo por que estão (). O Amor, 

ésta mistura de penas e prazeres, ainda mais agradavel que os prazeres mesmos, perdendo d’este 

modo o encanto de forçar obstaculos, tornar-se-hia um negocio de poucos momentos, e a 

humanidade se-veria privada dos seus mais bellos dias. A vida do homem he um deserto 

selvagem e espinhoso: ¿para que iriamos destruir os bellos jardins plantados no meio d’este 

deserto? ¿porque os-substituiriamos por uma flor solitaria, e de uma duração efémera? Não: o 

amor deve ser demorado, he por tanto necessaria a guerra; não deve ser eterna, e por isso ás 

mulheres compete a defeza. – Depois de tudo isto ¿quem não vê a justiça com que eu reclamo 

castigo, e castigo memoravel, sôbre o poeta, autor das Cartas de Echo e Narciso!  

 Juizes, eu descanço na vossa justiça, e me-abandono ao vosso zelo pelo bem universal. 

Desafrontai a razão, a natureza, e as bellas Lusitanas ofendidas; as bellas Lusitanas, que tem 

                                                 
 Croyez-moi, après qu’on a bien raisonné ou sur l’amour, ou sur telle autre matière qu’on voudra, on trouve au 

bout du compte que les choses sont bien comme elles sont, et que la réforme qu’on prétenderoit y apporter gâteroit 

tout. 

FONTENELL. Dialog. Des Morts. Dial. de Saph et L. 
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sido em todo o tempo o nosso cuidado, e a quem devemos tantos triunfos. O seu resentimento 

tem chegado ao maior ponto; e a maior parte d’ellas, nem ousou lêr este monumento da sua 

vergonha.  

 Mandai, que o Temerario para exemplo seu, e público, e para expiação do seu delito, 

componha um Soneto aos Annos de Armia, quatro Quadras para um lenço, que Jonia pertende 

offerecer ao seu amante, e outras quatro para outro, que ella destina á sua amiga; que sustente 

emfim trez noites de improviso n’uma companhia de trinta Damas, que lhe-dêm motes sem 

sentido, nem medição, e conversem em quanto elle recitar. 
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7.1.3.3. DISCURSO176 

 

Em resposta ao precedente pela Musa do Autor das CARTAS DE ECHO E NARCISO. 

 

 

Não he para tomar parte nas Festas de Cithéra, como costumo, que eu deixo hoje a 

habitação do Parnaso. Venho deffender a inocencia caluniada perante vós. Mas eu não me-

apresento como simples Procuradora: tó-mo sobre mim a responsabilidade de Cantos, que 

inspirei. 

Juizes, duas considerações devião bastar para, sem exame mesmo de causa, se-absolver 

o poeta indignamente accusado: 1.º porque eu, que o-inspirei e agora o-defendo, pertenço ao 

mesmo sexo, que se-nos-inculca affrontado: 2.º permitta-se-me dizer-vol-o, porque Aglaia; bem 

que o não confesse, só foi aqui trazida por um espirito de vingança e de odio particular, por ter 

sido desprezada por Narciso no Banho da Ilha (), offensa que não costuma ser perdoada pelo 

nosso sexo e muito menos pelas Graças. Mas já que eu fui provocada não recusarei o duello: 

vejo a razão da minha parte e conto com o triunfo: attendei-me pois. 

Eu tinha saído uma bella tarde da minha grúta, agradavelmente situada entre os bosques 

do Parnaso: dirigi o meu passeio para as risonhas margens do Cephiso, que não corre longe da 

nossa montanha: lancei por acaso os olhos sobre um dos antigos choupos, que abrigão com a 

sua sombra immensa uma grande porção do rio: ví letras entalhadas no seu tronco, aproximei-

me, e lí; era a Primeira Carta de Narciso a Echo. Da leitura d’esta foi-me facil prever, que ella 

tinha sido precedída por outra; não tardei em encontral-a na arvore mais proxima: a sua leitura 

me-fez esperar, que acharia ainda muitas escritas pela mesma mão. Fiz d’isto um negocio muito 

importante, corri todo o arvoredo com a maiór exatidão, recolhí todas as inscrições, que alí se-

encontravão, dei-lhes a ordem, em que me-pareceo provavel que tivessem sido compostas pelos 

dois insensatos. Tempos se passárão sem que appresentasse ao mundo este thesoiro, ou antes 

este desgraçado coffre de Pandora. Mas veio o momento marcado pelos Fados. – Era uma bella 

noite de Estio: o meu Alumno vagava sósinho no seu jardim; o Céo estava desafrontado, a lua 

clara, o ár tepido, a folhagem mollemente inquieta por uma viração agradavel: o silencio e a 

paz caminhavão a seu lado, os arômas da vegetação se diffundíão em róda d’elle. A sua 

                                                 
176 CASTILHO, António Feliciano de. Cartas de Eccho e Narciso. Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 1825, 

p. 194 - 201 
 Vid. Cart. XV. de Narciso a Echo pag. 111-121 

NOTA: Referência feita pelo autor. 
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imaginação se-accendeo a pouco e pouco, e girou com azas rápidas sôbre os séculos passados; 

foi-lhe forçoso cantar, sentou-se, e eu me sentei invisivel ao seu lado, inspirando-lhe estes 

versos, que não são mais que a próva de duas loucuras oppostas, mas de que hoje se-pertende 

fazer-lhe um crime. Uma Ninfa desprezada insiste no seu amôr; um mancebo amado, idolatrado 

persiste na ingratidão e na esquivança, eis aqui em duas palavras toda a historia e toda a culpa. 

Apenas esta obra foi apresentada aos olhos do mundo, quando logo o Capricho 

proclamou altamente ás Bellas, que estavão insultadas, e que á sua honra importava o vingar-

se. Aglaia, contando com a vitoria, talvêz porque não esperava adversario, encarregou-se de 

apresentar as suas queixas, e fazer na vossa presença reclamações inuteis, como agora fez. Em 

todo o seu Discurso cançou-se unicamente em demonstrar principios, em que todos 

concordâmos, e que ninguem jamais havia contestado. Provou pela prática e pela natureza que 

o nosso sexo he obrigado a deffender-se em quanto os homens são destinados a attacar. 

Concordo: mas perguntar-lhe-hei sómente se um exemplo em contrário destróe a generalidade 

de uma regra, ou se sôbre um facto particular, he permittido fundar uma Lei universal? Se nada 

d’isto se-póde fazer, ¿como se-imputa ao poéta o ter emprehendido uma revolução n’esta parte 

dos costumes, a mais bem estabelecida, quando elle não aventura uma só vêz o seu juizo sôbre 

o procedimento das duas personagens, que fêz fallar?  

Quando elle tivesse tratado mais longamente ainda da historia de Diana e Endimiào, 

Fedra e Hipolito, Biblis e Cauno, Sálmacis e o filho de Mercurio, Sapho e Faon, e de mil outros 

como estes, ainda assim mesmo não havia crime para podêr ser accusado; porque um costume 

que tira a sua fôrça da natureza e do uso de todos os tempos, não está sujeito a revoluções, só 

porque uma ou outra vez alguns fenomenos espantosos o-tem interrompido.  

E demais: ¿quem erão estas duas personagens, que a boa fé e a franqueza de Aglaia, 

tórnão, para assim dizer, Representantes dos dois sexos? Echo e Narciso. – Examinemos o 

retrato de ambos nas suas Cartas. Echo era uma das Ninfas dos primeiros tempos; e isto só basta 

para pôr muita differença entre ellas e as amaveis Portuguezas de hoje. Echo vivia nos campos, 

na liberdade, no regaço da Natureza: hoje vive-se nas Cidades, na sujeição, debaixo do pêso de 

mil cadeias forjadas pela arte, e doiradas pela delicadeza. As Ninfas não tinhão que dar conta 

das suas acções senão a si mesmas; e por isso os impulsos do seu coração constituião a sua 

unica lei, e o só Genio do prazer era o guia, que conduzia os seus passos por veredas sempre 

alcatifadas de rosas. Hoje as mortaes achando-se em muito diversas circunstancias tem 

differentes deveres: a honra as-conduz pela mão por caminhos nobres sim, ¡mas quantas vezes 

cobertos de espinhos! Argos vigilantes não as-perdem jamais de vista, e ai do seu nome se se-
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desvião um só passo d’esta vereda. ¿E não he grande o contraste, que resulta d’esta 

confrontação? Pois o parallelo, que eu passo a fazer entre Narciso e os mancebos de hoje, não 

apresentará uma opposição menos sensivel. Narciso na idade de dezesseis annos só conhecia 

do mundo os bosques e as feras: punha as suas occupações e os seus recreios na caça, e não 

amava mais que os seus cães: e agora o amor parece brincar já com o Menino ao saír do berço; 

os annos da inocencia acabão antes dos da infancia, a arte de agradar he o primeiro 

conhecimento, que se-adquire: todas as theorias do amor se-aprendem bem depressa, porque a 

prática he geral, e por toda a parte sem misterios, nem reserva. O desejo de agradar vem antes 

da precisáõ, e esta precisaõ mesma vem prematura: graças aos cuidados da arte sempre vigilante, 

que tem sabido aumentar cém vezes a sedução da belleza feminil. – Narciso vivia só pelas 

florestas; os Mancebos d’hoje vagão de assemblea, de theatro em theatro. Narciso tinha feito 

um voto de cingir-se ao culto, e ás leis de Diana; os Mancebos d’hoje fazem um muito mais 

solene de não abandonar jámais as leis d’amor, e o altar de Venus. Narciso ouvia Tirésias, que 

lhe-aconselhava de fugir á ternura; os Mancebos d’hoje nada querem ouvir, e desgraçado o 

Tirésias, que ousasse aconselhal-os de igual maneira. 

Pelo que acabo de expôr-vos deveis convencer-vos, de que as Damas deverião antes 

agradecer ao Poeta, que para apresentar um exemplo em que o meu sexo apparecesse como 

supplicante ao seu, lançou mão da historia de Echo e Narciso: Echo, a mais terna, a mais 

constante de toas as Ninfas; Narciso, alem do mais bello, o mais duro e o mais ingrato de todos 

os homens. 

Isto era já mais que bastante, a minha adversaria está desarmada; mas he necessario 

vibrar-lhe o último golpe. Eu lhe-concedo liberalmente que Echo e Narciso fossem Reos de 

lesa-natureza; mas ¿vio-se por ventura que o Poeta dissimulasse o castigo de um e outro? ¿Não 

perdeo Echo a essencia de Ninfa, transformada em montanha? ¿Não findou Narciso os seus 

dias convertido na flor, que ainda conserva o seu nome? Calou o Poeta a apparição, e a falla de 

Némesis, que tinha annunciado esta pena? E ultimamente ¿não se-apresentou o ingrato como 

perdido de amores pela falsa Náiade? ¿Que ousará Aglaia responder-me depois de tudo isto?  

¡Juizes, nós estamos innocentes! Voz acabais de o-ver. He sôbre ella que deve recaír 

todo o pêso da vossa justiça, não só como caluniadora, mas porque he ella quem 

verdadeiramente offende o meu sexo, suppondo-o tão fraco, que pudesse mudar de proceder, 

suppondo-o tão fraco, que bastasse a antiga historia dos delirios amorosos de uma Ninfa, para 

fazer a sonhada revolução, com que tanta bulha se-vos-fez. 
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7.1.3.4. SENTENÇA 

 

O Supremo Tribunal de Cithéra depois deter attentamente ouvido o Discurso de 

accusação recitado por Aglaia, contra o Poeta Autor das Cartas de Echo e Narciso, assim como 

a sua defêza apresentada pela sua Musa, declara que o accusado está innocente; e como tal 

determina que o seu crédito público lhe-seja restituido por todo o Imperio de Amor: ordenando 

igualmente, que a accusadora convencida, como o-foi da calúnia, seja por trez dias privada de 

tomar parte nas Festas de Cithéra, e nunca mais seja vista por Mancebo algum durante a sua 

estada no banho. 

  Cithéra: 1 de Abril. 

 

Venus. – Os Prazeres. – Os Jogos. – Os Amores. 
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7.1.3.5. DESCRIPÇÃO E 

CULTURA177 DO GENERO 

NARCISO, 
 

E em particular da espécie NARCISO DOS POETAS. 

 

(Artigo communicado ao Autor por um seu Amigo) 

 

 

DESCRIPÇÃO DO GENERO -  O Narciso he uma planta bolbosa, pertence ao grande grupo 

das monocotiledonear. A sua raiz (assim chamada impropriamente), he uma cebola (o bolbo 

dos Botanicos, isto he um gomo floral, empacotado pelas folhas radicaes, que ficárão da 

vegetação passada, assente sôbre um pequeno prato de mais forte consistencia, e d’onde sáem 

diversas capillares, para receberem alimentos aos vegetal). Não tem tronco, propriamente tal, 

mas apenas se-eleva sôbre a cebola um pedunculo, sustentando uma ou mais flores, 

ordinariamente da altura de um a dois palmos, conhecido debaixo do nome de haste (scapus). 

Suas folhas estão dispostas em volta da parte inferior da haste, sem com tudo fazerem parte da 

mesma: ellas são oblongadas e chatas, em fórma de uma espada (ensiformes). As flores são 

incompletas, e tem por caratéres um perianthio simples branco (corolla, seg- LINN.); em uma 

só peça, cylindrico, com seis rachadellas até ao meio na parte superior, que apresenta a 

configuração de uma campainha: tem seis orgãos sexuaes masculinos (estames) insertos no tubo 

do perianthio, mais curtos que o perianthio; tem um só orgão sexual feminino (pistillo), mais 

comprido que os masculinos, com a parte superior (stigma) devidida em três partes, e a inferior 

(ou ovario) arredondada, e tendo o perianthio sôbre a mesma. As flores são envolvidas no tempo 

do seu abotoamento por uma pequena folha de consistencia palleacca (spalha), que por todo o 

tempo acompanha as flores durante a florescencia. 

As flores do Narciso são grandes, bellas, e de um aspéto deleitoso; e pela maior parte 

dotada de um aroma muito agradavel. Elle floresce na Primavera, e torna-se dobrado por meio 

da cultura com muita facilidade, razão porque he habitualmente cultivado em quasi todos os 

nossos jardins. As flores varião, tanto na côr, como ainda mesmo na figura: na côr, mudando 

de brancas para amarelas; e na figura, tornando-se os orgãos masculinos, por meio da cultura, 

em pétalas (ou folhas da flor), o que constitue então os Narcisos dobrados, os mais frequentes 

nos jardins de recreio.  

                                                 
177 CASTILHO, António Feliciano de. Cartas de Eccho e Narciso. Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 

1825, p. 202 – 208. 
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He posto o Narciso por LINNEO, na Classe 6.ª (hexandria) do seu Systema sexual, e na 

1.ª Ordem (monoginia) da mesma Classe; e pelo nosso BROTERO, na Flora Lusitana, na 

Classe hexantheria e Ordem monostilia. – Os Botanicos não se-conformão bem no número das 

especies; uns contão 30, outros 20, e alguns 16; e d’estas, conforme a Flora Lusitana, apenas 8 

são indigenas de Portugal. Pela cultura são susceptiveis de produzirem muitas variedades: o seu 

número aumenta todos os dias, e os Catálogos Holandezes apresentavão já, há alguns annos, 

mais de 120 variedades, cada uma com seu nome differente. 

SUA CULTURA. = Em geral a cultura dos Narcisos he assaz facil e simples: querem 

uma terra ligeira, fôfa, e substancial: elles carecem de humidade. A sua cebola deve ser 

enterrada pouco profundamente (3 até 5 polegadas), inclinando-se um pouco sôbre o lado, para 

que não haja o inconveniente de se-enterrar muito, rompendo a terra, o que faria com que ella 

não arrebentasse. A época, em que se-deve plantar, he indicada ao Jardineiro em todos os paizes 

pela mesma cebola, pois que ella então principia a arrebentar. Não he preciso regal-os logo 

depois da plantação, dado mesmo que o terreno tenha pouca humidade; porêm passada a 

primeira época da vegetação, quando apresentando já folhas se-dispoem á florescencia, deve 

então haver summo cuidado em lhes-sub-ministrar sufficiente agoa: pelo que frequentes vezes 

se-regue, devendo ser menos as regas logo que desabotoa a flor; de maneira que ao tempo em 

que se-tirarem da terra as cebolas, ellas conservem pouca humidade.  

No nosso clima costumão-se tirar da terra as cebolas; operação que só deverá ser feita 

quando se-houverem já dessecado as folhas, a fim de n’ellas já reconcentrada uma porção de 

succos nutrientes, capazes de podêrem alimentar o vegetal na primeira época da vegetação 

seguinte, e mesmo dar impulso á vegetação: póde com tudo deixar-se na terra confórme a 

natureza do terreno e clima.  

Os amadores de novas variedades devem ter o cuidado de aproximar no alegrete, ou 

canteiro as cebolas d’aquellas variedades de que elles pertendem as intermediarias, para que 

por meio de fecundação recíproca possão aparecer. A occasião propria para se-apanharem as 

sementes he indicada pela abertura da cápsula, que as-contêm; as quaes semeadas logo, 

produzem flores singelas; e pelo contrário, retardando-se as sementeiras, obtem-se então flores 

dobradas.  

Os Narcisos propagão-se de duas maneiras; por sementes, e pelos bolbilhos, que produz 

a cebola na sua circunferencia; os quaes sendo enterrados todos os annos successivamente, no 

fim de quatro ou cinco produzem flores. 
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Os Narcisos vegetão, e florescem igualmente sendo posta a cebola no bocal de um vidro 

cheio de agoa; e havendo o cuidado, logo que acaba o tempo da florescencia, de enterrar as 

cebolas, ellas se-conservão e florescem passados annos.  

NARCISO DOS POETAS, SUA DESCRIPÇÃO = Entre as várias especies, he sem 

dúvida a mais célebre pela sua antiguidade a especie Narciso dos Poetas (Narcissus poeticus 

de Linn). Ella foi conhecida dos antigos; e Poetas mui célebres tem feito menção d’ella. He a 

esta especie, que se-faz attribuir  a fabula de Narciso. Ella se-encontra na Italia, e nas Provincias 

meridionaes da França aonde cresce espontaneamente nos prados, e floresce em Maio. – 

Sua cebola he mais pequena e mais arredondada que a de quasi todas as outras especies: 

as folhas mais alongadas, mais estreitas e chatas: a sua haste se-eleva d’entre as folhas até á 

altura, pouco mais ou menos, de um pé, e sôbre ella apparece uma linda flôr de uma brancura 

de leite, bem aberta, e cujo limbo interior fórma um anel mui curto, e de uma côr purpurea em 

suas bordas. Eis aqui as palavras, de que Ovidio se-serve descrevendo esta flôr, METAM. L. 3: 

............ croceum ......florem Inveniunt, foliis médium cingentibus albis. 

Esta flor exhala um cheiro mui forte e agradavel, que se-sente em distancia: há-a simples 

e dobrada, porêm cada haste não dá mais que uma flor. 

SUA CULTURA. = Não differe da cultura geral, e apenas deve haver mais cuidado, em 

sendo a Primavera sêca, de amiudar as régas, pois que sem esta precaução difficilmente floresce. 

Póde-se deixar a cebola muitos annos na terra, mas quando se-quizer desenterrar, convêm 

escolher um tempo seco, como o de Julho, e pôl-a a secar á sombra. Replanta-se no Outono. 

Sendo esta talvêz de todas as especies a mais agradavel e odorífera, he com muita especialidade 

que os Floristas a-conservão e cultivão em seus jardins. 

 

     FIM 
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7.1.3.6. CATALOGO DOS Senhores Subscriptores ás CARTAS DE 

ECHO E NARCISO. 
 

 

Dona A. A. A. A. 

Adelino Huette Forte Gatto. 

Adrião Acacio da Silveira Pinto. 

Adrião Pereira Forjaz de Sampaio. 

Adrião Xavier Freire Cortegaça. 

Albino Allão, Negoc. No Porto. 

Dr. Albino Allão. 

Albino Saldanha de Mello. 

Alexandre da Fonseca e Silva. 

Alipio Adolfo. 

Alipio Freire de Figueiredo Abreu Castel-

Branco. 

D. Alizia Zemira Amalia da Paixão Tullia. 

Aniceto Gonzales Bobela. 

D. Anna Amalia Ferreira de Vasconcellos 

Pereira. 

D. Anna Izabel da Conceição. 

D. Anna Victoria Freire de Macedo. 

Anselmo Teixeira de Carvalho. 

D. Antonia Margarida de Santa Rita 

Ribeiro. 

Antonio Adolpho Ferreira Sarmento, com 

3 exemp. 

Antonio Cardoso d’Almeida. 

Antonio da Costa Paiva. 

Antonio Crescencio Clementino de 

Novaes e Sá. 

Antonio Fernandes Coelho. 

Antonio Ferreira Novaes. 

Antonio Ferreira Souto e Silva. 

Antonio Filippe da Silva. 

Antonio Fortunato Martins da Cruz. 

Antonio Gomes de Castro. 

Antonio Ignacio Botelho Sarmento. 

Antonio Joaquim de Lima. 

Antonio José Barbosa Junior. 

Antonio José Dias Guimarães. 

Antonio José d’Oliveira Gomes, com 4 

exempl. 

Antonio José Pereira Leite. 

Antonio Joaquim Lopes da Costa. 

Antonio Joaquim Nunes de Vasconcellos. 

Antonio Joaquim de Sequeira. 

Antonio Lopes de Sá Esteves. 

Antonio Luiz Ribeiro da Silva, com 7 

exempl. 

A. L. S. M. 

 

Antonio Marcellino Carrilho Bello. 

 

Antonio Maria Botelho Soutto-Maior. 

Antonio Maria Soares, Alf. de Caçadores 3. 

Antonio Maria de Sousa Lobo. 
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Antonio de Mello Borges e Castro. 

Antonio Migueis da Fonseca. 

Antonio Miguel da Silva Reis. 

 

Antonio Moreira Lopes Machado. 

Antonio Nunes Ribeiro. 

Antonio d’Oliveira e Sá. 

Antonio de Padua da Costa e Almeida. 

Antonio Paes d’Almeida Velho. 

Antonio Pereira Ferraz. 

Antonio Pinto Machado Torre. 

Antonio Ramálho de Sá. 

Antonio Raymundo Franco de Sá. 

Dr. Antonio Ribeiro da Costa. 

Dr. Antonio Ribeiro de Lis Teixeira. 

A. S. Guimarães Junior. 

 

Antonio Teixeira de Sampaio. 

Antonio Vaz da Fonseca e S Mello. 

Aristides Ribeiro Abranches Castello-

Branco. 

Augusto Antonio de Maia e Silva. 

Augusto Cesar de Abreu Ferrão Castel-

Branco. 

Aurelio Alvares d’Almeida Crespo. 

 

Avelino José do Nascimento. 

Barnabé e João Gomes Viana, com 2 

exempl. 

Bartholomeu Martyres Dias. 

Bento Adjuto Soares Couceiro. 

Bento Antonio d’Oliveira Cardoso. 

Bento José Gomes Faria, com 5 exempl. 

Bernardino Antonio Gomes. 

Bernardino Freire de Figueiredo Castello-

Branco Mascarenhas. 

Bernardo Caldeira. 

Bernardo José Pereira Leite, com 2 exempl. 

Bernardo Nunes da Silva Carv.  

C. A. C. J. M. 

Caetano José d’Abreu. 

Caetano Rosado da Costa. 

Caetano da Silva Amaral, com 2 exempl. 

Carlos Maria do Valle Vessadas. 

Carlos Miguel da Cunha Vieira. 

D. Carolina Margarida Ferreira. 

Chrisogono Augusto Monteiro Madeira. 

D. Clara Clorinda Lopes Pereira de 

Vasconcellos 

Clemente José de Carvalho. 

Constantino Antonio do Valle. 

Constantino de Mello Pereira. 

 

Custodio Rebello de Carvalho. 

Daniel Joaquim Ribeiro. 

 

Diogo Barata de Lima Tovaz e 

Albuquerque. 

Diogo de Freitas Mello Castro e Menezes. 

Diogo José Vieira de Noronha 

 

Diogo Kopke. 

Dionysio Ignacio Pinto. 

Dionysio d’Oliveira Silveiro.  
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Domingos Antonio Fernandes Salazar. 

Domingos José Alves de Sousa. 

Domingos José Gonçalves Ponce de Leão. 

Domingos Ribeiro dos Santos. 

Fr. Domingos de Santa Maria dos Anjos. 

 

Elias José de Moraes. 

D. Emilia Augusta Candida. 

D. Emília Corrêa Leite de Castro. 

 

Estevão Joel Augusto. 

 

Felisberto de Sousa Ferreira. 

Fernando Affonso Giraldes de Mello e 

Sampaio. 

Fernando Maria do Prado Pereira. 

Fernando Pacheco Jordão. 

Filippe Folque. 

D. Francisca do Carmo Serpa Pinto. 

Francisco Alexandre Prestrello Corte-Real. 

Francisco Alves de Brito. 

Francisco Antonio de Carvalho e Cunha. 

Francisco Antonio de Miranda. 

Francisco Antonio Resende. 

Francisco Antonio da Silva Mendes. 

Francisco de Assis Ribeiro Saraiva. 

Francisco de Assis Salles Caldeira. 

Francisco Corrêa da Conceição. 

Francisco Fernandes da Costa. 

Francisco Jeronymo da Silva. 

Francisco José Duarte. 

Francisco José Gomes Motta. 

Francisco José Vieira da Silva. 

Francisco Manoel da Costa. 

Francisco Maria de Abreu Castel-Branco. 

Francisco Maria Godinho da Fonseca e 

Silva. 

Francisco Maria Monteiro de Abreu. 

Francisco Maria de Sousa Pereira. 

Fr. Francisco de Mendonça Almeida 

Barbarino. 

Francisco de Mendonça Mexia Almeida 

Barbarino. 

Francisco de Paula Mendonça. 

Francisco de Paula Risques. 

 

Francisco Pedro da Veiga. 

Francisco Xavier de Faria Cardoso. 

Francisco Xavier Taborda Pignatelli. 

Frederido Guilherme Affonso Videira. 

Frederico Guilherme da Silva Pereira. 

Frederico Magno d’Abranches. 

Gabriel Francisco Ribeiro. 

Gaspar da Cunha Lima.  

Gaudencio Xavier de Carvalho e Silva. 

Gentil Augusto de Carvalho. 

Gonçalo Tello de Magalhães Collaço. 

D. Guilhermina Candida de Vasconcellos. 

Henrique José da Costa. 

Henrique Kopke. 

D. Henriqueta Rosa Soares. 

D. Ignacia Augusta Allão. 
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Ignacio Pizarro de Moraes Sarmento, com 3 

exempl. 

Ignacio Xavier de Sousa Girão. 

D. Isabel Vicencia Pereira. 

Jacinto Maria Pereira Menezes Durão. 

Jacinto Saraiva Caldeira de Araujo e 

Vasconcellos. 

Jacinto Soares dos Reis. 

 

Jeronymo José Torres. 

J. J. de Figueiredo. 

João Alves de Brito. 

João Antonio de Barbosa Antunes. 

João Antonio Catharro. 

João Antonio da Costa Brito. 

João Antonio Lobo de Moura. 

João Antonio Pinto da Gama. 

João Antonio d’Oliveira Cardoso. 

João Antonio da Silva. 

 

João Barbosa de Madureira. 

João Corrêa de Faria, com 2 exempl. 

João da Cruz Corrêa. 

João Eduardo d’Abreu Tavares. 

João Eduardo de Brito. 

João Filippe da Silva Rebello, 

João Gualberto da Silva Guimarães. 

João José Coelho Fragoso. 

João José Ferreira da Costa Junior. 

João José Ferreira da Silva, com 6 exempl. 

João José de Lemos. 

João José d’Oliveira Junqueira, com 3 

exempl. 

João Manoel Teixeira de Carvalho. 

João Pereira Crespo. 

João Tiberio da Motta de Azevedo Corrêa. 

D. Joanna Francisca Maxima d’Assis. 

 

Joaquim d’Abronhoza Tavares Corrêa 

Pinto. 

Joaquim Ant.º da Matta e Silva. 

Joaquim Antonio Pereira e Araujo. 

Joaquim Augusto Xavier da Silva. 

Joaquim Barreto da Cunha Macedo. 

Joaquim Cardoso de Carvalho e Gama. 

Joaquim da Cunha Lima. 

Joaquim Filippe de Sousa. 

Joaquim José Antunes da Silva Monteiro. 

Joaquim José d’Azevedo. 

Joaquim José Dias Lopes de Vasconcellos, 

com 24 ex. 

Joaquim José Galvão, com 2 ex. 

Joaquim José Marques Caldeira. 

Joaquim José Paganino Teixeira Neves. 

Joaquim Leal. 

Joaquim Marcellino Simões. 

Joaquim Maria Soares de Paula. 

Joaquim Marianno Franco Sá. 

Joaquim Martins Carvalho. 

Joaquim Pedro da Silva Lobo. 

Joaquim Pinheiro das Chagas. 

Joaquim Pinto Neto dos Reis. 
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José Soares Guedes Lopes. 

José de Sousa Falcão. 

 

José Street de Arriaga e Cunha. 

José Vallerio Capella. 

José Vicente Brochado. 

José Vieira de Faria Aragão Ataliba. 

Julio Cesar Augusto de Mendonça. 

L. A. Ferreira e Silva. 

Lourenço José Gonçalves Ribeiro. 

Luiz Antonio de Azevedo Mozinho. 

Luiz Antonio Corrêa Moraes. 

Luiz Antonio de Nobrega. 

Luiz Carlos do Souto Rodrigues. 

 

Luiz Lopes Vieira de Castro. 

Dona M. J. B. Q. A. P. 

Dona M. J. de S. T. 

 

Manoel Alberto Rodrigues de Sousa. 

Manoel d’Almeida Carvalhaes.  

Manoel d’Almeida Vasconcellos, com 25 

exempl. 

Manoel d’Andrade. 

Manoel Antonio da Costa Guimarães. 

Manoel Antonio da Costa Guimarães 

Junior. 

Manoel Corrêa Ferreira Vaz. 

Manoel Corrêa Lopes.          

Manoel Feliciano da Costa e Almeida, com 

2 exempl. 

Manoel Felizardo de Sousa e Mello. 

Manoel Ferreira de Seabra 

Manoel da Fonseca Pinto Carneiro. 

Manoel Fortunato Rodrigues Branco. 

Manoel Fulgencio Gomes. 

Manoel Gomes Rojão. 

Manoel Gomes da Silva. 

Manoel Guedes d’Oliveira. 

Manoel Ignacio Moreira Freire. 

Manoel Ignacio Pereira de Moraes Cabral. 

Manoel Joaquim Adelino Gonçalves 

Pinheiro. 

Manoel José Nogueira Guimarães. 

Manoel José da Silva Porto de C. 

Manoel Matthias Vieira Fialho de 

Mendonça.  

Manoel Monteiro Torres. 

Manoel Nunes d’Andrade e Vasconcellos. 

Manoel Pinto de Carvalho. 

 

Manoel Rodrigues d’Azevedo. 

Manoel Tavares de Macedo Junior. 

Manoel Velloso da Cruz. 

 

D. Margarida Ferraz de Mello Ferreira. 
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D. Maria Adelaide Monteiro de Sousa Dias. 

D. Maria Adelaide de Sousa Allão. 

D. Maria Barbara de Brito e Menezes. 

D. Maria Carlota Fernandes Vasconcellos. 

 

D. Maria Cecilia Aillaud Vieira Fialho de 

Mendonça. 

D. Maria da Encarnação Guilhermina 

Crespo. 

D. Maria Felisberta. 

D. Maria Izabel de Baênna Portugal. 

D. Maria Joaquina Clementina do Carmo 

Anjo d’Oliveira. 

D. Maria Marciana Reis e Leite. 

 

D. Maria Martins Braga. 

D. Mariana Amalia d’Oliveira. 

Martinho Caetano Simão Rapozo. 

Martinho de França e Faro de Azevedo 

Coutinho. 

D. Micaela d’Abreu Loureiro, em Thomar. 

Miguel de Salles Gameiro de Mendonça 

Pessanha, com 2 exempl. 

Illustrias. Monsenhor Anjo. 

Nicolao Anastasio Bettencourt. 

Passos, Capitão do Regim. 10. 

Pedro, José da Silva Leitão Junior. 

Pedro Lobo de Sousa Machado Corrêa 

Castro e Couros. 

R. A. A. 

D. Rita Guilhermina Barbosa. 

D. Rita Rosa Soares. 

Rodrigo Antonio Monteiro de Barros. 

Roque Joaquim Fernandes Thomaz, com 2 

exempl. 

D. Rosa Dioguina Lopes Pereira de 

Vasconcellos. 

Sabino Ribeiro de Oliveira. 

 

D. Serafina D. R. 

Sebastião Antonio Peixoto. 

Fr. Sebastião José de Carvalho Moutinho. 

 

Thomaz d’Araujo e Vasconcellos e Alvim, 

com 2 ex. 

Thomaz Ignacio de Moraes Sarmento. 

Thomaz José Pinto Cerqueira. 

Thomaz Ribeiro dos Santos. 

Thiago da Silva Monteiro. 

 

Vicente José Portella, com 2 exempl. 

Zefirino Benvenuto de Serpa Pacheco. 
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7.1.4. A Noite de Castello e o Ciúme do Bardo, 1836 
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7.1.4.1. PREFACIO178 

 

O dia em que determinamos lançar milhares de copias do nosso pensamento aos olhos 

e juizos de tantos homens que ião passando, sem o esperarem nem nos conhecerem, é um dia 

de muito grande temeridade. A alma de um poeta namorada do espirito da solidão, livre no 

inviolavel asilo do seu mundo fantastico, aquecida a todos os fogos da mocidade, fogos 

brilhantes e perfumados, aonde nós mesmos lançamos tanta vez as flores da nossa arvore da 

vida, e não raro a propria arvore, a alma do poeta impregnada de um sopro celeste concebe com 

delicias, e com delicias produz longe de estranhos, no silencio da noite. No seu filho se revê; 

n’elle põe todas suas complacencias; por elle se considera excedida e folga; com os alheios o 

compara, e se ufana; na sua educação se emprega toda; emenda-lhe os defeitos, adverte-lhe os 

descuidos, communica-lhe a cada instante graças novas, estuda-lhe outros enfeites, afiança-lhe 

benevolencias e futuro. Mas á hora de o emancipar, estremece, ao abrir a porta, por onde o vai 

ver sair da sombra amigavel dos penates para o mundo da fortuna, mundo confuzo, movediço, 

frio, desdenhoso, onde o objecto de tanto amor despido de prestigios bem pode ser que nem se 

quer encontre justiça ou misericordia, e donde já então, uma vez visto, não poderá mais fugir 

para se tornar a esconder sob as azas maternas. Estas sollicitudes e temores, nunca tão fortes os 

senti publicando passa-tempos de minha poetica infancia, como agora que se vai erguer o pano 

entre as minhas concepções solitarias e o seculo. E com quanto pouco aproveitem escusas 

perante os julgadores de livros, e nessa conta vão comprehendidos todos quantos bem ou mal 

lêem ou ouvem, uma como verdadeira quero eu aqui pôr, e como de algum pezo m’a hão de 

tomar, se por ventura não é ella cabal para a venia de imparciaes: e vem a ser, que este 

voluminho (se me não engano) o não compuz eu para os outros, senão só para mim, e dous ou 

tres amigos de meu intimo trato. 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 pátria, 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 fantasías. O poetar não era já para mim trabalho 

assiduo; não era uma cultura, para a qual andasse preparando terreno, semeando, vendo crescer, 

mondando, vigiando, colhendo, medindo: era antes uma caçada á ventura. Se nos meus passeios 

                                                 
178 CASTILHO, António Feliciano de. A Noite do Castello e Os ciumes do Bardo. Lisboa: Typ. Lisbonense, 

1836, p. IX - XXII 
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por entre brenhas vinha uma imagem poetica, um verso, um hemistichio, ora nascidos do meu 

proprio cogitar, outr’ora suscitados por algum som campestre, com esse pobre achado voltava 

eu rico, e muito contente com ter assim enganado a compridão das horas, que tão arrastadas 

passão pela aspereza dos ermos. Por este modo insensivel concluí não só este, mas outros 

muitos opusculos, os quaes, ainda que para isso não nasceram, iráõ já agora sucessivamente 

saindo do seu esconderijo não ambiciosos de louvor, que bem sei eu quam pouco merecem, 

mas ao menos como estimulo a melhores ingenhos. Triste cousa, e muito miseravel de vêr, é 

certamente o profundo e geral desprezo a que entre nós são chegadas as boas artes, mormente 

a da poesia. Terra, aonde a natureza a está por si derramando; onde céo amoroso, como o de 

Grecia e Italia, a inspira; onde ingenho e imaginação vem nativos e espontaneos como as 

boninas cheirosas aos prados na primavera; terra, onde se falla tão formosa lingua e tão sonora 

como esta portugueza, tão fluente, tão matizada de figuras, tão viçosa de graças, tão arrojada  

em pompas, tão refeita e abundosa de antiga seiva, tão flexivel para todos os usos, sente fugir 

uns apoz outros os annos, sem que nella se estampe um vestigio luminoso e duradoiro de 

ingenho, para onde apontemos, quando estrangeiros nos disserem soberbos =179 A vossa poesia 

morreo como viuva do Indostão, com o vosso Camões. = Nem da terra é, nem do povo que a 

habita, essa tão feia nodoa: culpa é só dos que a seus destinos presidem () que sempre hão sido 

o que forão em tempo de Camões. Oh! se inda hoje, 

.....................................................................................................................na rudeza180  

 De uma austera, apagada e vil tristeza181 de longe em longe se dá a ouvir algum debil 

gorgeio de esmorecida poesia; que fora se um pouco favor viesse lá de cima a tão donosos 

estudos! Se com honras e premios, tão mal gastados em gente infructifera, e por ventura 

damnosa, se buscasse espertar ingenhos, emulações, brios, amor de gloria! Mas não nos 

                                                 
179 O sinal de igual tem valor de hífen. 
 A creação de um Conselho Supremo de instrucçao publica, a de um Instituto de sciencias phisicas e mathematicas, 

de Escolas primarias, a de um Conservatorio musico, são, (não serei eu quem o negue) utilissimas. Mas que 

providencias se hão dado para virmos a ter o tão necessario, e já hoje, tão possivel, Diccionario de nossa lingua? 

Que se tem feito para virmos a possuir uma colecção decente e regular de nossos Classicos, e a tradução dos 

estranhos? Que auxilios se tem imaginado, para tornar possiveis as impressões de obras bôas, cujos auctores forem 

indigentes? Que Sociedades propriamente litterarias se tem promovido? Que impulso recebeo ainda o nosso 

Theatro, para sair do lodo, em que apodrece? A este proposito publique-se, ao menos para desafogo, que desde 9 

de Junho de 1834 o Governo possue um Projecto, que lhe eu presentei, pelo qual, sem despeza alguma para o 

thesouro, elle nos poderia grangear um Theatro excellente, edificio, dramas e actores; e ainda até hoje, não achou 

uma hora de bôa vontade, ou para o mandar executar, ou para o mandar a informar a alguma commissão de peritos 

na materia, que o terião aperfeiçoado. Veremos se em fim o Conselho Supremo de Instrução Publica se encarregará 

de promover cousa tão essessencialmente ligada com a mesma instrucção; ou se a Camara Municipal, a quem nada 

esquece, toma a si este cuidado; ou se o Ministerio novo emenda espontaneamente descuido tão vergonhoso. 28 

de Novembro de 1835. 
180 O espaço em pontilhado foi feito pelo autor. 
181 Versos do Canto X, 145, dos Lusíadas. 
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cancemos em votos inuteis, que a hora de acordar ainda me parece vir longe: e tornemo-nos 

depressa ao nosso livro. 

A primeira censura, com que182 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; que levantar ficções de poeta entre animos attentos a vêr como correm 

as ondas e nuvens do mundo positivo mais parece escarneo de indifferente, que indicio de 

coração generoso; que neste terreno prosaico da vida real só poderiam ser ainda acceitos 

aquelles canticos patrioticos, em que a alma cívica e violenta de um Tirtêo assopra o fogo da 

guerra, ou a alma civica e desenfastiada de um Beranger pune e enfraquece os tyranos com os 

risos do povo. Tudo isso será assim: mas nem a mim me coube esse condão de arrastar as 

multidões; nem som de trombetas ressuscita defuntos; nem eu quero desperdiçar mais com 

ingratos estes restos de minha mocidade. Tarde conheci os homens e o seculo: mas ainda a 

tempo lhes fugi atirando-me para o seio do passado, para a conversação dos que já não vivem, 

e depois para os meus sonhos innocentes de poesia. Se ha ahi ainda um ou outro, que retirado 

como eu, componha sua felicidade dos deleites do imaginar, a esses envio, como amigo a amigo, 

os meus romances; que bem certo estou de que á sua poisada serão bem vindos: e se aos taes 

dou assim algumas poucas horas de saboroso passatempo, o cuidar em como o fiz, have-lo-hei 

por mui folgada recompensa. Esses me lerão, e me comprehenderão: a esses, por dita minha 

agradarei, como voz de caminhante, que ao longe vai cantando por noite de tempestade quando 

no conhego domestico, e de nosso leito agazalhado, a ouvimos nas quebradas do vento e chuva, 

que vãmente nos açoitão por fora o tecto e as paredes. Ora pois a esses, que não aos politicos, 

aos do meu mundo, que não aos ambiciosos, dirijo agora os poucos reparos que acerca da Noite 

do Castello me importa fazer.  

É a invenção parte muito principal no merito do que se escreve: e dado que muito menos 

obras se hajão salvas do esquecimento pela originalidade do que pelas galas e donaires do estilo, 

nem por isso decáe de sua valia. Todos reconhecem, que o Principe dos poetas Romanos só se 

immortalisou pela doçura d’aquella sua linguagem saudosa, clara, concisa, ornada, e 

eloquentissima, com que repetindo o que de outrem fora achado, o fez a todos os olhos parecer 

novo, ou de mor preço. E todavia, reconhecendo-o, não há hoje autor que não enfie, se do mais 

leve plagiato se vê accusado. Nessa conta vou eu também; e não sem forte causa: que, se a 

invenção do que publíco não fosse minha, não erão as cores da minha poesia só por si poderosas 

                                                 
182 No original consta grafado q[n]e, por entendermos tratar-se de gralha fizemos a alteração para q[u]e. 
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para o alevantar do despreso. Minha he pois a idea fundamental da Noite do Castello; mas a 

questão, que sobre isto se poderia travar, não me convem debatê-la já aqui, por não damnar aos 

leitores do Poema o goso da novidade: ao cabo d’elle a averiguaremos. 

A disposição, que he o segundo dote de qualquer poema, poderá na Noite do Castello 

descontentar a muitos: e dirão, que nos dous últimos Cantos, comparados com os dous primeiros, 

não anda assaz movimento; que em dialogo sobejo nos derramamos; e que o fogo que no 

principio acendêramos, o deixamos quasi apagar, quando mais importava reforça-lo. Bem 

receio eu que essa grave censura tenha bom fundamento; pois que ja de mui competentes Juizes 

a ouvi. Uma unica resposta lhe posso dar, a qual bem pode ser que ainda aggrave o delicto: 

como quer que seja, porque he verdadeira, a declaro. Foi a minha intenção pintar o ciume com 

todas as suas tempestades, delirios, incertezas, contradicções, sensualidades, fraquezas, 

horrores, vinganças, crimes remorsos: por onde, todos esses diálogos e monologos do terceiro 

e quarto Canto constituem, para mim, o essencial da obra; e os dous primeiros só os dou como 

acessorios, ainda que tambem do todo sejão parte necessaria.  

A elocução he para muitos o maximo ponto onde bate a verdadeira poesia. De linguagem, 

estilo, e rythmo se compõe. Quanto á linguagem, procurei que portugueza fosse, limpa de fézes 

de archaismos, e de liga de neologismos barbaros: se o não consegui, a critica não se esquecerá 

de m’o apontar, nem eu de corrigir para a outra edição os desmandos d’esta – Para o estilo não 

procurei exemplar: e se um antigo, por o saber de cór, se me offerecia muitas vezes entre o 

sismar, tão sublime he esses, e eu tão baixo, que não servirei a meus inimigos, caindo aqui na 

vangloria de o nomear. Tão pouco estudei adstringir-me ao estilo da antiga escola, ou da 

moderna. 

Amo, e venero os classicos, com quem me criei: aprazem-me, e maravilhão-me algumas 

das obras romanticas: aqui ha por ventura mais natureza, lá por ventura mais arte; aqui mais 

ousadia, e lá mais delicadeza; lá mais esmero e lustre, e cá emfim mais desenvoltura e arrojo: 

n’uma e n’outra parte se contão grandes homens; dos escritos modernos alguns talvez terão de 

durar sempre; os antigos certo não se afundárão nos seculos até nós, nem já agora deixaráõ de 

ir com gloria até á ultima idade em que durarem letras. Cometti sim compôr um Poema 

Romantico; mas não abjurei o Classico. Não sou transfuga dos velhos para os novos arraiaes; 

mais depressa como explorador os entrei. Verdadeiramente não sou eu hoje nem de uns, nem 

de outros; e isto por duas razões; a primeira por amar em tudo minha independencia; a outra 

por me não ter a natureza dotado com as forças grandissimas, que se requerem para militar 

constante e victorioso, quer n’estas quer n’aquellas phalanges. Neutral sou: com romanos e 
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gregos palestro, se me apraz; se mais me contenta, visto as armas, e debaixo das ameias feudais 

venho como d’esta vez tentar fortuna; se me ella desamparar, não volverei a campo, e não serei 

o primeiro nem o ultimo, a quem sua confiança haja burlado. Mixto por tanto de um e outro he 

o estilo; a phrase, as imagens, as comparações ja de um, ja de outro dão ares: a nenhum invoquei; 

só ouvi o meu particular gosto: pude talvez a espaços pizar alheios vestigios, porem me préso 

de ter sido sempre eu mesmo e não outrem – Do rythmo e contextura metrica, sei que nem todos 

os meus leitores serão contentes. O bom agazalho que em Portugal se deu ás Cartas de Echo e 

Narciso, em grande parte nasceu, segundo entendo, de ser sua versificação um tanto fluida, e 

melodiosa; esses dotes não são em verdade os do presente Poema: e direi agora quaes motivos 

me moverão a desviar-me d’onde tão bem me tinha ido. Considerei eu que alguma cousa mais 

do que fluidez e melodía se havia de requerer nos versos; e era a harmonia. Não passa a melodía 

de uma vã musica, mui grata a principiantes, mui prezada de gente môça, que mais que tudo 

ama os gôsos passageiros de seus sentidos, e mui brilhante capa para pobres e ruins poetas. A 

harmonia porem, no sentido que lhe aqui dou não sei se propriamente, varía essa musica do 

metro, que aliás podéra ser uniforme, adaptando-a ás ideas, como vestidos a corpos, como cores 

a desenho ou como differentes tons a differentes affectos; ajuda a phrase, acrescentando pelo 

som a idea significada pelas palavras, fazendo, para que assim digamos, com que a alma não só 

receba o pensamento, mas o venha buscar, e palpar logo no ouvido: do que se segue, que 

accommodado o metro, sua força ou brandura, suas vogaes ou consoantes, seus impetos, suas 

quedas, e suas pausas á indole do seu conteudo, a variedade e os contrastes se exprimem taes 

como se concebêrão, e dando em cheio no coração e na intelligencia, nos abalão a seu bel-

prazer para todas as partes. Este merito da harmonia, que tanto estremou a Virgilio entre os 

poetas antigos, e entre os modernos ao seu traductor Delille, muitos poetas aliás famosos ou 

não tiveram, ou sem razão o desprezárão, ou talvez, por fugir a trabalhos, o taxarão de futil, 

chegando até a haver quem negasse a existencia da melodía adaptada, ou harmonia imitativa. 

A moderna escola comprehendeo quanto importava dar á poesia esta parte de força, de que 

tanto ha andava despojada, e esquecida: convertendo a lira em alaude, deu-lhe portanto maior 

bôjo para que os seus sons se repercutissem com mais valentía. Verdade he que alguns corifeos 

estão encarecendo esta vantagem até o extremo de ridicula affectação; e versos ha que para 

ressoarem o seu assumpto, degenerão em doida prosa, do que seria facil juntar aqui mil 

exemplos em curioso embrechado. O meio entre os dous extremos he o caminho do poeta. Nem 

se hade desaproveitar a onomatopeia por difficil, ou pelo vão receio de deslizar da melodía 

Bocagiana; nem se ha-de immolar á onomatopeia a cadencia e numero do metro, a brandura e 
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elegância da phrase como a eito o praticou Filinto. Poema que em sonoros versos nada pinta, 

não tem poesia, ou não a mostra: e poema que pinta muito em versos sempre duros, difficeis, 

péssimos, só tem meia poesia: falta-lhe o canto. O primeiro descontenta ao bom leitor, 

provando-lhe como o poeta se não quis cançar para lhe agradar: o segundo por duas vias lhe 

descontenta, já porque lhe balda o esperado gôso dos sons, já porque lhe vem confessando todo 

o artificio, e exforços, que se empregarão para o mover. Quando eu na primeira mocidade 

improvisava as Cartas de Echo, e a Primavera, (cabe-me declara-lo aqui) não acreditava em 

poesia de sons; antes d’ella me ria como de muito ambiciosa affectação; por isso tambem reina 

por essas duas obras uma não sei que monotonía, e pezo, que me agora cança. Na Noite do 

Castello (parece-me) entendi um tanto melhor o segredo de versificar: oxalá que do proposto 

meio termo me não haja desvairado; e que para dar variedade, e relêvo ao metro, não haja de 

sobejo desatendido á sua melodía.  

Mais haveria que notar; mas fiquemonos por aqui: nem para ver contra mim em campo 

os Aristarchos, julgo necessario o tocar-lhes eu mesmo a rebate: a obra ahi está, e assim como 

satyras lhe não desluzírão o bom, tambem prologos lhe não taparião as faltas.  

 

  Lisboa, 29 de Novembro de 1835. 
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7.1.4.2. REPAROS183 

Á cerca da invenção 

DÁ NOITE DO CASTELLO 

 

De todas as presumpções vãs, qual mais vã que a de um poeta que se préza hoje de 

originalidade? Muita cousa haverá nova debaixo do sol, mas tantas são as de que ja alguem por 

esse mundo tem tomado posse, que nem ha estudo que as abranja, nem memoria aonde tal 

deposito coubesse. Diz-se e he verdade, que os campos da fantasia não tem horisonte conhecido: 

succede comtudo a quem por elles corre, por mais só que emprehenda ir, por mais transviados 

e virgens caminhos que julgue romper, encontrar sempre aqui ou acolá vestigios de outrem, 

antigos ou modernos, mais ou menos signalados.  

Para a experiencia dos poetas e mais authores de litteratura appello agora; elles que 

digão que de vezes não deparão em livros que não havião lido, com as suas proprias ideas, com 

aquellas mesmas que mais lidadamente havião produzido, que tinhão por mais recônditas, e de 

que mais sua vaidade se pagava. Na escolla classica, dizem os modernos, ja não resoavão senão 

echos de echos: pois na romântica, apesar de tão recente ainda, parece-me que ja tambem quasi 

tudo que se crê ver são reflexos de reflexos: e se me he licito em cousa em que me dou por mui 

pouco sabido, aventurar minha opinião, para mim tenho que á mina romantica muito mais cedo 

se hade ver o fundo do que se ja vio á classica. Os que não gastão sua vida no officio de escrever 

são sempre prestes a tachar de roubo todo o pensamento que de outro deu ares, se esse outro 

logrou a bôa estréa de vir um dia mais cedo a lume. Não ja assim os que por uso escrevem, que 

muitas vezes antes de terem publicado, nem sequer mostrado suas obras, veem o seu thesoiro 

intellectual a brilhar por alheas mãos: e d’onde aguardavão os applausos da descoberta, só veem 

atirar as apupadas da gralha entre os pavões. Pela minha parte confesso que este desar e 

infortunio, se em cousas taes cabe esse nome, muito póde comigo, e tamanho dissabor me dá o 

encontrar até a mais leve parte de meus ineditos desbaratada em impressos de poetas, a quem 

eu tão pouco conhecia como elles a mim, que ja da poetica de Horacio risquei, por damnoso e 

traidor, o preceito de arrecadar e corrigir, quando menos por nove annos, os Poemas. Inventai 

e escrevei hoje, imprimi d’aqui a nove annos, e vos dou minha palavra de experimentado, que 

o Poema, que da vossa penna saio original, sairá do prelo traducção. 

                                                 
183 CASTILHO, António Feliciano de. A Noite do Castello e Os ciumes do Bardo. Lisboa: Typ. Lisbonense, 1836, 

p. 97 – 115. 
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Um dos maiores pasmos que jamais em minha vida senti, foi depois de ter creado, 

executado e levado ao fim a Noite do Castello em 1830, ir encontrar a sua idea fundamental em 

uma ballada que pela primeira vez ouvi no Porto em março de 1834. Recitava eu o Poema ao 

meu bom Amigo Alexandre Herculano de Carvalho, môço no qual não sei se mais he para 

admirar sua ja copiosissima erudição, so a grandeza de seu poetico ingenho, quando este me 

interrompe e me pergunta se por ventura tomei por assunto a Ballada Ingleza de Affonso e 

Isolina ()? Respondi-lhe que nem sequer jamais tivera d’ella noticia. Então ma repetio, por elle 

vertida em quadras: e segunda e terceira vez o fez, sem que eu podesse alcançar como em tão 

singular ponto do espaço infinito eu e Lewis (§) Author da Ballada, nos houvessemos encontrado. 

Quanta metaphisica revolvemos para solução de tão curioso problema, tanta desperdiçámos: 

até que a final, não podendo eu negar a Lewis a preferencia de idade, nem dissimular que o 

Poema vinha quasi tão contido na Ballada como uma arvore na sua sementinha, tomei por 

melhor partido suppôr que ja em alguma outra parte e ha largos annos, devia eu de ter ouvido 

ou a propria Ballada, ou alguma relação d’ella, e que apagando-se-me com o tempo o mais 

d’aquellas memorias, aconteceria que alguma sua amortecida idea se me apresentasse tão 

despida de accessorios de nomes e lugares, que podesse parecer creação espontanea da fantasia, 

a qual julgando desenvolver aquelle primeiro germen, pouco mais fizera (o que ja então não era 

difficil) do que avivar algumas outras ideas associadas: e eisaqui como ás vezes o innocente se 

vê tão completamente enredado em apparencias de criminoso, que elle proprio começa de si a 

desconfiar! 

Comtudo, se novamente me ponho a bem confrontar, e de espaço, estas duas tão 

parecidas invenções, e me recordo de que maneira a minha a fui eu fabricando vagarosamente, 

parte por parte, e entre o edificar mudando a miudo o proprio desenho do edificio, cobardia me 

parece que para arredar de mim uma suspeita desmerecida, revalide com o meu consenso uma 

                                                 
 A Ballada acha-la-ha Leitor no fim d’esta prosa. 

NOTA: Essa referência foi feita pelo autor. 
§ Lewis forma na Litteratura Ingleza com Radcliffe e Godwin a escola dos romancistas, a que podemos chamar 

horibili-methaphisicos – O Monk he o romance (em prosa) em que vem inserido o rimance (como chama João de 

Barros a estes pequenos contos populares em verso) de Alonso and Imogene. Lewis parece ter usado n’este pequeno 

poema um novo genero de versos de sua invenção segundo diz Coleridge. No meu entender o Monk he hum 

romance que nada vale e que ninguem hoje leria se não fosse o terror que inspira, sentimento que o homem procura 

por uma tendencia semelhante á da mariposa que procura a luz que a destróe. N’esta opinião que eu tinha ácerca 

de Lewis fui ha pouco tempo confirmado pelo meu Amigo E. Quillinan (author do Dunluce Castle) que me disse 

tal era a opinião actual dos Litteratos Inglezes (Extracto de huma Carta que em data de 1 de Novembro de 1835 

me escreveo o meu Amigo Alexandre Herculano de Carvalho). 

NOTA: Essa referência foi feita pelo autor. 



 

251 
 

accusação que sei me não assenta: e vejamos se com pouco exame e reflexão, posso inclinar 

para a verdade os juízos torcidos pelas primeiras apparencias. 

O fundamento commum dos dous Poemas he hum voto de perpetua constancia amorosa 

em vida e morte. Certo que até aqui nem eu nem Lewis inventámos cousa alguma, e nem seria 

facil averiguar quem fosse o creador de taes protestos que sempre e em todos os amores se 

fizerão, ainda que raro e em bem poucas partes se hajão visto cumprir. Considerei eu, e 

considerou Lewis, e outro qualquer consideraria, que o quebrantamento de tão solemnes 

promessas era a maior offensa que a um amante podia ser feita: e que se o amante assim trahido 

podesse achar modo de se vingar, não deixaria de com todas suas forças o pôr por obra; e um 

exemplo d’essa tarda, inutil, mas muito natural vingança, foi o que a ambos nós nos occorreu 

escrever. Necessario era pois que em uma e outra parte apparecesse um par de amantes bem 

amantes, votando-se mutua e perfetua fidelidade, que depois sobrevindo a ausencia, ou elle ou 

ella, preferindo o presente ao passado e ao futuro, caísse na fragilidade de deixar ir o coração 

para onde o chamassem caricias. Para ellas atirámos o peccado da inconstancia, não porque 

n’ellas melhor caiba do que em nós, antes bem do contrario me persuado eu, mas porque emfim 

emquanto o homem for pintor sempre o leão hade ficar debaixo. Cada um de nós poz por tanto 

em segunda mão a sua heroina, sem que para isso houvesse necessidade de copiar nada de 

ninguem. Seguindo o progresso usual das cousas, indo crescendo os segundos amores das 

nossas heroinas, devião chegar ao seu zenith, isto he ao consorcio, e isso se fez. A cortezia de 

todo o poeta que não fosse selvagem, requeria tambem que para honra da Dama se houvesse de 

dar toda a possivel desculpa ao seu perjurio, a qual não podia ser outra senão a certeza de ter 

morrido o a quem de primeiro se obrigára, e essa cortezia ambos a tivemos. Importava que os 

offendidos volvessem á scena, quando menos esperados, a fazer o desenlace e a punir as 

ingratas, fim unico moral em que ambos nós pozéramos o olho. A occasião d’este repentino 

apparecimento não devia ser outra senão a epoca do noivado, porque então era que o crime se 

achava maduro para ser colhido pela mão vingativa do ciume, e ainda não consummado para 

não lançar no justo do castigo uma nodoa maior de atrocidade: apparecem pois no Poema e na 

Ballada os terriveis impedimentos quasi á hora da união. D’aqui por deante tudo he diverso. 

Affonso que devéras tinha morrido, apparece fantasma e leva comsigo para o outro mundo a 

sua traidora em corpo e alma, deixando vivo o Infanção seu rival; Henrique volta vivo, e sobre 

o cadaver do competidor feliz dá morte á sua amada. Até aqui, parece-me, não ha encontro 

algum que por uma derivação successiva e necessaria de idéas se não explique 

sufficientissimamente. O que um pouco mais embaraço poderia causar he a coincidencia não 
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de serem formosissimas ambas as Damas, que essa he condição infallivel em poemas e novellas, 

nem tão pouco de serem ambas senhoras de alta linhagem, pois que a poetica ainda se não tem 

dignado de authorizar a tragedia plebea, porem sim a coincidencia de serem ambos os dous, 

Henrique e Affonso, cavalleiros do tempo das cruzadas, e ausentarem-se um e outro para a 

Palestina. Esta mesma ja me não maravilha; emprehendendo-se escrever um Poema romantico, 

vem forçosamente a idade media presentar-se á imaginação, como aquella a quem só cabe o 

nome de romantica. Com as ideas essenciaes da idade media vem tambem forçosamente a das 

guerras nos lugares sanctos: e querendo-se um heroe d’esses tempos e havendo precisão de o 

pôr por largo espaço longe de sua terra, nada he mais obvio e nenhuma invenção merece menos 

o nome de invenção, que a de o mandar peleijar com os infieis ácerca do Sancto Sepulchro.  

Temo, que me arguão de que em assumpto de meu particular interesse tanto detenha 

aqui os meus Leitores, mas ao mesmo tempo entendo que no ventilar esta questão alguma outra 

levanto geral, cujo exame e decisão não serião inuteis para a theoria ideologica da Litteratura. 

E de mais, por pouquissima que seja a ventagem que se póde seguir do que n’este livrinho 

conversarmos eu e meus Leitores, sempre cuido que mais vale determo-nos por algum espaço 

n’estas innocentes disputas litterarias, do que trazer sempre o espirito nos tratos da politica, de 

que tão pouco se sabe e tanto se falla; e assim continuemos ainda a tratar de invenção.  

As Bodas do Conde Rizzari, que adeante vão estampadas, tem tambem sua tanta ou 

quanta semelhança, posto que muito mais remota, com a Noite do Castello. Conviria investigar 

se andou ahi alguma cousa mais do que méro e muito possivel acaso; muito fiz por isso, mas 

nada obtive. Esse quadro, não sem formosura, ainda que alias fraco e diffuzo em muitas partes, 

ahi appareceo pela primeira vez no Jornal Francez Voltigeur Nº 21 de 19 d’Abril de 1835, sob 

o titulo de Historia Siciliana. Os Redactores declarárão no seu Nº 22 do dia 22 do mesmo mez 

e anno, haverem-no copiado do Jornal de Pariz Le Temps Nº 1582 – 16 de Fevereiro 1834: o 

qual o tirára de outro Jornal tambem Francez Le Métropolitain. Se de feito as Bodas do Conde 

Rizzari são uma historia, se as cousas apezar da inverosimilhança, se passárão 

circunstanciadamente como se alí referem, o de que nínguem até hoje me soube dar a minima 

nova, claro está que o seu authôr, quem quer que seja, nada me deve. Se porem o todo ou a 

maior parte he ficção, e se essa Folha do Metropolitano, com que não pude deparar, he posterior 

ao anno de 1830, bem póde ser que antes do author da chamada Historia Siciliana a ter escripta, 

houvesse conhecimento da Noite do Castello, de que ja então corrião copias em Pariz, por mãos 

de alguns meus Amigos, sendo até datada de anno de 1830 a carta com que á cerca do tal Poema 

me mimoseou o Senhor Briccolani. Que o citado Nº do Metropolitano não fosse antigo quando 
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d’elle o Tempo extrahia um artigo, cousa me parece quasi certa, pois que um Jornal como o 

Tempo não usa de se sustentar com o facil rabusco de antigos periodicos. Como quer que seja, 

o exame das datas, que de certo ninguem fará, nem eu mesmo, provaria irrefragavelmente que, 

se aqui andou algum plagiato, não fui eu quem o cometteu. 

Para rematar esta já longa defeza com um documento de minha sinceridade, vou dizer 

o pouquissimo que sei e me lembra sobre a maneira como este Poema foi engendrado. Não he 

este uso de Poetas, e com razão o não he, que se todos tivessem a demaziada franqueza de dar 

a seus leitores conta do como fabricáram cada obra, muitas vezes lá onde mais os admirão por 

sublimes e inventores, os virião a achar pobres e ridiculos. Que de vezes para um engenho 

fecundo não he semente dos mais opulentos rasgos o objecto mais trivial, o dito mais 

insignificante, e não raro o desacerto mais rematado! Já se disse que nenhum heroe o era aos 

olhos do criado que em seu quarto o serve; a dama que mais triunfa pelas salas e bailes não 

hade ser vista nas cançadas horas em que se prepara ao toucador; a comedia mais saborosa de 

ver e ouvir perde metade de sua graça para quem a ouve e vê pelo avesso dos bastidores; e 

rematado um edificio, o primeiro disvelo de seu dono he fazer desapparecer d’elle os andaimes 

e instrumentos. Assim são as laboriosas edificações do engenho; e quem houvesse sido 

amanuense e confidente de Virgilio, não entenderia o porque tanto nos maravilha. Eisaqui vou 

eu agora, depois de ter mostrado a minha Noite do Castello, descobrir aos circunstantes parte 

dos meios com que produzi aquellas illusões opticas, os vidrinhos pintados, e o mesquinho coto 

da minha alanterna magica.  

Passeava eu por um jardim em Lisboa no fim de março do anno de 1830, poucos dias 

depois de ter ouvido ler o primeiro tomo do Fantasma profeta de Schiller. Passeava sósinho 

ruminando um soneto que me haviam encommendado de queixumes e talvez imprecações 

contra uma perjura. Era ao cerrar da noite, de uma janella sobranceira vinhão sons de piano, o 

meu espirito estava mui bem n’aquella solidão, quando nas bafagens quebadas da viração se 

começárão de ouvir uns sinos que ao longe tocavão a defuntos. Esses poucos elementos, e quasi 

todos pelo só acaso deparados e juntos, simpathisavão uns com os outros, e todos com a corrente 

que então levavão minhas ideas: e pois que me elles mesmos procuravão, de mais não tratei 

senão do modo por que faria um vinculo para prender estas diversas flores do meu passeio em 

um ramo concertado, e se possivel fosse duradouro; e o primeiro embrião do Poema se achou 

concebido. Que leituras ou que outras circunstancias d’ahi para deante o desenvolverão e 

ampliárão até sua cabal formação, nem o sei nem já isso importaria a ninguem; e porque he 
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razão irmos já pondo em terra a proa, direi sobre a Invenção em geral duas palavras por 

despedida. 

Parece-me que bem poucos serão os casos em que o estro tire de sua propria substancia 

as artificiosas cousas que produz. He quasi sempre a caprichosa fortuna quem por alguma via 

nos atira aos sentidos os objetos, cujas imagens depois aproximadas na imaginação do poeta, o 

convidão, como materiaes já reunidos, para d’ellas se servir em suas edificações. D’estes 

ajuntamentos de imagens recentes pelas quaes muitas vezes se nos depertão outras mais antigas, 

de todos estes ajuntamentos digo, muitos são inteiramente incoherentes, e esses tão prestes os 

rejeitamos, que nem leve consciencia d’elles nos fica. Outros, ainda que não de todo 

incompativeis, tem comtudo mui pouca affinidade, e a facilidade de os conhecer e rejeitar 

constitue o que chamamos bom gosto. Outros emfim, com tanta força ou graça se adaptão, que 

o toma-los assim como vem casados, e compor-lhes digna roda e sequito se ha por muito grande 

felicidade de ingenho. Por aqui vem, que para que se consiga o que se chama inventar, nada 

contribue tanto como rechear a fantasia já com a leitura, já com o variado tracto do mundo e 

formusuras da natuza. Tem todavia cada uma d’estas cousas seu desconto: a leitura tenta-nos 

aos furtos: e he o estudo dos homens e cousas póstas fora de nós, longo de si, cheio de confuzões 

e aborrecimento, e tão azado para nos inspirar como para nos apagar a inspiração e dissipar-nos 

a alma pelos gostos das cousas frivolas e de nenhum proveito. O que por tanto melhor se hade 

fazer, he temperar um pelo outro: a solidão reflexiva da leitura como o bolicio e scenas 

movediças de fora, e a agitação de fora com o remanso dos livros em que mais houvermos 

póstos nossos amores. Mas não se poderia idear algum meio artificial, por onde estas duplices 

vantagens se conseguissem reunidas e sem custo? um meio de forçarmos todas as cousas do 

universo a virem procurar-nos em nossa camara, e variarem aos nossos olhos, e 

velocissimamente, todas suas possiveis combinações até as mais raras e disparatadas? sim 

existe; e com quanto a muitos haja elle de parecer ridiculo, ahi vai sem preambulos nem venias; 

provem-no e talvez o dem por bom. Nome de Cérebro artificial lhe poz seu Inventor () e com 

razão, por que esta machina não só se occupa de representar todas as ideas do universo, mas 

nos fórra o trabalho de as associar por todas as maneiras, submettendo-as á authoridade do 

                                                 
 Todas as mais maravilhosas cousas tem tido pequeno e rude principio. É esta fonte de invenção que aponto, 

poderá ser ainda para o futuro e em mãos de mestre, origem de algum methodo amplo e mui util; pelo que me 

compraso de deixar memorado o nome de quem produzio ésta preciosa idea, á qual todavia nunca elle deu 

importancia, não querendo sequer que para mais valesse que para invenções narrativas, e em particular do genero 

dos contos orientaes, ou dos poemas de cavallerias, taes como os de Ariosto, e Fortiguerra. He a meu Irmão 

Augusto Frederico de Castilho que devo, entre outros achados litterarios, este, do qual não sei porque razão me 

não tenho aproveitado, mas que nas tentativas praticas que d’elle fizemos, achei ser de grande socorro.  

NOTA: Essa referência pertence ao autor. 



 

255 
 

nosso juízo, unico dote que lhe fallece, por não ser possivel metter juizo em uma machina. 

Lançai em uma urna um grande numero de sortes, em cada uma das quaes se haja escripto o 

nome de uma cousa natural ou artificial, que pela sua indole tenha bom cabimento no gênero 

de Poesia a que mais vos affeiçoão vosso genio e estudo. Estes muitos nomes, quando a reflexão 

vo-los não suggerir ou a contemplação do mundo, subministrar-vo-los-há a leitura de 

exemplares analogos. Revolvei as sortes e tirai, procurando pôr entre as differentes imagens 

que vos forem surgindo, o melhor nexo que poderdes. Pasmareis de ver como o acaso, só 

ajudado d’uma pouca fantasia vossa (sem a qual em vão tentarieis ser poeta) vos offerece taes 

riquezas de originalidade, como talvez por nenhuma outra via chegarieis a encontrar. Dirão que 

os partos d’esta urna menos vezes serão achados para aproveitar, que desacertos para rir. Não 

o nego, mas que mal vos faz o rir? e pelo contrario, esses thesoiros que a rir achareis de longe 

em longe, aprecia-los-heis por mui boa riquesa; e porei uma comparação, ainda que de não 

subido objecto a tire. Esses chamados oculos multiplicadores, os quaes com só sacudi-los e 

alterar a disposição das pedrinhas de diversas cores que andão lá dentro, vos amostrão figuras 

eternamente variadas, são poderosissimo subsidio para as imaginações exhaustas dos 

estampadores de télas; nem todas suas vistas os contentão, mas com todas se divertem, até vir 

a que mais agradavelmente lhes encha os olhos. Ao menos n’esta loteria do Cerebro artificial 

as entradas são gratuitas, as sortes pretas valiosas, e ainda as brancas pela maior parte vos 

divertem. Repito que, porque esta proposta he nova e parece extravagante, a não engeite cada 

qual sem a experimentar. Porque não haverá uma arte de invenção assim como ha outra de 

memoria (a)? e se por meios muitas vezes exquisitos e até jocosos, conseguimos  

                                                 
a O fazer leve menção do que acerca da arte da memoria sabemos, não dirá muito com a materia especial que 

levamos tratada, mas não lhe repugna tanto, que muito bem não caiba em uma nota, que os curiosos de letras se 

não desdenhárão de ler. 

Em que lugares e tempos do mundo apparecesse a primeira traça de tal methodo, cujos fundamentos comtudo 

jazem em uma propensão natural a todos, cousa he que ninguem podéra affirmar. Volta de dous mil annos ha que  

  O Poeta Simonides fallando 

  Co’ o Capitam Themístocles um dia, 

  Em cousas e sciencia praticando; 

 

         Hum’ arte singular lhe promettia, 

  Que então compunha, com que lhe ensinasse 

  A lembrar-se de tudo o que fazia; 

 

        Onde tão subtís regras lhe mostrasse, 

  Que nunca lhe passassem da memoria  

  Em nenhum tempo as cousas que passasse 

 

        Bem merecia, certo, fama e gloria,  

  Quem dava regras contra o esquecimento 

  Que sepulta qualquer antiga historia.  
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decorar em uma hora o que em um anno não podéramos aprender, porque razão despresariamos 

com tão leve fundamento a receita de crear com facilidade novos quadros? 

O peor inimigo que por deante d’esta novidade se alevanta, he a vaidade. Todo o authorzinho 

mui presumido de si, cuidará que em a não combater com o escarneo, dá mostras de se querer  

                                                 
Esta arte de Simonides foi sempre depois aconselhada e recommendada por bons ingenhos, Aristoteles, Platão, 

Cicero, Quintiliano, S. Thomas, Leibnitz e varios outros: o que já por si bastaria para resposta aos desasisados que 

sem a conhecerem a escarnecem. Em todos os seculos tem ella sido por filosofos levantada do esquecimento e de 

novo enterrada no despreso pela ignorancia, impostura e má cobiça dos que a tomárão menos por assumpto de 

ensino do que por mercancía e trafico vergonhoso. Havião-na os Filosofos como chave a quasi todas as portas do 

alcacer das sciencias: havião-na os corretores de ingenho e belforinheiros da litteraria republica como gazúa para 

abrir os cofres dos curiosos e enriquecer-se. Quem bem reparar em que passão de quinhentos em numero os 

escriptos sobre taes doutrinas, entenderá facilmente quão credoras sejão de apreço, estudo e adopção.  

O principio grandemente filosofico em que esta arte estriba, na filiação das ideas está posto e na potencia 

imaginativa; substitue o mnemónico a noções simplices outras noções variadas, que vem a ser os instrumentos e 

meios mecanicos de sua artificiosissima industria: envolve e conserva o que ignora dentro no que sabe: as ideas 

abstractas e descarnadas, e para que assim o digamos volateis, se lhe transformão em positivas, sensiveis e faceis 

de gravar, assim como em um oleo se imbebe, prende e para largos annos se conserva o cheiro e fugitivo espirito 

das flores. A memoria, faculdade de seu natural quasi mecanica, remonta-se mais alta e cresce arrimada ao juizo, 

do qual o mnemónico mãi e filha a póde a um tempo chamar. Ao mnemónico pozerão nome os sabedores omnidico. 

As mais subidas leis do entendimento, e seus extravios mais desordenados, tem igual applicação pratica e bom 

prestimo nas confeições mnemónicas – A simplificação das sciencias, e especialmente da sua linguagem, he o 

passo mais alentado que ellas sabem dar para se irem á perfeição. 

Outra cousa não he a mnemónica senão a algebra da memoria. Sendo a memoria rapida como o pensamento cuja 

ella se faz traductora, um oceano de ideas se entremette muitas vezes do primeiro ao quarto termo de suas 

proporções; essa associação de ideas he o seu fio. O fruto caindo da arvore de Newton lhe revela a gravidade; 

generalissima lei do universo era essa, mas discorrião longos estadios de raciocinios desde lá da grande lei até cá 

ao tão pequenino exemplo, que pela primeira vez se encontrárão fronte a fronte e maravilhados, na alma de Newton 

– A muita simplicidade a que já hoje esta arte ou sciencia mnemónica he chegada, abre e franqueia ao estudo 

amplidão de campo sem horizonte para alem das antigas metas, e concede ás retentivas mais tardas e rebeldes, 

varinha para tamanhos prodigios, como nunca as mais felizes os fizeram. Atinai agora lá com decifrar-me a razão 

porque sendo tão curta a vida, n’ella curtissimo o quinhão para os estudos, pouco o que o homem sabe, infinito o 

que ignorará sempre, sem numero o que importára que soubesse, se despré-ão meios que suavizão e abrevião o 

caminho, estradas de ferro e carruagens de vapor para a intelligencia? Prejuizos, interesses, inercia? Tudo tem 

concorrido, mas n’este caso especial outros motivos houve, cujos principaes cuido que a dous se hão de reduzir: 

culpa dos apostolos da mnemónica, e falta de necessarios elementos. Quanto a esta segunda parte, em consequencia 

de um laborioso Diccionario Mnemónico Francez por meus Irmãos Alexandre Magno de Castilho, e José Feliciano 

de Castilho, mais aplanadas andão, senão de todo destruidas, as principaes difficuldades. Ninguem fez jamais 

tamanho damno á mnemónica como os proprios seus professores n’este nosso tempo. Feinaigle, a quem muito ella 

deve, requeria dos discipulos espantosos juramentos de segredo, com o que mui ruim fama deitou da sciencia, a 

qual em animos de quem a não conhecia, bem devia parecer indigna de lograr a luz. Um Aimé Pariz que a hoje 

professa em França e já em um pleito judicial foi por meus Irmãos convencido perante um dos mais authorizados 

Tribunaes de Pariz de ter saido á praça litteraria com alheas galas que mal cosidas, e mal trajadas hia chamando 

suas, esse Aimé Pariz, digo, que asi se assoalhava despejadamente por author de um sistema em o qual nem um só 

principio havia inventado, tanto encareceo e tão sem consciencia nem pejo, as vantagens d’esta sciencia, e com 

ensina-la, tão longe andava de bem lhe alcançar a filosofia e força essencial de seus elementos, que mais que 

Fenaigle a abateo no conceito de muitos. Seis diversos Tratados hão sido na França e em lingua Franceza 

publicados por meus Irmãos sobre a mnemónica, suas applicações e sobre os meios de facilitar a composição de 

suas formulas. Espero eu que o mui particular e longo estudo que em tal materia tem feito, não venha a só valer 

entre Estrangeiros como até agora, mas que em fim, d’elles algum plante ca tambem em nossa terra esta arvore, 

que não da sciencia porem das sciencias poderemos chamar, porque se tomada só por só não alardea mais que 

esteril formosura, quasi que não ha com tudo ramo de humano conhecimento que enxertado n’ella não pegue, não 

vingue, não se arroje, e todo se não desate em ricos frutos. 

NOTA: Essa referência é do autor. 
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d’ella utilizar; e que se isso fizesse, provaria como o seu proprio cabedal lhe não era bastante. 

Não heide eu responder a este sofisma, por não repetir cousas que já atraz ficão ponderadas: 

mas para satisfazer a esses escrupulos que mais me cheirão a fraqueza que a valentia, recordar-

lhes-hei um aforismo que certo não he novo, e vem a ser que não tanto consiste a originalidade 

no que se diz, quanto na maneira por que. Bem anciam cousa he o descrever a madrugada ou o 

luar, e com tudo tal estillo e cores se podem ainda empregar n’isso, que grangeem a outros 

pintores e poetas os gabos de inventores; o que por tão sem duvida o tenho, que não temeria 

affirmar, que alguns poucos traductores se avantajão em originalidade a muitos authores 

originaes. E aqui me cerro para dar já passagem á Ballada e Historia Siciliana que deante de si 

me vierão trazendo a tão longes rodeios e desvios. 
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7.1.4.3. PREAMBULO184 

 

 Depois do muito que de ciumes deixámos escrito, não me atrevêra a appresentar já aqui 

o seguinte Poema, que na mesma fôrma do coração foi vasado, se me não fosse licito explicar 

primeiro os meus porquês.  

 Fôra empenho meu em outro tempo tecer uma ordenada collecção de poemas sobre 

todas as principaes paixões: Alibert () e a Baroneza de Stael () havião comettido, como bons 

filosofos que erão, analisa-las em abstracto, para d’essas analises concertarem um sistema de 

moral. A minha idea era menos sobida, sendo-o todavia tanto, que por me sentir desigual, a 

desamparei: era tornar-me, para que assim o digamos, o Fabulistas das paixões, restringindo 

cada uma d’ellas em uma ou mais hypotheses, historicas ou fingidas, que eu tomaria para 

assumpto de outros tantos paineis de poesia. Com o ciume encetei a tarefa. 

 Trez diversos caracteres de zelosos me occorrião para retratar. Primeiro, um amante que 

da injuria que lhe foi feita toma solemne vingança; segundo, um que, depois de trahido, foge 

sem deixar de amar, antes amando mais do que nunca, e com voluntaria morte põe remate em 

suas penas; e ultimo, um a quem uma ingratidão e perfidia apagão o lume do entendimento. 

Saío o primeiro na Noite do Castello: sae o segundo no Bardo: e sairia o terceiro em um Poema 

que já andava riscado com o titulo do Hermitão da Arrabida, se eu não tivesse, como já disse, 

renunciado tão altivas presumpções. 

Acerca do Poema do Bardo conversaremos aqui o nosso pouco. Tenho eu para mim que 

he este de mais algum preço que a Noite do Castello: e por esta só rasão assim o conceituo; que 

o trovei com impeto, e com a alma cheia e repassada do seu assumpto. Este porque, não há 

porque o eu diga, nem mo perguntem: confissões publicas, se já as mereceo a Santo Agostinho 

a piedade, e a filosofia a Rousseau, tamanha authoridade não a há a poesia, e só mencionarei o 

quando e onde o compuz. 

                                                 
184 CASTILHO, António Feliciano de. A Noite do Castello e Os ciumes do Bardo. Lisboa: Typ. Lisbonense, 1836, 

p. 141 – 152. 
 Doutor Alibert accrescentou na sua mui formosa Obra, a que pôz por titulo Fisiologia das Paixões, algumas 

anecdotas de rematada belleza poetica, refeitas de boa filosofia moral e de muito affectuoza eloquencia: não foi 

comtudo seu fim pôr exemplo de todas as paixões.  
NOTA: Referência incluída pelo autor. 
 O tractado da Baroneza de Stael, que traz por titulo Da influencia das paixões, he quasi inteiramente theorico, 

e apezar do foge d’aquella imaginação, das côres e vernizes d’aquelle singular estillo e da muita profundeza de 

ingenho da escriptora, parece-me que não desempenha cabalmente o assumpto; que não tem em muitas partes, 

nem a desejada clareza, nem a verdade necessaria; que ás vezes nos dá por oiro e pedraria fina de razão, meros 

reflexos de fantasia; que emfim não raro aconteceo deixar-se aquella grande mulher nos seus extasis ir sem saber 

por onde nem para onde, atraz do agradavel som, gentis imagens e admiraveis audacias de sua inspiração.  

NOTA: Referência incluída pelo autor.  
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 Era cerca dos fins do outono do anno de 1829: havia-me eu por necessidade arrancado 

do meu saudoso ermo de S. Mamede da Castanheira do Vouga para o seio d’esta mui prosaica, 

e mui tumultuosa, e então mui terrivel Lisboa. Aqui, na terra de meu nascimento, e cercado dos 

passa-tempos que nunca em uma cidade fallecem, nem aos que os fogem, perseguição-me 

memorias do muito que lá deixára n’aquellas brenhas salvadoras; de um Irmão que foi sempre 

o melhor e o mais amado dos meus amigos, de meus livros e estudos em que o sempre tive por 

camarada, em fim dos meus passeios livres como o vento d’aquellas serras, e do meu ninho 

domestico tão abrigado e seguro. Terra de meu segundo e melhor nascimento era aquella; e o 

meu coração andava falto do seu ar, e meu espirito melancolico carecia de uma solidão. As 

aguas são tambem uma solidão para quem a não póde ter melhor: das entranhas de Babilonia 

saía o Hebreo captivo a assentar-se pelas margens dos rios para chorar ausencias de Sião. Já 

margens me não bastavão a mim que folgava de me afastar d’ellas e de me embrenhar pelos 

ermos d’esse Téjo, que ahi hia e vai tão escalvado de suas antigas e rumorosas selvas de navios. 

Sem mais companheiro que meu só pensamento, havia não sei que secreto gozo em me deixar 

levar n’um barquinho pequeno, ora á escolha dos remeiros, ora á mercê caprichosa do vento 

que por ali soprava, n’aquellas tardes do outono, fresco e desabrido. Tomára que algum engenho 

agudo me atinasse uma explicação clara e cabal do porque em dias desamparados do 

contentamento tanto nos tentão e nos aprazem os abalos do perigo. Certo que não desejava eu, 

nem havia porque desejasse, o ser submergido; e comtudo levava postas minhas delicias no 

desencontrado balancear da embarcação, no seu pender até metter o bordo pelas aguas, no 

fracasso da onda que remettendo com a prôa se desfazia n’uma rajada chuvosa por cima de nós 

e por uma e outra parte em carneiros de espuma. Por que razão he jogo saboroso para Inglezes 

o fugir em arrancado galope, antes vôo de seus cavallos, pelas boleadas e escassas veredas, 

pendentes sobre os mais temerosos precipicios? por que razão a caça dos animaes ferozes, por 

que razão as batalhas, por que razão o correr dos dados onde embarcamos toda nossa fortuna, 

attraem tão poderosamente as vontades? outrem que o diga; o que eu sei he que aquelle meu 

navegar por cima de escarceos, entre ventos impetuosos, e por baixo de muitas nuvens, me 

agrada ainda agora e me encantava então. D’esta sorte, e no meu Tejo, compuz, se inteiro o não 

achei, o Poema do Bardo: o qual pois se não he todo historico, tambem não he todo ficção. 

Em quanto ao seu titulo, não será despropositado advertir que o nome de Bardo não vai 

tomado no seu rigoroso sentido, como a algum desattento já pareceo, mas sim e sómente como 

synonimo de Poeta. 
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Não faltaráõ mãis que notem aqui ou acolá sobejidão de beijos e branduras: e por outra 

parte, não faltaráõ filhas que bem accusem e detestão o Bardo pela estranhissima descortezia 

com que remete como lobo contra todo o seu sexo. Ora pois, com umas e outras espero que 

ficaremos d’esta vez em boa paz: e comecemos pelas primeiras. 

Não tomarei para thema de minha defesa o que já em mais apertadas circunstancias de 

si disse um poeta Romano. 

Escrevo desenvolto e casto vivo; direi porém, que havendo de compôr um Poema com 

o particular intuito que já mencionei, essencialmente importava representar o ciume pelo natural: 

ora entendo eu que, se ha paixão sensual e voluptuosa, essa he o ciume, com o qual n’esta parte 

o proprio amor ditoso nada tem que ver; sim se pasce-o amor nas saudades e esperanças de seus 

deleites, mas o ciume ceva-se em muito mais largo campo, porque tem por alimento não só os 

seus passados e futuros gosos, senão tambem os alheios que elle mesmo cria, multiplica e 

engrandece: os bens o inflammão, os males o inflammão ainda mais, e a inveja que d‘elle faz 

parte lhe mette pelos olhos visões que o endoidecem com venenosas delicias. () 

Quem representasse casto o ciúme, escurecer-lhe-hia uma de suas principaes feições. 

Mas se não duvidei figurar todos seus desordenados furores, puz-me por mui severa lei, e 

inteiramente a cumpri á risca e sempre a cumprirei, que onde por necessidade houvessem de 

ficar imagens menos modestas, ahi a frase tecesse um como véo, não tão tapado que as 

encobrisse ante olhos experientes que em as ver nenhum perigo correm, nem tambem tão raro 

                                                 
 Não posso resistir á tentação de recordar aqui, como em favor do meu dito, um excellente Soneto do nosso, em 

muitos particulares inimitavel, Bocage: poeta que tão sobejamente anda hoje esquecido, como em sua vida se vio 

idolatrado. 

 

   Nos torpes laços de Belleza impura 

     Jazem meu coração, meu pensamento, 

     E, forçada a servil abatimento, 

     Contra os sentidos a razão murmura. 

  

   Eu, que outr’ora incensava a formosura 

      Das que enfeita o Pudor gentil e isento, 

      A já corrupta idéa hoje apascento 

      Nos falsos mimos de venal ternura. 

 

   Se a vejo repartir prazer, e agrado 

     A’quelle, a este, co’a fatal certeza 

     Fermenta o vil desejo envenenado. 

 

   Céos! Quem me reduzio a tal baixeza? 

     Quem tão cégo me pôz? ... Ah! foi meu fado, 

      Que tanto não podia a Natureza. 

NOTA: Referência incluída pelo autor 
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que a vista da innocencia o traspassasse; se me não engano, consegui-o. Pelo que, já digo que 

nenhum damno póde d’esta leitura resultar: e temos satisfeitos os escrupulos das mãis. 

Mas como apoz as mãis poderáõ vir atravessar-se-me n’este caminho alguns outros 

d’esses moralistas que sabemos, para quem he mais alto escandalo escrever um beijo () do que 

tomar cento, razão he que os despeçamos tambem com duas palavras de cortez argumento. De 

barato se lhes concederá que não somos ainda cá chegados, como o são já hoje em França, a 

cabo de longe combater de todos os sisthemas e theorias possiveis, áquelle ponto de chamada 

civilisação, em que cada alma tem, já formada para si uma opinião da qual se não demove; ou 

o que he mais certo, todas as almas de puro costumadas de verem, a revezes, triunfar e perecer 

as crenças e principios mais oppostos, adormecêrão no regaço do septicismo, para ahi sonharem 

á larga nos deleites de que se mais contentão. Não; os sofismas do latrocinio, do adulterio, da 

ingratidão, e de todo desenfreamento de paixões, são, mercê de Deos, mal acceitos ainda aos 

ouvidos de nossa terra, e nunca se dirá que eu dessirva, sabendo-o, á verdadeira puresa de 

costumes. Mas, pelo contrario, utilidade grande me parece que vai em pintar, como eu procurei 

faze-lo, os affectos fogosos da mocidade com todas suas verdadeiras cores naturaes, para se 

bem conhecerem, uma vez que, segundo o eu tambem diligenciei, se acrescente ao debuxo das 

flores que aprazem, o retrato feio dos aspides que por entre ellas crescem. Pareceo-me que 

sendo n’estas nossas partes do meio dia tão geral enfermidade os zelos, não se havia de a um 

poeta tomar a mal que em seus poemas tratasse as tragedias que d’ella se podem originar; por 

quanto, ainda que pouco houvesse isso de aproveitar directamente aos malfadados em quem 

uma vez esta febre d’alma pegou, algum proveito poderia trazer, se pelo aspecto de tão graves 

consequencias, persuadisse a algumas inconstantes o quam feia deshonra lhes he, e o quam 

perigoso vicio se pode tornar a sua deslealdade em amores. São os amores, como já alguem 

escreveo, o capitulo mais cheio da vida humana, são na vida da mulher o capitulo unico; e com 

quanto se finja have-los nas conversações publicas por cousa de mero passatempo, e até de si 

por um certo modo vergonhosa, nem por isso deixa de ser esta a paixão conservadora do mundo, 

a unica universal, e a fonte particular de toda a domestica felicidade: pelo que, o estrema-la de 

toda a liga e fézes, acto he de mui pura e generosa vontade. 

                                                 
 Uma entre muitas me lembra aqui ácerca dos taes por cuja mãos régio-censorias corria o entendimento portuguez. 

Metteo um Poeta ao exame de um d’esses Aristarcos authorisados um voluminho de Sonetos, suado fructo de suas 

vigilias amorosas. Havia por desgraça um, cujo ultimo consoante era beijo, e logo n’essa palavra acertárão de cair 

os olhos do Juiz, que em taes particulares, segundo dizião, mais era que simples curioso; o qual acceso no sancto 

desejo da pureza do seu proximo, logo ali fulminou o pobre do verso com, esta cóta “Risque beijo e ponha osculo” 

NOTA: Referência incluída pelo autor 
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Agora diremos ás filhas, que das espevitadas solturas de lingua do Bardo contra a 

infidelidade feminil se derem por offendidas, que essa opinião do Bardo não he por nenhum 

modo a minha, nem a de nenhum homem cujo animo andar desassombrado e assente. Ja eu 

disse que em lealdade amorosa muito melhor conta faço das mulheres que de nós outros; mas 

para que eu desse a um zeloso o seu verdadeiro estillo, cabia-me que, porque sua amada o 

atraiçoára, ella de quem mais alto apreço fazia no mundo, perdesse elle todo o conceito do sexo, 

e contra todo elle saissem da desordenada tempestade de sua alma raios e coriscos. São seus 

ditos injurias, atrozes blasfemias lhes chamaria eu de bom grado; mas vós que ahi vos derdes 

por injuriadas e blasfemadas, mettei a mão pelo peito do vosso offensor, palpai-lhe o coração, 

e entendereis que só muito vos offende por que muitos vos ama: em quanto em labios que 

afagárão, durarem imprecações e affrontas, sinal he de que ainda la por dontro lavra o antigo 

incendio. Todavia quem tanto ousou contra a melhor metade de nossa especie, tanto he réo em 

meu tribunal, que para desaggravo das queixosas, logo ali lhe impuz não qualquer pena, senão 

pena de morte; e não qualquer morte, senão afogado depois de padecidos os tratos do ciume. 

De outra materia tencionava eu fallar aqui, a qual sem falta alguma era importantissima, 

a saber, a Declamação Portugueza. Tinha n’este particular reflexões, que de recitar os Ciumes 

do Bardo me vierão, e em cuja publicação algum bom serviço por ventura faria ao nosso Theatro: 

mas tenho por mais acertado o calar-me com ellas, já que, a despeito de todas minhas antigas 

diligencias e trabalhos, o Governo inda não quer Theatro: e se alguma cousa n’essa parte se vier 

a fazer, será unicamente, segundo entendo, a obra material, aquella para a qual basta grangear 

dinheiro emprestado; a parte litteraria será deixada ao acaso ou dirigida por quem Deos for 

servido, provavelmente pelos ignorantes e presunçósos, a quem se fia o mais das cousas, em 

vez dos desvalidos e despresados cultores das letras. E a mim que me importa nada? tomára eu 

apagar todo meu zelo para com as letras, n’esta terra fecunda e inexgotavel de Sármatas. Já 

quasi o tenho conseguido; e se de hoje em deante estudar e compozer, será só para me distrair 

e esquecer do nojo que me elles causão. 

 

   Lisboa 6 de Janeiro de 1836. 
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7.1.4.4. CONVERSAÇÃO PRELIMINAR185 

 

Pôr em um tomo original, por ultimo remate e coroa, uma traducção, e essa pouco 

primorosa, bem deve a muitos parecer notavel desacerto; comtudo não o fiz eu sem razão. 

Costume he de quem regala a seus amigos (e n’essa conta me praz a mim ter meus leitores) 

deixar para o fim do banquete as viandas mais delicadas e mais generosos vinhos, porque essa 

derradeira lisonja dos paladares absolva o menos apuro que no demais houvesse. Dos tres 

Poemas que tinha para offerecer; os dous primeiros, tendo-os eu mesmo preparado, bem podia 

ser que não respondessem ao conceito em que os eu tinha; e assim me importava reservar para 

a segunda meza este, que podia não me dar gloria, pois que sendo fructo de alheia arvore só me 

custára o tempo de o andar colhendo, mas ao menos hia seguro de contentar, se já passando por 

minhas mãos não perdêo o sabor que tão geralmente o fez gabado. E a mais chegavão ainda 

meus bons desejos, que era a par com a traducção estampar o texto francez, no que então 

nenhuma duvida me ficaria de despedir contentes os meus hospedes: mas tão generoso não sou, 

que ás suas delicias haja de sacrificar de todo a minha vaidade, confrontando as minhas 

pobrezas de traductor com as galas e riquezas da Authora. Não he a cópia digna do original, e 

aqui o declaro já, primeiro que ninguem; nem sequer he a melhor que eu podéra fazer: de um 

folego se escreveo, e ha tantos annos, que nem espaço houve para desvelos, nem os eu conhecia 

n’esse tempo, nem soffreria sua demora no poetar. Devêra sim ter agora melhorado, mas 

fallece-me a vontade, e tambem para que servíra tal fadiga? quantos leráõ isto? e d’esses, 

quantos lhe apreciarião o esmero? Se ainda canto n’esta noite tempestuosa de Portugal, he por 

me distrair, que não por cuidar que alguem me ouvirá em minha vida. Oh! se eu quizesse dar 

largas aos pensamentos que da raiz d’este me vem rebentando, se eu quizesse justiçar aqui, já 

hoje, os Mecenas á moderna, que em outra parte e em outro tempo talvez condemne a longo 

viver por sua e nossa vergonha! ... mas recolhamos por ora esse processo, e em vez de guerrear 

Vandalos, vamos tratando nossas letras, em quanto de todo nos não decepão. E assim digo, que 

um dos principaes defeitos da presente traducção me parece estar em que, com o ser mais 

derramada que o original, não tem assaz cunho de nossa lingua. Sim entendo ser pura a frase 

em que a escrevi; mas se o carecer de vicios he começo de louvor, outras e mais assignaladas 

virtudes se requerem para merecer a estima. 

                                                 
185 CASTILHO, António Feliciano de. A Noite do Castello e Os ciumes do Bardo. Lisboa: Typ. Lisbonense, 

1836, p. 170- 183 
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N’esta era em que he cabal o esquecimento dos nossos bons livros patrios, forçoso o uso 

dos estrangeiros, generalissima a conversação do idioma que mais tem contaminado o nosso, 

sem limites o despejo com que os mais nescios traduzem, compõe, e imprimem, espantosa a 

torrente de deslavadas semsaborias causada de uma chuva miuda de periodicos, a qual n’este 

reino vai acabando de assolar costumes, amor é verdade, esperanças do bem, juiso e gosto 

seguro, e a formosa a formosissima lingua portuguesa, n’esta era emfim que a historia tem de 

signalar com ferrete de presumpçosa e estupida, em consciencia devíamos nós, os poucos que 

ainda somos Portuguezes, pôr peito a por todos os modos salvar tal lingua do naufragio. Já hoje 

o estrangeiro que pelas obras de nossos antigos a houver aprendida, não a poderá ouvir, 

entrando por nossas cidades e villas; só lá pelos reconditos fraguedos de alguma serra do norte, 

debaixo dos tectos de colmo de alguma aldêa sem nome, a irá tarde desencantar; e certo que 

sorriso de desprezo lhe acudirá aos labios, quando ao fim de não ter entendido os legisladores 

e os guias da publica opinião, só entender algum descalcinho que ande por entre moitas 

pascendo suas ovelhas. Como religião perseguida e malquista, chegou pois a se refugiar por 

desertos lingua que a nenhuma cedêra, se o nós quizessemos. Oh! que o queria eu, se essas 

fossem minhas forças! e agora me dóe do muito tempo que pela não conhecer desperdicei para 

o seu cultivo. Pelo que, se em meus antigos escritos não posso acabar comigo que me resolva 

ao fastio de inteiros os derreter, para novamente os vasar em fôrma d’aquelle estillo dos nossos 

bons tempos, que todo espira singeleza, brandura, e innocencia, ao menos me obrigo que nos 

que de ora avante traçar e escrever, levarei todos meus sentidos postos em tão louvavel 

diligencia. E se já por ventura parecer a alguns que a sobeja antiguidade procuro levar a 

linguagem, a qual pelo muito que desceo já se não pode subir tão alta, não terei com que os 

refute, mas lhes direi por boa resposta, que pois que a excessivo ponto de corrupção nos vão 

levando, he de mister guindar para excessivo ponto de pureza, para que contrastando-se uma 

por outra cousa, a final nos possamos ao menos ficar em meio termo. Em muito mais encarecido 

auge, e de todo impossivel e ridiculo, pôz a mira e a elle tirou sempre com todas suas forças 

Francisco Manoel do Nascimento; e mais he indubitavel que n’este particular mereceo mui bem 

de nossa litteratura. Reclamemos pela dívida de déz se quisermos que ao menos os cinco nos 

venhão pagos. De presumpçoso taxaráõ meu empenho não poucos d’esses que mais podem 

criticar e empecer do que accender-se em fogo de generosa temeridade: pois seja assim como 

elles quiserem, e nem por isso ficaremos mal avindos, porque me não podem tirar a satisfação 

e gloria, que sempre levarei, de atravessar por um seculo barbaro, sem que n’elle me contamine. 
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Caudal e impetuoso entra o rio Rhodano pelo lago Lemano, e tão determinado com sua 

carreira o atravessa, que se o não altera, nem com o christalino das proprias agoas lhe desfaz a 

baça e terrena côr, tambem d’ella se não deixa enturvar, nem vencer da inercia de tão ampla e 

dormente superficie. Não me comparo eu com o Rhodano186, que bem entendo não passo de 

manso regatinho por entre viçosa mas rasteira grama, e só noto ésta imagem para exprimir o 

que eu folgára de ser, e o que não menos folgára que de si emprehendessem os pouquissimos 

bons ingenhos que ainda ha em Portugal, não afogados na geral bruteza. 

As traducções de lingua franceza, a que pouco há attribuí parte da culpa no estrago de 

nosso idioma, e pelo demais tem sido feitas por ignorantes movidos pela cubiça do lucro, por 

duas vias damnarão a sincera e nativa pureza de nossa lingua; já cobrindo-a com o voraz e feio 

musgo de estranhos vocabulos e frases, já principalmente quebrando-lhe o estillo proprio, a 

interior contextura, e desgastando-lhe sem o cuidarem, a vida e espirito semi-romano, com que 

tão fera e poderosa andou sempre entre as de Europa. 

O primeiro mal, com quanto seja grave, não he sem remedio, bastando para a vir a lavar 

d’esses envenenados e nojosos arrebiques, haver quem leve por deante as mui preciosas 

diligencias do Senhor Bispo D. Francisco de S. Luiz187. A peor enfermidade he a segunda, se 

mais que enfermidade não he ella já morte, pois que não acommetteo pelo exterior, nem he, 

para que assim o digamos, patente aos olhos, senão que por todas as entranhas lhe anda lavrando. 

Fallar portuguez com palavras francezas he incomparavelmente menos máo, dado que mais 

ridiculo pareça, do que pensar em francez e muito embora exprimir-se em palavras patrias. Não 

cuido eu que haja lingua que mais diste por indole da nossa do que a franceza: apezar de terem 

uma e outra boa parte de sua origem na latina; apezar de terem sido francezes os rudimentos de 

nossa monarchia, e muitos os d’essa nação que por cá desde esses tempos se ficárão; apezar 

emfim do muito e mui intimo tracto que sempre nas duas gentes durou e grande conversação 

que de seus livros tivemos, permanecêrão distinctissimas, direi até contrarias em seu caracter 

as linguas, até que o troço dos traductores aventureiros nos invadio, venceo e talou a nossa. 

Para bem verter do francez, mais cabedal se requer do que para escrever de proprio moto, 

porque no segundo basta seguir a queda dos proprios pensamentos que todos vem trajados do 

idioma vulgar, e não assim no primeiro caso, aonde a linguagem sobre que navegamos, nos faz 

continuamente força; e mal que um instante a inspiração deixa de nos favorecer, ou 

descançamos no remo, em vez de contrastar e subir a corrente, com ella descemos precipitados. 

                                                 
186 Referência ao rio Reno. 
187 Conhecido como Cardeal Saraiva (1766 – 1845) foi professor de teologia da Universidade de Coimbra e sócio 

correspondente da Academia de Ciências de Lisboa. Liberal, participou da Associação do Sinédrio Portuense. 
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E tantas partes felizes, como as de que para isso se precisa, quem as deu ou dará jámais aos 

presumpçosos que por hi nos inção de traducções, de que todo o reino vai raso, como parede 

branca salpicada de vareja e outras peores immundicias de insectos na força do estio. 

E porque a materia he de tamanha utilidade, e nós estamos, não em um Prologo, mas 

sim em uma Conversação preliminar, continuaremos por ella, e os enfastiados que voltem 

folhas e vão lá adeante tomar pé onde melhor lhes parecer. 

Duas causas tambem já mencionei, por onde nossa lingua se tem ido e vai pervertendo; 

são o necessario e forçado estudo de livros francezes, e a leitura dos periodicos, que para muitos 

não menos he necessaria e forçada. Aconselhar que uma e outra se renunciassem fôra absurdo. 

Aos periodicos dei eu costas, que não pertenço a este mundo; mas que amador de letras podéra 

soffrer esbulhar-se das Obras que mais instruem e divertem? De tudo leia embora o animo do 

curioso, mas como houver acabado cada uma de suas leituras, corra a se purificar nas fontes 

vivas e copiosas de nossos classicos; não perderá a substancia do que houver recebido, mas se 

livrará das nodoas que no tragar esse mantimento lhe caissem. Não forão os nossos classicos 

homens de que nos hajamos nós outros de desdenhar, nem em só escrever portuguez se cifra 

seu merito. Se os que hoje os desprésão e menoscabão se quisessem ao menos aventurar a lêl-

os, quam prestes mudárão de conceito, deleitando-se em seu tracto! Por desconhecidos são 

desapreciados, por não frequentes desconhecidos, e por dispendiosos não frequentes: d’onde, 

serviço grande será para as letras e lingua portuguesa o que a tão recente e tão esperançosa 

Sociedade dos Amigos das Letras, commette e levará a effeito, se a fortuna a ajudar: com os 

lucros do seu promettido Jornal de Sciencias, Letras, e Artes, he proposito seu ir a pouco e 

pouco reimprimindo os melhores de nossos antigos livros, para os derramar na maior copia e 

pelo infimo preço que possivel for. Não basta porêm este só remedio contra enfermidade tão 

geral e profunda, senão que todos serão poucos e bem empregados: pelo que me praz confiar 

em que todos meios serão tentados, taes como um Diccionario amplo e cabal, premios annuaes 

ás Obras que em cada um anno venhão a apparecer em melhor linguagem escritas, desvelo em 

prover de bons Dramas, Comedias e Tragedias o Theatro, e a final versões esmeradas dos 

Romanos authores, mormente dos poetas, que por serem leituras para maior numero, mais larga 

cura podem fazer. N’este ultimo ponto insistiria eu, se fosse este lugar para dissertações; mas 

sempre direi, que por quanto forão traducções as que já nos arruinárão, a traducções cabe reparar 

o destruido. E certo, que o mal que nos as francezas por sua natureza hão feito, o podem pela 

sua mui bem vingar as latinas. Este alvitre tanto agradou a alguns de meus amigos, assim como 

lho propuz, que espero que de bom desejo passe e se converta em obra, Já, mercê de Deos, para 
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começo de tão grandioso edificio algumas poucas pedras estão cortadas. De Ovidio não fallo, 

porque de seus Amores e Metamorfoses fui eu o traductor, nem de Lucano de que um de meus 

Irmãos já tem uma boa parte; mas mencionarei Horacio, cujas Satiras e Epistolas ahi estão já 

com tamanha felicidade trasladadas para verso portuguez pelo Senhor Antonio Luiz de Seabra, 

que de outro modo não folgára de as ter escritas o filosofo cortezão, se Portuguez houvera 

nascido em vez de Romano. Oxalá que tanta fabrica de esperanças não fique só pela primeira 

traça, como pelo demais se lamenta em cousas nossas! 

Mas tornando-me ao d’onde me desviei, por querer dar uma vista d’olhos a estes não 

jardins sim pomares de muitos frutos, repito que não vai a Confissão de Amelia tão portuguesa 

como podéra, e conceda-se venia a quem não inquirido confessa o delicto. 

Agora razão he que da Authora se dê alguma noticia a minhas Leitoras, mais que leve 

seja e por alto. Não sem boa razão se ha por começo de louvor em qualquer vida, o lustre da 

origem e claridade do lugar natal, porque dado que da fortuna sejão ambas essas cousas e não 

do sugeito, como bons auspicios usamos de as acolher quando de meritos pessoaes as vemos 

depois ir seguidas. Franceza nasceo Delfina Gay, e filha de uma Senhora por nome Sofia Gay, 

mui nomeada pela excellencia de seu ingenho. () Com todas as boas fadas veio a lume esta 

menina: a natureza, sobre dar-lhe com profusa mão graças corporaes, lhe bafejou espirito raro, 

abraçando assim n’um só composto o que para ricamente prendar a duas mulheres houvera 

bastado. Entre seus penates achou já a gloria cuja tinha de ser, e em sua Mãi a mestra e o 

exemplo vivo para imitar; vantagem grande no juizo dos que bem alcançarem quanto por 

negação e rudeza de pais se malogrão bem a meudo preciosas e nativas qualidades de filhos () 

                                                 
 M.me Sophia Gay he em França tida na conta de mui distincta por merito e modéstia, d’entre as Authoras de 

Novellas: em nenhumas das suas pôz seu nome, com quanto a isso a provocasse a boa acolhida que todas ellas tem 

logrado: intitulão-se Laure d’Estelle, Leonide de Montbreuse, Anatole, Les Malheurs d’um Amant heureux. 

NOTA: A referência é parte do texto do autor.  
 O Abbade Dubos, de quem Voltaire faz muito honrada menção, diz nas suas Reflexões Criticas ácerca da 

Poesia e Pintura, que nenhum verdadeiro talento deixa de encontrar modo de se ir ao para que a natureza o destinou; 

e para si tem, que em nenhum usa a desventura de se mostrar tão constante, que já nunca lhe abra por entre seus 

espinhos, uma vereda para a gloria. Esse dito, que alias poderamos confirmar com centenares de exemplos, tem 

comtudo soffrido muitas excepções, e mui para sentir: porquanto umas vezes a obscuridade e penuria do berço 

impedem futuros vôos para região mais alta; outras a propria condição elevada tolhe descer para Artes, que bem 

que de si formosas, estão por leis do mundo assentadas humildemente: e d’isto darei por exemplo o meu amigo, o 

Sr. Joaquim Larcher. De sua propria boca, e perante bom numero de testemunhas lhe tendo ouvido, que a sua 

verdadeira vocação era toda para Actor e Architecto. Fê-lo a Sociedade um excellente Governador Civil: mas se o 

acaso lhe houvesse dado inferior condição, sei que nos teria sido um mestre e creador da scena, como confessão 

quantos o virão representar n’aquelles nossos bons e saudosos tempos de Coimbra. Quanto a Mestre de Obras, não 

sei, mas folgarei que assim seja, para que, pondo em effeito seu empenho, nos dê breve o promettido Theatro, e 

digno de actores taes como elle.  

NOTA: A referência é parte do texto do autor. 
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Foi portanto o seu correr para a perfeição litteraria com declivio de corrente e vento galerno, 

desde os primeiros dias. Com a applicação aos muitos dotes com que uma donzella bem nascida 

tem de apparecer no mundo, no mundo d’este nosso seculo e d’aquella grande Pariz, forão-se 

travando os bons estudos das Linguas, Filosofia, Historia e Poetica, o que tudo a grande 

madrugada de seu entendimento lhe tornava claro, facil e formoso. 

Em annos mui verdes, em que já não fôra pouco o apreciar e entender cabalmente os 

bons Poetas, saío-se forte e valorosa a ganhar palmas de talento nas justas e torneios litterarios; 

e deu matéria, com o deixar que seus Ensaios se imprimissem, a que seu nome se espalhasse ao 

longe, e de toda a parte os animos ficassem attentos aguardando o muito que tão felizes 

commettimentos denunciavão.  

O Livro de Obras suas recentemente publicado, prehencheo as esperanças geraes, e para 

sempre lhe deu praça e fôro entre os optimos Poetas seus conterraneos d’esta idade. 

Outra de suas fortunas, que certo não he para omitir, he ter-lhe o céo concedido, alem 

de uma digna Mãi, um digno Esposo, qual lhe Mr. Girardin, litterato a cujo bom zelo muito 

deve a França, e que sobre ser tão proprio para bem avaliar e incitar por si esta musa creadora, 

até pelas suas numerosas relações com os escritores mais abalizados a cérca de um cortejo 

condigno e poderosissimos incentivos. 

Troncando por aqui esta noticia mal encetada, por me fallecerem informações, de que 

para a levar por deante precisaria, bom será que se indique a fonte d’onde lhe manou o Poema 

que verti, e melhor ainda que indica-la será pô-la patente aos olhos dos curiosos; e a isso nos 

vamos para emfim tomar descanço, que assaz he tempo.  

São os seguintes Fragmentos extrahidos do segundo Tomo do Genio do Christianismo 

do Senhor Visconde de Chateaubriand.  

 

    Lisboa: 12 de Fevereiro de 1836. 
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7.1.5. A Primavera, 1837 
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7.1.5.1. ANTE – PROLOGO.188 

 

Bem será para alguns motivo de maravilha, e de riso para muitos, a declaração por onde 

me agrada começar este Ante Prologo; e he, que o estou principiando, e querendo Deos o lavarei 

ao cabo, antes de conhecer a Obra para que vai feito. Quatorze annos, e não poucos d’elles bem 

estirados, são hoje discorridos depois de impressa, e por tanto segundo meu costume aposentada 

e esquecida, a minha Primavera. N’estes quatorze annos, começados a contar aos vinte e dois 

da minha vida, não só se encerrou, e desvaneceo aquella melhor, mais florída e derramada parte 

d’ella, que tanto discrimina, e afasta o periodo seguinte do anterior, senão que ahi se desatou 

tão desfeito temporal de successos estranhos, de terrores e calamidades publicas; tantas certezas 

saírão vãs, realisarão-se tantos impossiveis; por tal arte se transtornou e renovou ora em bem 

ora em mal a face do nosso Portugal; tão fracas e tenues reliquias de um passado, que ainda nós 

os moços alcançámos, subsistem já agora quer nas pessoas, quer nas cousas e costumes, e emfim 

por tudo isto nos petreficámos, e envelhecemos em tanta maneira, que por mim digo, n’estes 

quatorze annos me parece ter a Fortuna desbaratado cabedal de séculos, e o Tempo uma larga 

idade do mundo. 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. Esta idea confusa, mas suave e suavissima como apagado retrato de antigos 

amores, como lua de estio contemplada em fundo de ermo, ou como vista de remotas velas ao 

coração do que alem-mar definha desterrado entre asperezas, esta idea toda mansa, toda rosada, 

toda primavera, mais temo perdê-la do que todas as minhas outras illusões, se por ventura já 

hoje alguma tenho. Talvez receie, e se receio talvez me não falte rasão, que ao reler estes 

Poemettos, nem ache n’elles as côres que os longes me figuravão, nem os gostos com que os 

hia não compondo, mas para assim dizer colhendo e enramalhetando pelas varzeas e valles do 

Mondego: tanta foi a metamorphose que de mim fizerão os livros, as couzas, e a idade! Como 

que tenho uma dolorosa certeza de que me acontecerá com isto o que ja me succedeo visitando, 

depois de espaçosissima ausencia, as cazas onde a minha primeira infancia fôra brincada, amada 

e perdida: tudo achei mesquinho, solitario e quasi mudo, tudo me dizia muita saudade e nenhum 

prazer; cada pedra tinha sua historia, mas todas me clamavão outros tantos desenganos. Grande 

differença esta entre as nossas proprias antigalhas e as do mundo! as do mundo pelo seu mesmo 

misterio nos deleitão, são a primeira pagina de um romanse para a imaginação; as nossas pela 

                                                 
188 CASTILHO, António Feliciano de. A Primavera. Lisboa: Typografia de A. J. S. de Bulhões, 1837, p. 5-24 
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sua certeza nos contristão, e são a pagina ultima de uma historia que assaz nos corria 

formosissima.  

Apraz-me por tanto boiar ainda por algumas horas ao de cima d’estas fantasias, e antes 

de se me apagarem, se já he que isso tem de ser, alegrar com o seu reflexo estas paginas, que 

mal poderáõ ser muitas: sempre he cedo para lançar pelas janellas fóra os brinquedos de nossa 

puericia; e mal haja quem o faz sem que todo o coração se lhe aperte dentro no peito. 

Por isto que digo, entenderáõ meus leitores e porque, exhausta logo no primeiro anno a 

primeira impressão da Primavera, tantos se tem devolvido sem que jamais me deliberasse a 

reimprimi-la. Pelos fins de todos os invernos e começos da melhor estação, me era ella de todos 

meus livreiros requerida; por mais de uma vez me senti abalado, mas a lembrança do meu 

desencantamento me era sempre esquiva, e repugnava-me, como uma certa simonia, o arriscar-

me a por alguns cruzados malbaratar uma dilicia do sanctuario de meu animo. N’esta parte não 

me entenderáõ todos, mas os meus intimos confirmarião com juramento o que digo. Agora 

porem que até a minha pobre bibliotheca já se ahi vai rareando e desfazendo vendida, e me 

importa pôr entre mim e a terra do meu nascimento muita outra terra de permeio, e Deos sabe 

para quanto tempo, obedeço aos desejos de muitos dos que ainda lem, ao conselho dos amigos, 

e á lei da necessidade. Reverei para a impressão, e perderei para mim este livro de saudades, 

livro que só fechado eu poderia ler como me convinha. E por quanto, depois de sua leitura 

talvez me desamparasse a vontade de aventurar algumas reflexões sobre este genero de poemas, 

fa-las-hei antes, e já aqui; deixando para o Prologo as que ácerca da Obra me forem por ella 

mesma suggeridas. 

A Poesia campesina, ou segundo vulgarmente lhe dão nome, pastoril, com ser de todas 

a mais antiga, nunca em nenhuma parte se perdeo, dado em muitas decaisse não raro do seu 

credito e lustre; e segundo todas as mostras, deitará ainda até ao fim das idades literarias. 

Sempre moça como a terra sua mãi, mansa como os arroios seus irmãos, formosa como as flores 

que lhe guarnecem o chapeo de palha, livre e leve como os zefiros pela assomada dos montes, 

alegre, namorada e innocente como as aves na madrugada do anno, he de ver qual se vai sozinha 

e vivissima por entre tantas couzas mais fortes que morrem; com o seu cajado de pastora, segura 

entre tantos inimigos; girando todo o orbe, e por todo elle bem vinda; vingando e vencendo 

todos os seculos; dando a alguns d’elles de mais amoravel indole a sua propria fórma; e 

relevando-lhe, ainda os mais ferozes e guerreiros, que lhes ella misture com a sua frauta do 

serão os himnos da guerra, lhes entreteça maliciosa violetas com os louros, e os campos que 

elles a ferro e fogo devastarão os repovoe ella de imaginadas verdura, flores e felicidade. 
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Hum curioso reparo poderáõ ter feito os que os fazem no ler poetas, e he, que apenas 

haverá algum dos chamados Epicos, para quem o campo e sua vivenda não fosse deleitoso 

assumpto. Compraz-se Homero de travar com as façanhas dos heroes toques e pinturas do viver 

natural e primitivo; Virgilio, que já primeiro que se abalançasse ás armas e guerras tinha cantado 

os pastores, e doutrinado os lavradores, particularmente se recreia quando no meio das batalhas 

pode a uns e outros mandar algumas saudades; nos dois Orlandos e em todos os livros de 

cavallaria , vai igual mistura; o mesmo na Jerusalem, cujo autor havia escrito o Amintas: e 

d’entre os nossos, para por todos citar um, mas um que por todos valha, Camões, não só afamou 

os Portuguezes sujeitadores de elementos e homens, mas todo se deleita em conversar os 

pegureiros e campos da nossa graciosa Lusitania, terra cujos filhos, se me não engano, são por 

indole dotados destes dois extremos, de brandura e de valor, de amor ao obscuro rusticar e ao 

glorioso correr de aventuras e perigos: por onde entendo que para muito mais do que são os 

fizera Deos, assim como fizera para muito mais do que he o grandioso torrãozinho que habitão.  

Disse engenho subtil, e bons juizos o crêrão, que o desejo, ancia e esperança de bem que 

todos temos innatamente, era claro argumento de uma vida futura, ja que nesta se nos não 

deparava contentamento: assim tambem dissera eu, que este natural e universal gosto á poesia 

amena he um indicio de que, se jamais o homem foi homem e ditoso, la nos campos o foi; que 

as plantas d’onde nos brotão sustento e recreação, exhalão secretamente amor para os seus 

vizinhos, e que pelo saudosos valles das idades patriarchaes, em quanto os bosques não caírão 

para em sua vez se levantarem as muralhas, as bençãos do ceo orvalhavão muito mais amiude. 

Alguma couza farão para aqui palavras do meu Florian189, que porque d’elles são as verterei de 

muito boa mente =190 “Oh se nós podessemos ler em seu original texto os bons autores d’essa 

Allemanha, enlevar-nos-hia a tanta singeleza, a tanta doçura por onde de todas as outras se 

estremão suas obras! Em conhecer a natureza, e especialmente a natureza campezina, levão-nos 

elles uma infinita vantagem: amão-na mais deveras, retratão-na com tintas mais fieis. Todos 

nossos poemas pastoris nada tem que ver com as meras traducções de Gessner. Ninguem jamais 

fecha a Morte de Abel, os Idyllios ou Daphnis, sem já se sentir mais soffrido, mais terno, mais 

mavioso, e porque tudo diga, mais virtuoso que antes da lição. Não respira senão moral pura e 

facil, e virtude d’aquella que logo vem trazendo bemaventuranças. Fosse eu parocho de aldea, 

que sempre á estação da missa havia de ler e reler Gessner aos meus freguezes: e por certissimo 

                                                 
189 Jean Pierre Claris de Florian. (1775 – 1794), escritor e poeta francês ficou conhecido como fabulista. Em 1882, 

M. A. Rogier, fez a recolha das fábulas de Florian para o estudo secundário, e, em seu prefácio, afirma que: “Florian 

a été le plus agréable parmi les esprits délicate de sou siècle. Ses Fables, que releve une malice sans aigreur, et 

qu’une sainde morale fortifie, seront toujours son plus beau titre de gloire” (FLORIN, 1882, p. 4). 
190 O sinal de igual tem valor de hífen. 
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tenho que todos meus aldeões se farião probos, todas minhas parochianas castas, e ninguem me 

havia de ao sermão adormecer” =191 

Isto dizia de Gessner Florian, digno de o louvar pelo mui bem que o sabia comprehender 

e seguir. Isto não escrevia eu nem o dizia, mas amplamente o sentia n’esse bom tempo que já 

la vai. Gessner não era para mim um nome, senão um individuo presente, um suavissimo 

contubernal; nem já suas obras me erão livros, mas realidade, vida e mundo. – Sei que se não 

leva a bem o muito fallar um individuo de si proprio, mormente em publico, e mormente ainda 

quando esse individuo he tão mesquinho sujeito como eu: mas de que outra couza posso eu 

escrever? dos outros? não os conheço; erudito, não o sou; descubrimentos não os fiz, nem ja 

agora os farei: fólgo de espraiar conversa com os meus patricios, na falta de melhor assunto, 

fallo-lhes de mim e de meus gostos. – O mais selecto de todos elles era pois Gessner, no qual e 

na escolha de Poesias Allemãs por Huber, andou por alguns annos cifrada toda minha leitura, 

porque de quantos autores patrios meus conhecidos havião escrito e poetado de couzas rusticas, 

nenhum havia que ou por sobejidão de engenho e argucia, ou por mal cabida escoridade, ou 

pelo trivial do pensamento e dicção, ou pelo desageitado do metro, ou pelo urbano artificio do 

que lhes parecia singeleza, ou emfim por um não sei que de mais ou de menos, lhe não lançasse 

lodo e arêa no jardim que bem ao meio da alma me havia sido por Gessner plantado. () Muito 

aproveitei em tão boa escola: como poeta não, que bem o sabem meus leitores; como homem 

sim, que disso tive mui cabal e experimentada certeza. Minhas nativas propensões beneficas se 

arraigarão; minha interior aspereza, que todos de si a tem, se amolleceo; sentia-me palpitar no 

peito um coração da idade de ouro; esvoaçava-me na cabeça uma alma inteira de Arcade; 

compunha todo o meu economico futuro de uma choupana, um pomarinho, e pombas mui 

brancas e cordeiros mui nedios; em summa, se Florian fosse meu parocho, propor-me-hia nas 

suas homilias como um santo da sua bemaventurança. Assim, e por esse tempo, foi a minha 

Primavera improvisada, e como ella as Flores e as Quatro Partes do Dia, Poemas que 

                                                 
191 Idem. 
()Alguma vez publicarei o que acerca d’isto disputamos por Cartas, de Lisboa para Coimbra, o Padre José 

Agostinho de Macedo e eu. Negava aquelle escritor, de incontrastavel talento, que a Poesia Allemã e Suissa mais 

fosse do que a nossa rica em graças natureaes, e amena frescura, antes affirmava que a nossa a excedia grandemente. 

Ou não escrevia elle deveras, ou se convenceo do erro, como será de ver das Cartas, quando ellas apparecerem. O 

motivo porque até hoje as tenho dos publicos olhos resguardadas, outro não foi senão recêo de que se me attribuisse 

a vãgloria a publicação de uma disputa em que tamanho sujeito me cedeo, principalmente sendo notorio que o 

favor que em seus escritos deu ás minhas primeiras tentativas poeticas e infantis, jamais o denegou com o andar 

do tempo, antes o reforçou com mui graciosos louvores.  

NOTA: Esta referência faz parte do texto original de Castilho. 
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brevemente sairáõ estampados, e inteirão com o presente volume e fragil monumentinho dos 

annos, em que fui tal, qual desejava permanecer toda a vida. 

Passe ainda adeante a sinceridade: com vergonha não só minha, mas do tempo em que 

vivo, confesso que d’essa ingenua bondade, pela qual eu mesmo a mim me comprazia, o de 

mais (como espirito que era subtilissimo) se evaporou; parte se azedou no vaso com as más 

sementes de odio que de fóra lhe lançavão; o resto se recozeo e estragou ao fogo das civis 

dissensões: procuro-me e não me acho, ou se me acho não me amo. Ainda a minha antiga 

choupana, os cordeiros nedios e as pombas alvissimas se me fazem lembrados por uma noite 

de estio, mas riem menos, e não me acenão senão francamente. Tanto vi e vejo de alhêas 

maldades, tanto tem procurado os entes mais abjetos e vis amargurar-me, que nem quasi na 

virtude acredito, nem na possibilidade de ser feliz: e este estado, se não he de todos o mais 

antipoetico, se na escola romantica pode até lograr os foros do bello ideal e ultimo sublime, 

pelo menos he o mais avêsso á filosofia e mansidão Gessnerica. Oh quando poderáõ os dois 

monstros, em cujas garras inexpertamente caí, quando poderáõ Politica e Romantismo dar-me 

um longe, uma sombra dos interiores commodos que me lá ficarão com a poesia natural e 

singela! E igual pergunta dolorosa poderia fazer o mundo, a ter um coração e uma voz. Ja quanto 

á Politica me calo, que esse voto fiz eu; mas quando será que o Romantismo exclusivo e tiranno 

qual se presenta, se gabe de perfumar entendimentos para o amor, de reclinar o amor como filho 

nos braços da virtude, e de transformar o templo da virtude em caza do contentamento? Quando 

será que outro homem, da laia e costumes dos nossos velhos, possa dizer na sinceridade da sua 

alma: - “Se eu fosse parocho, leria Byron ou Schiller á estação da missa, para tornar castas e 

probas as minhas ovelhas”? Mas todas estas reflexões de nada valem: a torrente vai funda e 

rapida, ninguem, e muito menos eu lhe poria digne. E até (que tão pouco dou pela minha 

filosofia) talvez que tudo o que por ahi vai, que certamente parece bem triste e bem máo, seja 

bem necessario ao concerto e melhoria do mundo. Não digo eu o que as couzas são, sim o que 

se me ellas figurão: não as sentencêo sem appellação: na minha primeira instancia as julgo, e o 

que moralmente me parecem isso assento com afoita liberdade. Perde ou ganha a humana 

especie em cada vez mais se apartar por obra, por palavra, e por pensamento, do rural e simples 

theor de seu primitivo ser? por minha experiencia affirmaria que perde, mas os sábios que o 

decidão, e a mim seja-me licito pôr duvidas.  

Não me intrometterei com o que vai por outros reinos; esse uso de qualquer 

contrabandista literario de nunca chegar ás couzas pátrias sem primeiro haver tocado nas de 

França e Inglaterra, não me quadra a mim, que ao menos tenho a sufficiente consciencia e pejo 
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para não citar o que mal conheço: em Portugal me limito. Somos nós mais felizes ou melhores 

que nossos avós? Certo que não; e tanto, que se esses bons e honrados velhos podessem ter 

adivinhado quaes seriamos nós, nós herdeiros de seus nomes, escarnecedores de seus exemplos, 

e deshonradores de seus castos e amigaveis costumes; nós que ao seu velho fallar e escrever de 

deveres, substituimos o nosso novo fallar e escrever de direitos, e á moda de ter palavra, a moda 

de ter palavras, ter-se-hião horrorisado como de abominação, do pensamento de gerar. Acordai 

do sepulchro um d’esses anciãos, que depois de pagar inteira a divida a pai e mãi, viveo todo 

para a mulher, matou-se pelos filhos, guardou a palavra como religião, a religião como 

necessidade, e cada paschoa de flores, bem como Deos, contentissimo comsigo, se ufanava de 

sentar ao melhor lugar de sua mesa o parocho, e todos os seus vizinhos de envolta com seus 

filhos. Mostrai-lhe todos os nossos progressos, que em sós algumas vantagens materiaes e 

corporaes se resumem: alardeai-lhe o que esperamos, mas não lhe escondaes o que destruímos: 

lede-lhe a primeira pagina do primeiro Jornal que topardes d’esse mesmo dia, raza de 

impudencia, empapada com fel, estillando lagrimas, revendo sangue, suando calumnias e 

desavergonhamentos, respirando e soprando odios de nação contra nação, de cidade contra 

cidade, de familia contra familia, de irmão contra irmão, de povos contra reis, de reis contra 

povos, e dos homens contra a Providencia. Supponde que Deos lhe offerece renovação da vida, 

e offerecei-lhe vós todas as blazonadissimas excellencias do nosso viver e do nosso esperar: 

repellir-vos-ha com aquelle braço que antigamente defendia e não apunhalava a Patria; tapará 

com o resto da mortalha o rosto que só depois de cadaver córa pela primeira vez; e cerrando 

rijo os olhos contra a luz, e deixando-se recair pezadamente, de vós não pedirá mais do que um 

favor, o de lhe restituirdes a sua lagea. () 

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 fizica e 

corporal, da de fazenda e honras, como hoje se entende; vejamos a que ponto subirão com o 

movimento e progresso as nossas letras. Entrai as typografias, e dizei-me porque assim 

amotinão com o seu noturno e diurno lavor a vizinhança? perguntai-lhes porque assim gemem 

e se afadigão? em quaes livros nos estão preparando mananciaes de doutrina, ou de costumes, 

ou de suave, honesto e ja tão precizo desenfadamento? Disse-reis que nossos laboriosos maiores 

as deixarão esfalfadas com os copiosos frutos de suas lucubrações: o mais com que se atrevem, 

são ridiculos farrapos de bestiaes torpezas. Seguem-se os mezes aos mezes e os annos aos annos, 

                                                 
()Conceder-lha-heis, se ja não tiverdes determinado emprega-la em outro uso, ou fundar nesse sitio alguma caza 

de Commissão que nada faça, ou algum quartel de guarda que legisle sobre os destinos publicos. 

NOTA: Esta referência faz parte do texto original de Castilho. 
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sem outras literarias novidades. Terra he que já deo opimas searas e vinhas abundosas; agora 

descultivada e baldia, e á lei da natureza bruta, desata toda a sua força e substancia em cardos, 

em ortigas, em venenos e serpentes. Quantos livros, e quantos bons livro, que nós outros nem 

conhecemos nem ja valemos a sopesar, saíão dos nossos prelos, nos tempos em que a probidade, 

e a mansidão, e a concordia tinhão seu preço. Um só reinado, e ainda bem chegado a nós, e de 

rei que por bom se não cita, com tanta copia de literarios monumentos nos deixou avergadas as 

bibliothecas, que dez centos de annos como o presente não produziráõ a decima parte. São os 

nossos typógrafos de hoje, se com aquelles os comparamos, como os nossos cutileiros de 

punhaes, comparados com os bons armeiros que forjavão espadas como as de nossos heroes de 

boa data, que só com sua pezada presença nos maravilhão, a nós, que por nossa verbosa 

sabedoria, acabaremos de desbaratar tantas e tão longes terras, como nos ellas ganharão 

esgremindo-se. 

Tal vai pois o estado literario como o social; e nem menos podia ser, porque estas duas 

couzas, como alma e corpo, se pertencem inseparaveis: Mão de Deos que ao corpo politico 

quizesse restituir a saude, por ahi lhe fortaleceria não menos o espirito; Sopro de Deos que ao 

espirito restituisse a luz, por ahi lhe ordenaria e vigoraria todos os movimentos. Por tanto, 

conhecendo e confessando que nem facil he nem possivel torcer a carreira desenfreada que o 

nosso mundo leva não sei para onde, todavia para mim tenho, se na cabeça está isto, se no 

coração, não o direi, mas tenho para mim, que mui bem fará, e muito amado será dos rectos 

juizos quem nos fizer volver olhos de saudade para a vida que ja se viveo, e que ainda um ou 

outro, aqui ou acolá poderá inteira, ou quando mais não fôr, em partes, em amostras reviver. E 

pois será isto uma illusão minha? Se o geral da gente vai por entre dores para uma couza que 

se chama perfeição, não pode um individuo em particular deixar-se ficar atraz, despir essas 

sundas armas de milicia conquistadora, e recolher-se, honrado desertor, lá onde viva seguro 

com Deos, comsigo, com poucos vizinhos, logrando-se da natureza, e desfrutando em variados 

prazeres todas as estações, prezentes que Deos enviou para todos os homens, mas de que os das 

cidades só pela folhinha tem noticia? Por quão feliz se não devêra dar o escritor desambicioso, 

se aos puros sons de sua lira afinada nos bosques, lograsse, não como Anfião192 fundar e povoar 

cidades, não como Orfeo arrancar as feras dos arvoredos e domestica-las; mas arrancar d’entre 

feras humanas homens inda não corrutos, e assenta-los, para sempre feriados do reboliço dos 

grandes povos, no divino remanso do uma campestre solidão! De mui leves causas e 

                                                 
192 Filho de Zeus e de Antíope, irmão gêmeo de Zeto, com quem foi exposto no Monte de Citerão, onde cresceram 

entre pastores. Anfião recebeu de Apolo uma lira, e tocando a lira construiu a cidade de Tebas 
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tenuissimos momentos pende ás vezes o destino de toda uma vida: assim como de um encontro 

fortuito resulta uma affeição amorosa, que logo produz um consorcio e um sisthema completo 

de existir, assim de uma palavra em uma conversa casual, da substancia de uma pagina lida em 

certa hora, do aspéto de um painel, podem nascer, e mil vezes terão nascido, determinações, 

vocação e fados de individuos. E para vir a um exemplo recente e meu, aquelle bom livro das 

Prisões de Silvio Péllico193 (todo imbuido, releve-se-me a expressão, de uma christã e filosofica 

filosofia, que a maior parte das assim chamadas nem uma nem outra couza tem) aquelle bom 

livro, ja principiou e talvez acabará de me curar o animo: não lhe restituirá a muita harmonia 

com que o de Gessner mo temperára, porque a mocidade das illusões passa e não volta; mas 

deixar-mo-ha provavelmente assaz alto e forte, que ainda no meio das maiores tempestades 

repouze e abençoe tudo. E não he isto maravilha, que a alguns outros que o lerão ja eu ouvi 

iguaes, senão maiores encarecimentos de sua medicinal virtude. () 

Este desvio, por onde me agora deixava ir, levar-me-hia longe, que assim he 

accomodado a meus gostos; mas porque he desvio o largo, e retomo o caminho que hia seguindo. 

A poesia amavel, a que nas mãos e seio nos vinha offerecendo ramalhetes, e frutos no regaço, 

e amores nos olhos, e nas fallas consolações, afastou-se d’entre nós, onde ainda a alguns poderia 

aproveitar, e assim como outras muitas boas artes e prendas, foi reclinar-se á espera na beira da 

torrente dos dias, d’onde não volverá, sem que primeiro se restaurem muitas optimas couzas e 

todas suas, que o mundo velho tinha produzido. Mas d’onde viráõ estas couzas? Do mesmo 

mundo velho? mal o creio, que o novo quebrou a ponte que os juntava, e rio de ufania vendo 

abismar-se fábrica que assim parecia eterna. Renasceráõ por tanto da própria natureza da terra, 

da indole da alma humana que ja uma vez as produzio, ou do sopro do ceo: renasceráõ tarde; 

renasceráõ quando nós ja não formos; renasceráõ talvez diversas, mas renasceráõ. 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. Tudo isto se perdeo para 

                                                 
193 Sílvio Pellico (1789 – 1854) foi um escritor e dramaturgo italiano, cujo teatro era de conteúdo romântico. Sua 

grande obra foi Le mie Prigione, de 1832 
() O Livro Le mie Prigione, quanto á utilidade prática leva, me parece, a palma á Imitação de Kempis. Em Kempis 

apparece a descrição da caridade e piedade, em Silvio a applicação d’ellas aos successos da vida. Kempis aconselha, 

Silvio ensina a perdoar, a amar, e a ser feliz, em despeito da fortuna: dá o exemplo d’isso, he elle proprio o exemplo. 

NOTA: Esta referência faz parte do texto original de Castilho. 
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nós, e não sei que bens haja em seu lugar posto a Filosofia. A que verdadeiramente o he, ainda 

que esse nome se não dê, a que realmente faz homens livres e felizes, não he Furia que destrua 

tão venerandos objetos; ama-os, defende-os, reforma-os quando o tempo os viciou, concerta-os 

que se amparem mutuamente, pede-lhes frutos, e com seus frutos se fortalece. 

Quando de espaço me dou a escavar estas verdades, nada me assombra a nossa crassa e 

desdenhosa ignorancia, mãi ou filha, e certamente socia da nossa immoralidade. Esta mal 

agoirada ignorancia e esta immoralidade cresceráõ; ja nossos filhos apenas saberáõ ler, e se o 

turbilhão que a roda leva não houver quem o suspenda, brutos e ferozes sairáõ os netos. Applicai 

todos os vossos sentidos ao coração da nossa Cidade: se a vida he movimento, ahi trabalha vida; 

se porem a vida ha de ter um perfume, uma harmonia, ahi não ha senão morte, e aquelle 

movimento he de cadaver que fermenta para se dissolver. Poesia, verdadeira poesia ja n’este 

Reino, onde em todos os tempos pullullava espontanea, posto que raro amadurecesse, ja por 

consequencia acabou: quanto desde hoje se poetar nas enamoradas doçuras da vida aldeã, mais 

não será que recordações sem germen de futuro. D’entre a memoria e o espirito, não da 

experimental convicção do poeta, nasceráõ esses versos, como lagrimas de balsamo, que não 

de dentro da arvore, mas d’entre a casca e o libro vem raras gotejando, para cairem e se 

perderem no terreno bravio da solidão. Oh Liberdade, Liberdade! quão mal te comprehendem 

os que te separão do bello! quão mal te servem os que te malquistão com os homens de bem! 

como involuntariamente te levão á morte os que só te pedem como summa felicidade, o direito 

de nada respeitar, estradas de ferro, navios de vapor, um himno, e punhaes ou carceres contra 

quem quer que não beber ás suas mesas! Pobre Liberdade, não he este ainda o teu dia: não és 

tu idolo de selvagens, mas Divindade benefica de homens prudentes. 

Eis-me outra vez com a Politica, e o meu voto quebrado. Ja vejo que a minha cura não 

está tão adeantada como o eu suppunha: não há remedio, amanhã releremos Silvio Péllico, e 

por hoje voltemo-nos com toda a diligencia a rematar, como quer que seja, este escrito. 

Sáe pois o presente livro por todos os modos extemporaneo, ja porque a estação nem he d’elles 

nem para elles, ja porque lhe fallecêrão dias para amadurecer e sasoar, e ja porque dos que lhe 

tomarem o sabor, uns o taxaráõ de temporão, outros de serodio, sendo que uma e outra couza 

he elle, e demais a mais pêco, segundo a planta de que se creou. Uma só lembrança me consola, 

e he, que assim mesmo ja deveo ser peor, quando da primeira vez appareceo, e mais lhe não 

faltárão gostadores; tanto he assim que nunca faltaráõ simpathias ao que de sua origem he bom, 

ainda quando desbotado e estragado pela impericia de quem o tratou. Melhor he hoje do que 

então era; não porque o eu tornasse á forja e á bigorna, ou o recorresse e lastrasse com esmerada 
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lima, senão porque havendo hoje menos dados á lição dos livros, e em especial d’este genero, 

tambem ja não há criticos, senão he para as acções da vida publica e domestica; por onde as 

obras escritas, podem passar a seu salvo, sem que suas pobrezas e vergonhas sejão vistas e 

apupadas na praça. Desconsolada consolação he esta de se poder desafinar cantando, por se 

cantar entre surdos: mas esse mal, se o he, só a mim me toca, e para o descontar me sobra a 

lembrança, de que alguns caladamente me agradeceráõ o diverti-los do publico espetaculo. Para 

estes em boa hora sáia e sai o livrinho fallador de campos e amores: suave appareça como a 

violeta sozinha encontrada no passeio de inverno: suave e não estranhado como o raio de sol 

por cima de campo de batalha apoz uma noite de geada; nada aproveita elle aos cadaveres, mas 

alegra e consola como esperança aos que mal feridos jazião, e a quem o regelado lentor das 

trevas coalhava o sangue, desesperava as dores, tranzia os ossos, e os descor da providencia.  

Ramalhete he de flores silvestres que a amigos deixo na hora do apartamento, que ao 

menos em quanto durar lhes recordará que os amei. Terra de Portugal e outr’ora de Portuguezes, 

terra namorada do mais formoso ceo, terra sombreada de larangeiras e murtas, acobertada de 

verde e bordada alcatifa, amorosamente abraçada do Oceano, talhada e regada de tão espelhados 

rios, terra de tanta poesia e de tanto amor, eu te deixo! E para que ja nunca onde quer que a 

fortuna me detenha, me cuides de ti esquecido, terra do meu Portugal lembre-te que o meu 

ultimo pensamento ao sair das tuas praias foi o da tua Primavera e o da minha Mocidade. 

 

Lisboa: 1 de Dezembro 1836. 
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7.1.5.2. LISTA DOS Srs  ASSIGNANTES. 

Agostinho Vicente Ferreira de Castro. 

Aires de Sá Nogueira. 

Albino Francisco de Figueiredo. 

Albino José Dias Guimarães. 

Alexandre José Gomes Monteiro. 

D. Anna do Carmo Pereira da Silva. 

D. Anna Lucinda Monteiro. 

D. Anna Margarida de S. José Fructuoso de 

Araujo. 

7 Anonimos, e um com 6 exemplares. 

Anonimo – 6 exemplares.  

Antero José de Brito Junior. 

A. A. da Costa Paiva – 4 Exempls. 

Antonio de A. Fonseca Freitas Amorim. 

Antonio Alexandre Marques. 

Antonio de Almeida Tovar. 

Antonio Augusto Teixeira de Vasconcellos. 

Antonio Borges Cardozo de Menezes. 

Antonio Brito. 

Antonio Calça e Pina. 

Antonio Candido Ferreira de Carvalho. 

 

Antonio Cardozo Pereira Ferraz. 

Antonio Carlos de Mello e Silva. 

Antonio Corrêa de Menezes. 

Dr.Antonio da Costa Paiva – 2 Exemplares. 

Dr. Antonio da Costa Paiva – 3 Exemplares. 

Antonio da Costa Pinto 

Antonio da Cunha Soutto Maior. 

A. C. Tavares. 

Antonio Ferreira Velho. 

Antonio Fortunato Martins da Cruz. 

Antonio Francisco Pires. 

Antonio Gerumano de Oliveira. 

Antonio Joaquim de Figueiredo. 

Antonio Joaquim Vieira Gomes. 

Antonio José Dias Guimarães. 

 

Antonio José Domingues. 

Antonio José Ferreira de Almeida Junior. 

Antonio José Gomes. 

Antonio José Leite Sampaio. 

Antonio José do Nascimento. 

Antonio José Nunes. 

Antonio José de Oliveira e Silva. 

Antonio José Torres Pereira. 

Antonio Leite Cardozo Pereira de Mello. 

Antonio Lourenço Coelho. - 5 Exemplares. 

Antonio Luiz Maria. 

Antonio Luiz Nogueira e Freitas.- 2 

Exemplares. 

Antonio Luiz Ribeiro da Silva. 

Antonio Manoel Pinto de Soberal. 

Antonio Manoel do Rego Abranches. 

Antonio Marianno de Azevedo. 

Antonio Maria Carneiro. 

A. M. Garcia. 

Antonio Maria Gomes. 
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Antonio Maria Machado. 

Antonio Marques de Figueiredo. 

Antonio Martins dos Santos. – 2 

Exemplares. 

Antonio Martins Vianna. 

Antonio de Moura Secco. 

Antonio Nunes dos Reis. 

Antonio Pedro de Azevedo. 

Antonio Pedro Xavier. 

Antonio Pedro Xavier. 

 

Antonio Peito de Carvalho. 

Antonio Pereira Pimenta de Castro. 

Antonio Roballo de Azevedo. 

Antonio de Sá e Mello, 

Antonio de Sá Teixeira. 

Padre Antonio da Silva Barboza. 

Antonio da Silva Bastos. 

Antonio Soares Mascarenhas. 

Antonio Thomaz de Aquino e Silva, - 2 

Exemplares. 

A. V. Peixoto. 

 

Assemblea Portuense. – 2 Exemplares. 

Bartholomeu de Nobrega Baldaque. 

Bento Antonio de Oliveira Cardozo. 

Bento José da Costa. 

Bento Pereira do Carmo. 

 

Bernardo Antonio de Figueiredo. 

Bernardo Joaquim Pinto. 

Bernardo Luiz Fernandes Alves. 

Caetano da Cunha d’Eça e Costa. 

D. Camilla Romana Reis. 

 

Camilo Areliano da Silva Souza. 

Carlos Borromeu Pereira da Silva. 

Carlos José Ribeiro. 

Carlos da Silva Maya. 

Carlos Vieira da Silva. 

D. Catharina Umbelina de Mendonça 

Castro e Lemos. 

Christianno Limdemberg. 

Christovão Carneiro de Andrade. 

Claudio José Marrocos Sobrinho. 

Custodio Corrêa da Rocha Junior. 

Daniel José da Silva Mello. 

D. Dorothea Rita Teixeira Barboza. 

Elias José de Moraes. 

D. Emilia Candida de Figueiredo. 

Eutiquianno Joaquim da Silva Regado. 

 

Felisberto de Souza Ferreira. - 5 

Exemplares. 

Padre Felix Joaquim da Silva Ribeiro. 

Fernando d3e Magalhães – 2 Exemplares. 

Firmino Angelo Martins Xavier. 

Firmo Augusto Pereira Marecos. 

Fortunato José Barreiros. – Major de 

Engenheiros. 

D. Francisca Possolo da Costa. 

Francisco Antonio de Mello Freitas. 
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Francisco Antonio de Mello Pinto 

Murgulhão. 

Francisco Antonio dos Santos. 

Francisco de Borja de Carvalho e Mello. 

Francisco Candido de Mendonça e Mello. 

Francisco de Castro Freire. 

Francisco Eduardo de Andrade. 

Francisco Evaristo Leoni. – 2 Ex. 

Dr. Francisco Fernandes da Costa. 

Francisco Fernandes Sarmento. 

Francisco Henriques da Silva. 

Francisco Ignacio de Souza Albuquerque. 

Francisco José Carvalho Gomes da Costa. 

Francisco José Carvalho Lobo. 

Francisco José do Nascimento. 

Francisco José Pereira de Miranda. 

Francisco José Rodrigues de Oliveira. 

 

Francisco José da Silva Torres. 

 

Francisco José Vianna. 

Francisco Maria Godinho. 

Francisco Marques de Oliveira. 

Francisco de Moraes. 

 

Francisco de Moura Secco. 

Francisco de Paula Lobo Avilla. 

Francisco de Paula da Silveira. 

D. Francisca Paula de Souza. 

Francisco de Paulo Cordovil de Brito. 

Francisco da Rocha Soares. 

Francisco de Salles e Brito. 

 

Francisco de Sena Fernandes. 

Francisco de Souza Ferraz e Mello. 

Francisco de Souza Monteiro. 

Francisco Xavier de Carvalho Silva. 

Francisco Xavier da Maia Junior. 

Francisco Xavier da Silva Costa. 

Francisco Xavier da Silva Pereira. 

Francisco Xavier Taborda. 

Fructuoso de Paiva Cardozo. 

Gaspar da Cunha Lima. 

D. Gertrudes Paula de Souza Cabral. 

Gonçalo Pinto da Cunha Coutinho. 

Gonçalo Tello de Magalhães Collaço. 

Guilherme Ignacio Basto. 

Guilherme da Silva Abranches. – 2 

Exemplares. 

Henrique José Mariares dos Santos 

Chileman. 

Henrique de Oliveira Maya. 

Hermano Estanisláo Orlandi. 

Ignacio Virginio Ferreira Guedes. 

Ignacio Teixeira de Carvalho e Silva, 

Conego em Lamego. 

Ignacio de Carvalho Figueiroa. 

Januario Peres Galvão. 

João Antonio Gomes de Souza. 

João Antonio da Silva Bacellar. 

João Baptista da Costa. 

João Baptista Ribeiro. 
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João Baptista da Silva Braga 

João Bernardino Guedes. 

João Caetano de Novaes Corte Real e 

Lemos. 

João Cardozo Aires Junior. 

João Carlos Pereira da Silva Leça. 

João de Carvalho Martins da Silva Ferrão. 

João Corrêa de Faria. 

João de Faria Machado Pinto Roby. 

João Ferreira Campos. – 10 Exemplares. 

Conselheiro João Ferreira da Costa 

Sampaio. 

João Gonçalves Marques da Veiga. 

J. G. S. G. 

João Guedes de Azevedo Pinto. 

João Januario Vianna de Resende. 

João José Coelho. 

João José da Costa. 

João José Ferreira de Souza. 

João Loureiro da Silva Junior. 

João Manoel Teixeira de Carvalho. 

João Maria Gonçalves Braga. 

João Maria Soeiro de Almeida e Castro. 

João das Neves Gomes Eliseu. 

João Peixoto de Miranda. 

João de Souza Pacheco. 

João Thomaz Quillinan. 

João Vicente Pimentel Maldonado. 

D. Joanna Emilia de Albergaria. 

Joaquim Antonio Henriques. 

Joaquim Barbosa de Menezes. 

Joaquim Caetano Lopes da Silva. 

 

Joaquim Garcia da Cunha. 

Joaquim José Alvares de Faria. 

Joaquim José de Araujo. 

Joaquim José Balucci. 

Joaquim José Caldeira dos Reis. 

Joaquim José da Costa Novaes. 

Conego Joaquim José Pereira dos Santos. 

 

Joaquim Manoel da Fonseca. 

Joaquim Pompilio da Motta Azeredo. 

Jorge Cezar de la Figaniere. 

Jorge Oom. 

Jorge Wanzeler. 

José de Amaral Branco de Carvalho. 

José de Amaral Castello Branco. 

José Antonio Camillo de Araujo Abreu. 

José Antonio Gonçalves. 

José Antonio Guedes dos Prazeres. 

José Antonio Pinto de Carvalho e Silva. 

José Antonio da Silva. 

José Antonio Videira. 

José Augusto salgado. 

José Bento de Freitas Costa. 

Dr. José Bento Lucas de Oliveira. 

José Bernardino Pereira de Figueiredo. 
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José Borges Pinto de Carvalho. 

 

José Botelho Pinto. 

José do Carmo e Figueiredo. 

José de Castro Freire de Macedo. 

José Cordeiro Feyo. 

José Custodio da Costa Louzaça. 

José Eleuterio Barboza de Lima. 

José Emigdio Alves Henriques. 

José da Encarnação Pereira do Loureiro. 

Prior José Felix Venancio dos Santos 

Meirelles. 

Padre José Fernandes de Oliveira Leitão de 

Gouveia. – 2 Exemplares. 

José Ferreira de Novaes Junior. 

José Francisco Fernandes. 

José Gomes Fortuna. 

José Gomes Monteiro. 

José Gonçalves Pinto. 

José Henriques Soares. 

José Herculano Ferreira da Horta. 

Padre José Ignacio Henriques de Mira. 

José Joaquim Alves Ribeiro. 

José Joaquim Coelho de Campos. 

Beneficiado José Joaquim Dias de 

Carvalho. 

José Joaquim Esteves de Mosqueira. 

José Joaquim Ferreira de Almeida. 

José Joaquim Marques. 

 

José Joaquim Rodrigues de Almeida. 

José Justino Pinto Cerveira de 

Vasconcellos. 

José Isidoro Guedes. 

José Leite Pereira de Mello. 

José Leite Pereira de Mello Vasconcellos. 

José Maria de Almeida Coutinho. 

José Maria de Almeida Queiroz. 

José Maria de Barcellos. 

José Maria Gentil. 

J. M. J.  

José Maria de Menezes. 

 

José Maria Pereira de Castro e Silva. 

 

José Maria Ribeiro Vieira de Castro. 

José Maria da Silva. 

José Maria da Sergio da Fonseca. 

José Maria da Silva 

José de Maria da Silveira Estrella. 

José Maximo de Souza Marques. 

José de Mello Gouvea Junior. 

José Monteiro Barboza Carneiro. 

José Pereira de Faria. 

José Pereira Mendes, e Outro 2 Exemplares. 

José Pereira Reis. 

 

José Pereira da Silva Ribeiro. 

José Perry. 

José Pinto de Mesquita Pimenthel e 

Vasconcellos. 

José Ribeiro de Mesquita. 
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José Sanches Barreto Perdigão Figueiredo 

do Amaral. 

José da Silva e Souza. 

José Silvestre de Andrade. 

José de Souza. 

Conego José Teixeira da Silva Machado. 

Juiz de Direito de Moimenta, José Thomaz 

Pereira da Rocha. 

José Victorino Damazio. 

D. Josefa Emilia Carneiro Zagallo. 

D. Josefa de Paula Carneiro Zagallo Mello. 

Lucas Vieira de Sá. 

Luiz Antonio Pereira da Silva. 

Luiz Caetano da Guerra Santos. 

 

Luiz da Cunha Barreto. 

Luiz Diogo Leite. 

Luiz Gomes da Silva 

 

Luiz José Pereira. 

 

Luiz José da Silva. 

Luiz da Silva Maya. 

 

Manoel Antonio Vianna. 

Manoel de Castro. 

Manoel de Castro e Silva. 

Manoel Filippe Martins. 

Manoel Ferreira Seabra da Motta e Silva. 

Manoel Joaquim Fernandes Thomas. 

Manoel Joaquim de Magalhães Lima. 

Manoel Joaquim de Oliveira. 

 

Manoel José de Brito Caldas. 

Manoel José Leitão. 

Manoel José Marinho. 

Manoel José Vieira. 

Manoel Nepomuceno Vieira Pimenta. 

 

Manoel Teixeira de Figueiredo. 

D. Maria do Carmos Xavier. 

D. Maria Clementina Alves Estrella. 

D. Maria da Conceição de Lima Feyo. 

D. Maria Eduarda Mendes. 

D. Maria Henriqueta do Carmo. - 2 

Exemplares. 

D. Maria José Cardeira. 

D. Maria José de Napoles e Noronha. 

D. Maria da Madre de Deos Azevedo 

Coutinho. 

D. Maria Manuela Vidal da Gama Lobo e 

Vasconcellos. 

D. Maria Mathilde Teixeira Leite e Castro. 

D. Maria Rita Borges Ramos Pinto de 

Carvalho 

D. Maria Thereza Machado Ferrão Martins. 

Melitão Theodoro Borxado Nunes. 

Nuno Maria de Torres. 

Paulo Jordão. 

Paulo Rodrigues Barboza. 

Pedro Alexandrino Coelho. 

Pedro José Baptista. 
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D. Pedro Menezes e Alarcão. 

Pedro Nunes Ferreira. 

Pedro Teixeira de Mello. 

Porfirio Antonio Felner. 

Porfirio Cezar Rodrigues Pacheco Reitor de 

Moimenta da Beira. 

Ricardo Ernesto de Carvalho. 

D. Rita Raymunda Pereira da Silva. 

Rodrigo José de Lima. 

Rodrigo Pisarro. 

Sebastião de Almeida Brito. 

Sebastião da Costa Pinto. 

Sebastião Ferreira. 

Sebastião de Gargamala. 

Silverio Henriques Bessa. 

Simão José Pereira. 

T. A. P. 

D. Thereza Maphalda Corrêa de Sampaio. 

Timoteo José da Rocha. 

Thomaz de Aquino e Souza. – 2 

Exemplares 

Victorino Cardozo Pinto Barros Visconde 

de Jerumenha. 

Viscondessa de Torrebella, - 2 Exemplares. 
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7.1.6. O Outono, 1863 
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7.1.6.1. A SUA MAGESTADE FIDELISSIMA194 

 

O SENHOR DOM LUIZ 

 

SENHOR: 

 

 Ainda El-Rei D. Pedro V, que Deus haja, governava este reino, e para annos largos no-

lo promettia a sua florente e virtuosa mocidade, quando eu solicitei e obtive do Senhor Infante 

D. Luiz a licença de offerecer a Sua Alteza a presente collecção de poesias. 

 Era um publico testemunho que eu desejava prestar de desinteressado e agradecido 

affecto ao Infante herdeiro dos espiritos do de Sagres, pelo summo favor com que na sua viagem 

a Africa Sua Alteza se dignára de me honrar na pessoa de meu filho, simples aspirante de 

marinha sob o seu commando. 

 Sua Alteza, apreciando n’aquelle mancebo, quasi creança ainda então, o seu 

enthusiasmo pelo bello, a sua paixão pelo mar e pela poesia, e o entranhado affecto com que 

lhe recitava de cór os mais sublimes poemas de Hugo e Lamartine, de Byron e de Manzoni, 

concedia-lhe generoso largas horas da sua intimidade artistica; alumiava-o com as observações 

da sua critica; repartia com elle os fructos do seu saber, e tacitamente m’o confirmava no culto 

civilisador das boas artes. 

 Não é a vaidade que em mim falla; é a gratidão. Não é a um herdeiro do meu nome; é a 

Sua Alteza que eu exalto com estas verdades, já aliás registradas para a immortalidade por um 

dos nossos mais eloquentes historiadores, Rebello da Silva, na biographia de Vossa Magestade 

Fidelissima. 

 Prouve depois á Providencia levantar ao throno áquelle Infante de optimos auspicios: 

formado pelos estudos, pelas viagens, pelos trabalhos, pelas dores, e pela poesia. 

Hesitei á porta do Paço com a minha humilde offrenda nas mãos, incerto se ousaria 

apresentar ao Monarcha, absorto nos interesses de todo um reino, um ramalhete que só fôra 

destinado a um Principe esclarecido, e com horas vagas para se entreter com amenidades de 

poetas; mas decidi-me: pago ao Rei o que ao Infante promettêra.  

 Ainda bem que a alma e coração que lá me namoravam no escondrijo volante de um 

navio, reapparecem aqui igualmente convidativos sob as abobadas do palácio. O homem que 

honrava a farda, avulta ainda com todos os seus dotes através da purpura. 

                                                 
194 CASTILHO, António Feliciano de. O Outono. Lisboa: Imprensa Nacional, 1863, p. V- XXXI 
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 Senhor: A affeição que Vossa Magestade Fidelissima consagra ás letras e ás artes, é, 

quanto a mim, um ditoso auspicio para o seu reinado. 

 Depois que a philosophia começou a saír da infancia, entrou-se logo a perceber que o 

bello e o bom, o verdadeiro e o util, eram emanações do mesmo principio eterno, e elementos, 

sob apparencia de antagonistas, mutua e simultaneamente conspirativos para a felicitação da 

humanidade. 

 As fabulas dos grandes poetas a amansarem feras, edificarem cidades, reunirem povos, 

erguerem templos, crearem leis, costumes, artes e civilisação, tudo pelo influxo prestigioso de 

suas lyras, se não continham historia, encerravam sem duvida prophecia. A idade dos Orpheus 

não passou; está para vir, e de seculo para seculo se avizinha. Já n’esta ante-manhã se está 

presentindo o que quer que seja do seu clarão, da sua fragancia, e do seu calor. É um dia que ha 

de vir crescendo harmonioso e doirado sobre as pedras dos nossos tumulos, fazendo depois 

florir os cyprestes de nossos filhos, e fructificar, e cada vez a mais, os dos nossos netos. 

 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 pre-destinada a ser politica.  

 Entre os que só olham para a terra e para a seara, para a machina, para a estrada e para 

o vapor, muitos rirão d’esta fé; mas não rirá por certo Vossa Magestade, que lê e medita Hugo; 

Vossa Magestade, comprazo-me de o acreditar, dá graças lá por dentro á Providencia de o ter 

mandado ao mundo n’esta era em que pelo apuro das intelligencias se estão preparando taes 

destinos, e ambiciona mais que tudo fazer do sceptro vara de propheta, que, dando nas rochas 

aridas, as desentranhe em fontes copiosas. 

 Com estas persuasões minhas ácerca das ambições generosas de Vossa Magestade, 

ainda mais me confirmei na esperança de que alguns d’estes meus versos haviam de ser por 

Vossa Magestade recebidos com boa sombra; e logo que o fossem algum proveito poderia advir 

por elles á nossa terra. 

 Senhor: Em quanto o primeiro dos nossos poetas lyricos e dramaticos está, deposta a 

lyra, provando nas salas do governo que o engenho é para tudo, e que o reino da poesia pratica 

realmente se approxima, consagro eu religioso e devoto os remanescentes do meu estro, se 

porventura o tive alguma vez, á mais urgente de todas as tarefas sociaes para a presente idade 

d’este paiz.  
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 Este livro vae cheio de versos que a philosophia, a caridade e o amor á patria me 

inspiraram. É portanto moralmente considerado um açafate de fructos do meu outono, como a 

Primavera fôra um ramalhete das boninas da minha adolescencia. Não são fructos 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. 

 Senhor: Tenho eu para mim que a politica n’esta idade alta, d’onde se avista para o 

occaso e para o nascente, já se não póde esquivar sob algum pretexto de trabalhar seriamente 

para as gerações futuras, começando pela infancia actual. Estas creanças, alegria, musica, vaga 

esperança e cuidado solicito das familias, estes debeis innocentes, estes cidadãosinhos ainda 

sem direitos formulados, estes esboços de homens e mulheres ainda sem encargos, estes 

espiritos que um arrebol de rasão apenas illumina, vão ser dentro em breves annos a nação toda. 

Encherão e dominarão a cidade. Nós dormiremos no cemiterio. Dos bens e males que elles 

fizerem, grande parte ha de ser lançada á nossa conta, como á conta d’elles se carregará grande 

parte do mal e do bem que lá ao diante vier a surdir nos seus herdeiros.  

 Preparemos pois para tamanhas responsabilidades estas creanças; alumiemos-lhes o 

espirito, que será ensinarmos-lhes a amarem-se e a bemfazerem-se em si e nos seus, conhecidos 

e desconhecidos, proximos e remotos.  

 Sejamos como o seareiro previdente: não semeemos só para haver alimento na nossa 

mesa; semeemos muito principalmente para as sementeiras ulteriores.  

 Todas as variadissimas instrucções de que se ha de compor o dote que devemos á nossa 

descendencia, têem a primeira raiz na instrucção elementar. A escola primaria deve ser tão 

franca e tão obrigativa a todos, como a pia baptismal. O instituidor primario obrigam-no os 

sagrados canones da philosophia moderna a ser para os espiritos infantis um perfeito cura de 

almas, accessivel a todos, grave sem carranca, familiar e alegre sem mate no respeito, claro e 

amoravel na doutrinação, prégando pelo exemplo a bemquerença mutua. Um varão de conselho 

auctorisado, que as familias respeitem como um vice-pae de todas ellas, um individuo de eleição 

que saiba, possa e queira cultivar simultaneamente na população pueril o entendimento, o 

coração e o corpo: o corpo para a vida, para a saude, para a longevidade; o coração para as 

virtudes e para a harmonia; o entendimento para a sciencia e para a verdade; - o entendimento, 

quanto cabe em entes limitados, para aguia; o coração para pomba; o corpo, companheiro 

inseparavel de ambos, para athleta, que se atreva com as durezas e trabalhos que o aguardam 

inevitaveis ao longo da vida. 
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 A tudo isto ha de attender com perfeita fé e caridade o instituidor, e forcejar pelo 

conseguir até onde lh’o permittam as suas forças, os seus recursos, e os designios da 

Providencia, que é, ninguem já hoje o duvida, a progressista dos progressistas, e a mãe sempre 

solicita do genero humano. 

 Demos embora, ou nas más horas, aos egoistas, aos de curto alcance, aos apathicos, aos 

que só aspiram ao presente, que a regeneração cabal do futuro pela instrucção universal do povo 

em flor e em germen, poderá não passar de utopia; é já tão nobre e tão santo o crer n’ella, que 

todos os sacrificios lhe são devidos, e para ella convem se enderecem todos os esforços. O de 

que porém se não póde duvidar no actual adiantamento da philosophia, é que, se, postos 

sinceramente os meios para bem crear e educar, se não chegar ainda á perfeição, muito e 

muitissimo se ha de conseguir; e tanto basta para que o tenta-lo nos fique sendo logo obrigação. 

 Mas onde estão realmente os sacrificios que espantem e intimidem a quem tenha alma 

e discurso, entranhas e hombridade, quando se trata da reconstrucção, ou, por fallar com mais 

acerto, da fundação da verdadeira escola elementar? Em nos levantando um pouco acima dos 

preconceitos com que nos afizeram desde os primeiros dias, em nos começando a envergonhar 

de repetirmos que no ensino das primeiras letras não cabe novidade, nem philosophia, em nos 

convencendo devéras de que onde tudo no mundo cresce e se desenvolve, não é verosimil nem 

concedivel que os institutos elementares sejam os unicos fatalmente condemnados a nunca 

saírem do seu estado embrionario, selvagem, e anachronico, desde logo nos sentiremos 

naturalissimamente predispostos a crer que se deve olhar para estes viveiros do porvir, como 

para cousa immensa e a mais momentosa, em que ha muito que se póde e se deve fazer; e que 

esse muito para os resultados de afortunação, segundo as idéas que se devem ter a Providencia 

e do progresso, não póde ser tão difficultoso como se figura a quem prefere ao investigar e 

discorrer o dormir á sombra mortifera das preoccupações hereditarias. 

 Cada idade do gênero humano approxima-lhe novas luzes, e lhe traz novos encargos. 

Outros seculos virão revelando e pedindo mais e sempre mais no assumpto que tratâmos. Sem 

nunca se chegar á perfeição absoluta, ir-se-ha sempre tendendo e caminhando para ella. 

 Cada era trabalhe no seu andaimo; o andar que ella edifica ficará para fundamento do 

que para cima se lhe ha de levantar; os lanços que já lá ficam para baixo lh’o afiançam. Esta 

nova Babel é Deus mesmo quem no-la inspira. 

 A que se reduz a nossa tarefa de hoje? Medito n’isto ha muitos annos; consultei os factos; 

alumiei-me da experiencia; consolidei convicção; di-la-hei aqui a Vossa Magestade, que póde 

mais, e muitissimo. 
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 Factos averiguados: 

 Os analphabetos invejam a instrucção para si, porque mesmo na sua ignorancia, já 

reconhecem que ella é uma força. Se a não procuram, se offerecida a não aceitam, é porque os 

intimida a demora, a difficuldade, e o tedio do aprender. 

 Não só os analphabetos, mas ainda muitos dos que sabem ler, esquivam seus filhos á 

escola, pela certeza experimental de que ali se lhes consumiriam enfadonha e miseravelmente 

annos e annos, com pouco e ruim fructo para a intelligencia, com muito e notorio estrago para 

a innocencia e para os costumes, sem nenhum lucro perceptivel, proximo nem remoto; sendo 

de mais a mais esses annos de supplicio dos seus queridos innocentes, lucros cessantes na 

economia domestica, para a qual esses pequenos entes podem já contribuir com mil serviços 

valiosos. 

 Os paes que possuem coração, e as mães, que não possuem quasi outra cousa, 

confrangem-se com a lembrança de que os tenros penhores de todas as suas affeições hão de ir 

ser de dia a dia suppliciados pelo phantastico delicto de não entenderem o que lhes não é 

intelligivel, de não amarem o que lhes é por mil modos odioso e repugnante. 

 Os miseraveis innocentes vêem na escola um carcere e um desterro; no mestre um juiz 

apaixonado e um algoz; no ensino um cahos; fogem dos bancos escolares sempre que podem; 

distrahem-se, até por instincto de vida, de uma applicação a que nem a intelligencia, nem a 

phantasia, nem o carinho, os affeiçoa; tomam odio prematuro aos livros, que os despojam das 

suas mais suaves horas, sem nada lhes darem, nem prometterem; regam-lhes as enigmaticas 

paginas com as lagrimas em que se desfazem os seus brios interiores aperreados, muitas vezes 

destruidos á nascença por uma escravidão ignobil, insensata, e inutil; na primeira hora em que 

o podem, dilaceram-nas com o mesmo asco e horror com que pisam e destroem no campo um 

reptil hediondo e peçonhento. Appello para as reminiscencias de quantos em pequenos 

cursaram aquelles ridiculos e mentirosos seminarios de instrucção e educação. Ainda mal, ou 

ainda bem, que Vossa Magestade o não sabe por si proprio! Vossa Magestade recebeu o 

primeiro ensino de Sua Mãe, como todos o deveramos receber, como todos o receberão sem 

falta, quando, realisada a utopia de hoje, as escolas publicas, já então bonissimas, se fecharem 

por superfluas, havendo em cada casa a instituidora natural habilitada para o ser, a mulher que 

deu a vida e o leite, e a quem tocará ministrar completa toda a primeira amamentação da alma.  

 Estes são os factos; mas as causas d’estes factos deploraveis quaes serão? Estudei-as, e 

tambem as reconheci; quero aproveitar o lanço de as expor a Vossa Magestade; talvez se me 

não depare outro, e o caso é de consciencia. 
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 Muito zombeteiro estulto, muito praguento sem alma, ha de fechar o livro n’este passo; 

mas como Vossa Magestade o leia, e ha de lê-lo, pouco importam aquelles desdens. Não sei se 

me escutará numero grande ou pequeno de portuguezes; sei que me vae escutar Vossa 

Magestade, e pesar na balança recta do seu juizo as rasões que lhe offereço, acolhendo-as, ou 

rejeitando-as, segundo lhes reconhecer, ou não, verdade. 

 Que é uma creança? É um ente novo, cuja indole se vae preparar. Póde preparar-se bem, 

ou mal. Preparada devidamente, o afortunará a elle, e por elle aos mais com quem o aguardam 

relações activas e passivas de todo o genero. Este ente novo, recommendavel pela fraqueza, 

symphatico pelas graças, interessante pela innocencia, é crystallino e transparente por todos os 

lados. Vê-se-lhe por dentro, mergulhado em luz, tudo o que por lá viceja e florece; não recata, 

não dissimula, não finge; nada d’isso lhe ensinaram ainda. Ninguem passa que o não olhe; 

ninguem o vê que o não conheça a fundo e a intimo; e ninguem de coração o chega a conhecer, 

que o não adore como a um objecto puro, santo, melindroso, que está sem voz intimando todo 

o favor que merece, que está indicando sem sciencia todos os carinhosos soccorros de que 

necessita. 

 Que alto encargo não é pois o de quem ha de jardinar estas flores humanas! 

 Ha no menino um corpo medrançoso, mas fragil; importa coadjuvar a natureza a 

desenvolve-lo. Ha um coração, terra de paraizo, em que só se devem semear os bons affectos. 

Ha um espirito avido, sofrego, insaciavel de conhecer o mundo, que o desatina com tantas 

novidade e mysterios. Aquelle corpo tem as forças em embrião, aquelle coração possue em 

germen os instinctos sociaes; aquelle espirito foi fadado com uma logica simples e recta, que 

pede instinctivamente a cada causa os seus effeitos, a cada effeito as suas causas. 

 Reconhecidos estes dados fundamentaes, está achado o epilogo da primeira creação; é 

mister segui-lo, sob pena de se incorrer em sacrilegio e impiedade; em deshumanidade e 

absurdo; em infanticidio e homicidio. 

Nada d’isto se pôde enxergar em seculos pouco reflexivos; mas é já muito grande 

vergonha não o comprehender hoje em dia. 

 Nos paizes mais bem medrados pela cultura em entendimento e em amor, têem sido bem 

apparecidos, e escutados seriamente os alvitristas de educação pueril, humana e christã, 

luminosa e liberal. Os trabalhos práticos dos Pestalozzis, Lemares, Jacotots, e Froebels, são 

credores de universal agradecimento; e algum dia alcançarão toda a honra que lhes é devida. 

 Defenda-me Deus da fatuidade de querer medir-me com o minimo dos homens d’essa 

polpa, na vastidão e profundeza das idéas; mas como cada homem, devendo justiça aos outros, 



 

294 
 

a deve tambem a si, e lhe cabe reivindica-la, se lh’a denegam, direi, sem modestia nem orgulho, 

que o Methodo portuguez, segundo o traz comprovado a experiencia, é, não menos que as obras 

d’esses grandes engenhos, um beneficio, não para se agradecer, não foi feito para isso, mas para 

se aceitar e aproveitar-se, sem nenhuma duvida.  

 O Methodo portuguez, Senhor, por vezes o tenho repetido, abona mais a boa vontade 

que o talento do seu auctor. Não brotou, qual ao presente se acha, completo, adulto, e armado, 

do cerebro de um homem. Comparando-o nas successivas edições que d’elle se têem vindo 

filiando, sem custo se averigua, que o auctor metteu para a obra mais cabedal de zêlo, paciencia, 

e observação, que de engenho creador; que teve por collaboradoras as proprias creanças, com 

quem e para quem trabalhava; que foram as difficuldades mesmas, não previstas a principio, e 

surdidas depois inesperadamente, e em cardumes, as que a pouco e pouco suggeriram os 

expedientes que as haviam de destruir. A escola em que tanto tem lidado, não foi para elle por 

muito tempo senão uma quinta experimental, em que baldou muita semente, errou muito calculo 

de estações e de meteoros, quebrou e engeitou muito instrumento, de que se havia applaudido 

emquanto o ideava; mas como em todo aquelle grangeio andou sempre sincero e consciencioso, 

mais solicito de realidades de abundancia que de vanglorias miseraveis, o correr do tempo fez 

o seu officio: afugentou as illusões, assentou as verdades, sanccionou os processos prestadios, 

e veiu a converter a quinta experimental, que foi, na quinta modelo, que hoje é. 

 Defendendo portanto o Methodo portuguez, creado com tanto amor, e tão escrupulosa 

probidade, nenhum homem de juizo são, e honesto, dirá que advogo uma gloria minha, mas sim 

uma herança patria, em que eu suei, callejei, e envelheci, no meio dos cantares e das alegrias 

dos meus imberbes e innumeráveis cooperarios.  

 Toda esta cultura, desde a primeira arroteação até á actual prosperidade, tem sido 

singelamente executada á vista de toda a gente; toda a gente, quer o confesse quer não, sabe 

portanto, e se o não sabe é porque acinte o não quer saber, que a nova escola, estudada na 

propria indole dos rapazinhos, edificada e aperfeiçoada com elles, satisfaz, ou a todas, ou, 

inquestionavelmente, ás principaes indicações da philosophia hodierna em taes materias.  

 Voltemos ao que ha pouco assentaramos como bases. Muito de industria repisâmos, e 

havemos de repisar, n’estas materias ainda não vulgares.  

 Que pede o espirito dos meninos?: Noções claras, legitimamente deduzidas, desde o 

mais simples até ao mais complexo; um processo de passo a passo, sem lacunas nem saltos, 

desde o natural conhecido e familiar, unico ponto de partida racional, até ás summidades do 

artificial, para onde é o itinerario. Muito bem; que faz então o Methodo portuguez? faz o mesmo 
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que fez de certo o inventor da escripta e leitura; porque, não cessemos de o repetir: ensinar uma 

arte qualquer, é crea-la para quem ainda a não possue; e a mais segura carta de guia que para 

tal fim se póde seguir, é a historia mesma, documentada, ou conjectural, d’essa primitiva 

creação.  

 Não havia ainda escripta nem leitura. Um genio, esquecido hoje pela ingratidão dos 

seculos, mas como que inspirado pelo céu, sonhou um dia no quanto seria util fixar-se, se fosse 

possivel, em vestigios perduraveis, a linguagem dos sons, reflexo instantaneo das idéas e 

affectos. O pensamento havia sido, por um dom divino, convertido em falla; importava forcejar 

em que a falla se convertesse, por outro dom quasi tão divino como o primeiro, em signaes 

fixos, rigorosos, tão claros, tão intelligiveis, como ella; mas que podessem chegar a distancias 

de logar e tempo, a que as fugazes ondulações sonoras do ar não abrangiam.  

 Achado isso, se jamais se podesse desencantar, ficava o homem supérstite a si mesmo, 

immortal na convivencia dos seus similhantes. Perpetuar-se-ía a lembrança dos tempos, dos 

successos, dos descobrimentos, dos inventos. Nenhuma conquista momentosa do espirito, 

ficaria mais em contingencias de esquecimento. Cada idade, dotada in integrum com o melhor 

das noções das idades precedentes, edificaria sobre bases mais altas, mais amplas, e mais solidas, 

a sua tarefa de progresso. 

 Era sublime o sonho d’aquelle Prometheu. A Divindade que lh’o inspirára, não o 

desamparou no temerário commettimento.  

 Para chegar á resolução do problema que se propozera, começou racionalmente por 

averiguar, para a reconhecer, a mechanica da linguagem fallada, que era para elle o unico ponto 

possivel de partida. 

 ¿Se inventasse um signal, um traço, uma figura, um caracter, gravado, ou pintado, 

correspondente a cada palavra, a cada um dos membros distinctos, de que a phrase pronunciada 

se compunha? ... Estendeu a consideração pelo innumeravel dos vocabulos, e esmoreceu. Como 

crear tantos signaes? ... Como distribui-los, sem perturbação, pelos vocabulos? ... Com que fio 

encaminhar a memoria para os reconhecer a cada um, e a todos, e de relance, em tão abstruso 

labyrintho? ... 

 O genio, quando verdadeiro, não recua diante da difficuldade insuperavel: pára, 

reconcentra as forças, e reconsidera. Reconsiderou, e disse: Sejam embora innumeraveis para 

mim as palavras, de cujas diversas combinações resulta a multidão, ainda mais espantosa, dos 

periodos; talvez que assim como logrei estrema-las no periodo, possa estremar n’ellas membros 

componentes, e que esses, os quaes eu já entrevejo se reproduzem identicos em muitas palavras 
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diversas, não sejam em tão avultada quantia, que um esforço da vontade e da memoria os não 

possa dominar. Assignaladas que sejam as parcellas constitutivas das dicções, assignaladas 

ficarão as dicções, que são a somma d’essas parcellas.  

 Recitou pausadamente as palavras; convenceu-se por este exame attento, de que a 

extensão d’ellas era desigual; que umas se proferiam n’um tempo indivisivel, outras em dois, 

outras em tres, outras em mais. Eram as syllabas que se lhe revelavam. Com effeito, syllabas 

perfeitamente identicas occorriam na formação de termos diversissimos. Mas, por infortunio, a 

multiplicidade das syllabas aterrava ainda a memoria; teve de parar de novo, e de novo reflectir.  

 A decomposição do discurso em palavras, conduzíra-o á decomposição das palavras em 

syllabas; a decomposição das palavras em syllabas, não podia deixar de o conduzir agora á 

tentativa de decompor as mesmas syllabas em elementos. 

 A phenix ideal, que por duas vezes lhe fugíra, já não podia mais esquivar-se-lhe; estava 

colhida no intimo do seu ninho; a multidão das syllabas, de cujas combinações resultava a 

multidão muito mais avultada das palavras, como as combinações das palavras originavam as 

combinações infinitas dos periodos, a multidão das syllabas, repetimos, era effectiva e 

decididamente resultado de pouquissimos elementos sônicos, primordiaes, bem distinctos, e 

sem esforço reconheciveis. 

 D’estes elementos os principaes, e os menos, eram vozes simplices; os secundarios, em 

pouco maior quantia, eram inflexões modificadoras d’essas mesmas vozes.  

 Creou para cada voz um signal visivel, a que se chamou vogal; para cada inflexão de 

voz, outro, que recebeu o nome de consoante. 

 No seu curto alphabeto ficaram para sempre fixados os equivalentes visuaes de todos 

quantos sons tinham até ali enxameado confusos e fugazes no commercio dos espiritos. 

 Taes foram (postas de parte as incompletas, vagas e confusas escripturas symbolicas, 

geroglificas, etc.), taes indubitavelmente foram os primordios da arte de escrever, filha legitima 

da arte de fallar, mãe e socia da arte da leitura. 

 Gloria-se o Methodo portuguez de haver sido o primeiro que attentou n’este facto 

importantissimo, para extrahir d’elle consequencias praticas da maior vantagem. 

 O mestre e os alumnos, ao exemplo d’aquelle inventor, começam trabalhando n’um 

objecto que todos elles possuem em commum, que todos elles apprehenderam sem esforço, e 

que todos amam por isso mesmo; este objecto é a lingua do seu paiz. Os vocabulos, 

pausadamente proferidos, dão-lhes logo as syllabas; as syllabas, pronunciadas e ouvidas com 

attenção, patenteiam a um e um os elementos constitutivos. 
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 D’este facil exercicio nascem ainda dois proveitos que se lhe não pediam: acclara-se e 

apura-se a pronuncia; corrigem-se mil barbarismos de dicção. 

 Contrahido em poucos dias, e folgando, o habito de analysar a palavra até os seus 

elementos sonicos, sem esforço se entra no correlativo processo de recompor dos elementos 

sonicos a palavra inteira e viva. 

 A esta synthese chamou-se leitura auricular, como escripta auricular se chamára áquella 

analyse.  

 Ahi chegado, aquelle homem creador inventára as letras, dando por nome a cada uma o 

proprio som que ella era destinada a representar. 

 O mestre, que achou as letras já inventadas, não tem mais que apresenta-las a seus 

alumnos, mnemonizando-lhes as fórmas para que se aprendam á primeira vista, se fixem para 

sempre na memoria, e se não possam de fórma alguma permutar ou confundir. 

  Um singelo artificio satisfez a tudo isto: cada letra, que d’antes não era mais que uma 

combinação fortuita de traços, sem rasão de ser, e sem péga para a phantasia, appareceu como 

sombra exacta de uma certa figura conhecida. Essa figura tinha uma historia, em que entrava, 

como parte essencial, o som, que se pretendia, porque assim o digâmos, tornar visivel. 

Conhecida a historia, era impossivel encarar a figura sem mentalmente se lhe ouvir o som. 

Apresentada a sua sombra, a letra, a reproducção do mesmo som era instantanea e infallivel. 

 O alphabeto foi aprendido repentinamente; não admira: se elle se havia feito folgasão e 

pueril na indole, rigorosamente motivado em todas suas partes, e expurgado absolutamente das 

ligas de valores heterogeneos, das falsificações absurdas, de que no antigo systema se 

acompanhava o nome de cada letra, com grave escandalo da logica, e difficultação subsequente 

no ensino! 

 Sabido o alphabeto, achar-se-íam a subitas, com espanto e alegria, na estrada real da 

leitura ocular, os que a tempo se haviam adestrado na leitura auricular, se por desgraça as crueis 

semrasões das alcunhadas orthographias sabias, irreconciliaveis inimigas da instrucção popular, 

não tivessem adulterado a formosissima simplicidade primitiva do invento. 

 Cada som na infancia, isto é na perfeição, da arte, foi necessariamente representado por 

um só caracter, e cada caracter era restricto a um som unico; assim, o ler e o escrever, eram 

instantaneos e segurissimos. 

 Muitas causas diversas vieram destruindo de lingua em lingua, e de era em era, aquella 

simplicidade tão discreta e proveitosa, até ao ponto de que hoje em dia qualquer palavra escripta 

offerece muitas vezes ao principiante tantas questões previas para ser decifrada, quantas as 
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letras de que a mesma palavra se compõe; e pouco menor numero de questões, cada palavra 

fallada que se pretende escrever. Uma só letra póde corresponder a dois, tres, quatro, cinco, seis 

e sete elementos sonicos, como um elemento sonico póde ser traduzido em caracteres 

diversissimos; d’aqui, enormes, quasi insuperaveis, embaraços para a escripta e para a leitura. 

Nem para uma, nem para outras d’estas desgraças, tinha remedio a escola velha, nem jamais o 

procurára; o Methodo portuguez buscou-o, e, se o não descobriu radical, porque o estrago 

produzido pela pseudo-orthographia era incuravel, descobriu paliativos que o minoraram. 

 Ás difficuldades da leitura, resultantes da multiplicidade dos valores de cada letra, 

acudiu com as possiveis regras que determinassem qual d’entre os valores possiveis convinha 

a cada letra em cada hypothese. Essas regras, para nunca perder de vista o agrado, a attracção, 

a seducção para o saber, metrificou-as, rimou-as, deu-as a cantar. 

 Pelo que pertence ás questões e questiunculas da orthographia (estranha sciencia que 

não tem em todo o Portugal dois sabios perfeitamente concordes!) o Methodo portuguez nada 

ousou directamente. 

 Espiritos confusos, ou de má fé, pregoaram, calumniosa e despejadamente, que o novo 

ensino era incompativel com isso que elles appellidavam orthographia; quando a pura verdade, 

sabida e provada, era esta: que o Methodo portuguez, a poder de analysar com os seus alumnos 

cada uma das palavras que se haviam de ler, e cada uma das palavras que se haviam de escrever, 

lhes ía gravando cada vez mais fundo na memoria alguma cousa, e muito, d’isso que em geral 

se condecora com o titulo pomposo e falso de orthographia.  

 Ninguem das escolas velhas saíu jamais que a soubesse; nas escolas methodicas 

encontram-se creancinhas que parecem tê-la adivinhado, e graças ao diuturno martelar da 

analyse, poderiam empyricamente corrigir a muitos mestres primarios do antigo regimen. 

 O auctor do Methodo portuguez desejava, e deseja ainda, para as escolas elementares, e 

para a universalização da leitura, uma escripta extremamente simples, exacta, e rigorosa; mas 

o Methodo portuguez ensinou a ler o que estava escripto á moda do tempo, e ensinou mesmo a 

escrever em conformidade com essa leitura. 

 A pontuação, de que nunca se fizera o devido caso nos institutos de puericia, foi tida em 

grande conta nas escolas methodicas. Mnemonisou-se e explicou-se o tom e a pausa de cada 

um d’esses signaes, de que resulta sentido, alma, vida e a graça propria a cada periodo; a creança, 

que pela curteza da sua idade não póde ainda comprehender senão a minima parte do que lê, lê-

o todavia agora por tal modo, que parece entende-lo a fundo, e o faz gosar de seus ouvintes. 
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 Omittindo o mais que se innovou com boa mão para o ensino prompto da calligraphia 

popular, não luxuosa, mas sufficiente, clara, e exacta, e para a leitura, igualmente mnemonizada, 

dos numeros, tanto arabigos como romanos, pequenos beneficios esses que a ingratidão póde 

pagar á sua moda, mas já não logrará escurecer, repito que, em relação ao espirito da infancia, 

nenhum methodo, senão o portuguez, poz ainda até hoje por obra n’este reino (e não quero fallar 

dos outros, para não parecer jactancioso) o que o bom senso e a humanidade estavam indicando 

e exigindo. 

 Tornou-se o estudo, de abstruso que sempre fôra, eminentemente claro; de arido e 

importuno, ameno e convidativo; de desconnexo e desordenado, deduzido; de diffuso e 

somnolento, conciso e animado. 

 A logica nativa dos animos novéis, a ancia instinctiva de descortinar as causas, os 

effeitos e os prestimos, propensões naturaes, irresistiveis, da primeira idade, tudo foi devida e 

religiosamente observado, servido, satisfeito. 

 A allegação é esta; as provas estão nas escolas regeneradas; mórmente se se compararem 

com as suas incriveis antagonistas. 

 Pelo que pertence ao physico, e á saude dos alumnos, ponto foi esse a que não attendeu 

menos o auctor do Methodo portuguez, sincero amigo do futuro. 

 É a actividade corporal uma lei imposta pela natureza aos annos crescentes. Contrariar 

esta lei sem demonstrada necessidade, é affrontar sacrilegamente a natureza, e empecer aos seus 

olhos o recto e normal desenvolvimento do individuo. A creança, como tantos outros animaes 

no começo da vida, necessita de grandissima agitação; dir-se-ía que um mestre invisivel de 

gymnastica a está continuamente impellindo para o uso, até ás vezes turbulento, das 

extremidades superiores e inferiores, do tronco, dos pulmões e da voz. As pessoas adultas, 

sobretudo as já decadentes, esquecidas de terem ellas mesmas sentido outr’ora em si aquella 

fatalidade irrequieta e irresistivel, forcejam por cohibir esses effeitos espontaneos de uma 

energia latente, em que já não podem tomar quinhão, e, abusando egoisticamente da força e da 

auctoridade, condemnam as pobres avesinhas de Deus á immobilidade, ao silencio, á escuridão, 

e a todas as funestas consequencias physicas, intellectuaes, e moraes, que de taes causas se 

originam; infligem a almas viçosas um envelhecimento prematuro, um infanticidio parcial, que 

outra cousa não é o choverem gêlo e trevas sobre tão mimosos rebentos e botões de primavera. 

 Quererá isto dizer que recusâmos á idade madura, protectora natural da idade insipiente, 

o direito, e a obrigação, de inspeccionar a desenvoltura pueril, e de lhe cohibir os excessos 

temerarios e perigosos? De nenhuma sorte; o que unicamente pretendemos, é que as repressões 
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só comecem, onde os abusos principiam; e que para dentro da área que elles cercam e ameaçam 

de longe, reine para nossos filhos o seu quinhão legitimo de liberdade. Os direitos das creanças 

não são menos respeitaveis que os dos homens; são talvez ainda mais attendiveis, por isso 

mesmo que lhes fallecem a força e a arte para os fazerem valer. 

 Entre-se n’uma escola velha. Sente-se logo o que quer que seja de repugnancia, de terror, 

de reprovação instinctiva, de execração involuntaria, vendo n’aquelle espaço estreito, mal 

arejado, nem sempre bem alumiado, desgracioso, fetido, um bando de innocentes condemnados 

á immobilidade, ao silencio, ao pasmo estupido, sobre bancos duros e sem encosto, como os 

das gáles, com as pernas pendentes, os olhos automaticamente fitos sobre o indecifravel e 

odioso enigma de uma pagina; isto em face de um mestre antipathico, tão captivo, tão 

desgraçado como elles, seu tyrannisado e seu tyranno alternativamente, e a cujos lados avultam 

os brazões millanarios do ensino desnatural, os instrumentos de dor e de vergonha, os 

impotentes auxiliares da impotencia d’elle: a vara, a ferula, as orelhas asininas. 

 ¿Que fazem com effeito ali todos aquelles pobres amores, tão candidos, tão inoffensivos, 

tão reconheciveis imagens ainda de suas ternas mães, recem-arrancados de seus seios e de seus 

abraços, ainda cheirosos á suavidade do leite, ainda tepidos dos beijos, e tão saudosos da 

primeira e naturalissima escola em que aprenderam a falla, o andar, e, de envolta com as noções 

rudimentaes do mundo e da vida, o Padre Nosso, e a Saudação angelica, tão apropriada ás suas 

vozes virginaes e femininas? 

 As ameaças e os castigos chovem inutilmente sobre os miseros acorrentados. A indole 

nativa é n’elles mais forte que o terror que lh’a procura sopear: a desinquietação reina em todas 

as fileiras; surde por toda a parte o contrabando dos risos, das conversações á socapa, os toques 

disfarçados dos pés, as provocações das mãos, o commercio furtivo dos olhares, os suspiros do 

cançasso, as contorções da impaciencia, as lagrimas involuntarias que sulcam muitas faces, a 

laceração raivosa das folhas, e a cada minuto os pedidos, nem sempre outorgados, de uma 

licença para saír. 

 Que significa tudo isto, espectadores homens e humanos? Tudo isto são protestos da 

natureza contra uma pressão absurda, inutil, contraproducente; quando não, aguardae a hora do 

levantar da escola: é uma debandada, um frenesi, uma furia; saltam fugindo uns por cima dos 

outros; a rua, ou a praça, são campo estreito para as suas carreiras, para as suas lutas, para os 

seus tripudios, para as suas guerras; é o delirio e o excesso da liberdade que se reconquistou; os 

livros aborrecidos tornaram-se projecteis; as vozes represadas, rebentam em celeuma: a arvore, 

a vidraça, o animal descuidoso, o passageiro indifferente, são outros tantos alvos ás pedradas; 
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os mais pacatos vingam-se em arremedar, entre as risadas dos circumstantes, a carranca, a voz, 

as posturas, e os movimentos do preceptor. 

 Breve: de indoles bondosas, soffredoras, femininas, fez-se pela irritação uma especie de 

ferocidade, que forma a contraposição mais singular com a debilidade das forças, com o macio 

das vozes, com o gracioso e attractivo dos semblantes. 

 O Methodo portuguez não se contentou de ser logico, preciso e luminoso: reconheceu 

como dever o aproveitar para os trabalhos que tinha de perfazer as tão provadas qualidades 

essenciaes e inauferiveis da puericia, procurando unicamente dirigi-las com acerto e amor para 

os seus fins, fins grandes e grandissimos, sob as mais tenues apparencias. Em logar de ter as 

creanças sentadas duas ou tres horas consecutivas, contra a vontade de Deus e d’ellas, fê-las 

marchar tambem, todas as vezes que a lição não requeria indispensavelmente olhos fitos sobre 

os livros, ou sobre o quadro da leitura commum. 

 Para estas marchas, não tumultuarias, mas concertadas, ás quaes o gosto dos meninos se 

accommoda ás mil maravilhas, era essencial toda a exacção do rythmo. As mãos palmeando, e 

os pés accentuando as passadas como no exercicio de marcha dos recrutas, ao mesmo tempo 

que marcam o rythmo, lá vão robustecendo as extremidades. 

 É o canto outro exercicio rythmico, excellente, que o methodo amigo da civilisação se 

não envergonha de ter aproveitado para amenisação das suas regras metrificadas e rimadas, e 

para os canticos religiosos, por onde abre e cerra a abençoada tarefa escolar de cada dia. Se é 

util aos meninos o cantarem, não é preciso pergunta-lo aos naturalistas e aos médicos: 

reconhece-se na tendencia que em toda a parte se nota na primeira idade para a cantoria; 

tendência que está por si mesma pedindo se aproveite e se encaminhe para o desenvolvimento 

do gosto musico, companheiro, amigo e fautor da civilisação, da sociabilidade e dos costumes. 

 A escola velha, os seus parciais apaixonados, os espiritos ignorantes, e os animos rudes, 

improbaram e escarneceram sobretudo estas prelibações musicas na primeira educação, estas 

palmas, e este rythmo; fizeram mesmo d’essa pobre zombaria o seu melhor argumento contra 

o ensino philosophico; humano, e evidentemente fecundissimo. O auctor do Methodo já não 

tem a indecente humildade de lhes responder. 

 As vantagens da harmonia são evidentes. Cantam as salas e os theatros; cantam as 

officinas e as fabricas; os exercitos marcham, pelejam e triumpham, ao som de seus 

instrumentos; a religião mistura com os incensos as melodias nas suas festas; por que rasão a 

escola, que é um ninho, só a escola, sería excluida d’esta communhão universal da musica?! 



 

302 
 

 Mas o rythmo tem por si para as nossas escolas outra rasão de maior momento ainda, se 

é possivel. Sem o rythmo rigoroso, pontualissimo, não se obteria jamais a simultaneidade do 

ensino; e a simultaneidade do ensino é o primeiro artigo de fé no credo sacrosanto da instrucção 

popular e universal. O mestre deve estar constantemente presente a todos os alumnos; os 

alumnos todos constantemente presentes ao seu instituidor. Os ouvidos de cem discipulos 

devem formar um só ouvido; as suas cem vozes uma só voz; os seus cem pensamentos um só 

pensamento; todos os seus olhares uma só vista. 

 Os ensinos mutuos, as turmas, as decurias, as lições individuaes, são a anarchia, o 

tumulto, o enxame dos zangões; são immoralidade; são desbarate do tempo e das forças, 

aniquilação da vontade, esterilisação do futuro, negação do ensino, escandalo da rasão, tragi-

comedia disparatada, para o logar da mais seria e necessaria cousa d’este mundo. 

 Ora: a simultaneidade, que desterra e proscreve das escolas todas estas anachronicas 

miserias, a simultaneidade, que instrue deveras, e em grande, tem no rythmo a primeira e 

impreterivel condição de sua existencia. Logo o rythmo, como tudo quanto para elle concorre, 

as palmas, o canto, as marchas, é um progresso, que, depois de mostrado e sentido, já se não 

póde sem escandalo rejeitar. 

 Satisfez pois o Methodo portuguez, quanto n’elle cabia, ás justas exigencias do espirito, 

e ás exigencias, não menos attendiveis, dos corpos, n’aquelle periodo da vida em que elles estão 

pedindo por todos os modos o desenvolver-se. 

 Os affectos, que formam, a par com a religião, a mais segura base para a moral, eram 

furiosamente sacrificados pela escola anti-methodica. A rigoridade, indispensável n’um ensino 

que tinha de se impor á força, por não saber ser claro e aprazivel, desappareceu totalmente como 

superflua dos nossos institutos. É uma educação liberal; uma educação digna de homens. A 

rasão é consultada em tudo; tudo tem o seu porquê perfeitamente intelligivel; a memoria é 

auxiliada; larga-se com mão attenta quanta redea é necessaria ao movimento physico; a 

phantasia, que se apraz da variedade, é satisfeita; ante-gosta-se um poucochinho das artes, da 

musica, da pintura; não ha veto para o rir decente e comedido; sente-se no mestre um amigo e 

um pae; na applicação, um recreio regular e variado; nos palpaveis progressos quotidianos, uma 

satisfação para o amor proprio; as letras, são de hora a hora mais familiares; os livros não são 

inimigos; já se não ha de entrar para o mundo odiando-os; o mestre ufana-se com o producto 

das suas diligencias, e já ama aos seus ouvintes, como cooperadores do seu bom nome, da sua 

gloria, das satisfações da sua consciencia, e dos seus sonhos regalados; a carranca d’elle 
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desappareceu, desde que o desobrigaram de verdugo; o seu pequeno povo paga-lhe o amor na 

mesma moeda. 

 Por este lado, aceitos francamente os beneficios que o Methodo portuguez afiança, e 

effectivamente dá, onde gente acintosa e myope o não repelle, pouco resta para fazer; e o tempo, 

que sabe e póde mais que todos nós, ha de traze-lo; e Vossa Magestade, em Deus o espero, sem 

duvida o ajudará. 

 O Methodo é claro, accessivel a todos os entendimentos, mnemonico, artistico; o 

Methodo é caridoso, efficaz, rapidissimo; resta que aos mestres, que dignamente o professarem, 

se retribua o zêlo, melhorando-lhes a fortuna; que os paes, mal cuidosos da cultura intellectual 

de seus filhos, se obriguem, seria e inexoravelmente, a manda-los á escola; que n’ella haja praso 

rigoroso para a matricula e para os exames; e que emfim estes seminarios, já desbarbarisados 

por dentro, se tornem até no exterior convidativos; não magestosos, como os templos, os 

tribunaes ou os palacios, mas de uma simplicidade amavel e ridente como canteiro em jardim, 

que, sem grandes dispendios de architecturas, attrahe por mero condão de suas graças as abelhas, 

as borboletas, os olhos, e os sorrisos. 

 Senhor: Quando os esforços de nós todos, coadjuvados pelos de Vossa Magestade, 

houverem coberto d’estes bellos institutos a superficie do territorio portuguez, e a sabedoria 

dos legisladores tiver completado a obra, facilitando e provocando com altos premios o 

apparecimento, a diffusão profusissima de bons livros populares para todo o genero de 

iniciações e culturas, livros claros, formosos, sympathicos, baratissimos, gratuitos até para os 

pobres, gratuitos como os cantos das aves, a luz do sol, e o ar balsamico da primavera, por modo 

que o saber ler não seja, como até agora, uma prenda inutil, e até perigosa, então haverá raiado 

o arrebol da verdadeira politica, a ante-manhã de uma civilisação real, inexpugnavel, e de si, e 

por si mesma, recrescente. 

 

 

 Traçára eu limitar-me n’uma respeitosa pagina de dedicatoria, e eis-me já tão alongado 

pelo mar immenso das considerações utilitarias, das supplicas, e dos votos! 

 ¿Apagarei agora, como descabido, o que deixo escripto? Á fé que não. É preciso que, á 

mingua de qualquer outro amparo, a verdade encontre ao menos um asylo d’onde sempre 

antigamente a proscreviam: ao pé do throno. 

 Um Principe liberal, moço, e instruido, não póde recusar-se a escuta-la, e de tão melhor 

grado soccorre-la, quanto mais a reconhece desvalida. 
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 Ah! Se terá chegado finalmente o dia! Se a este, já cansado, já millesimo pregão de 

mendicidade publica, os balcões doirados do palacio se abrissem, e a mão dadivosa de uma 

vice-providencia deixasse caír como esmola sequer para os descendentes, o pagamento de 

instrucção que aos ascendentes se negára! ... 

 Senhor: Muitos titulos gloriosos tem a historia liberalisado aos Monarchas d’este reino; 

mas o mais invejavel, e todavia o mais accessivel, está ainda por colher. Pae da Escola Popular 

epilogará em si o Conquistador, o Povoador, o Lavrador, o Justiceiro, o de Boa memoria, o 

Perfeito, o Feliz, o Piedoso, o Desejado, o Grande, o Restaurador, o Victorioso, o Pacifico, o 

Magnanimo, o Reformador, o Libertador, o Virtuoso, e o Illustrado. 

 A este Rei do presente e do futuro, já n’esta hora antevisto em Vossa Magestade, é que 

se gloría de haver offerecido os fructos do seu outono 

 

       De Vossa Magestade Fidelissima    

Lisboa, 17 de março 

de 1863.       

     o mais reverente e devoto subdito,  

 

     Antonio Feliciano de Castilho.                                         
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7.1.6.2. ADVERTENCIA195 

 

Em 1844 colligiu o auctor n’um volume, sob o titulo de Excavações Poeticas, poesias 

suas avulsas, umas então recentes e de todo ineditas, outras desenterradas do cemiterio litterario, 

chamado imprensa periodica. 

O Outono é segunda miscellanea do mesmo genero; não lhe peçam unidade, chronologia, 

ou deducção de qualquer genero. É a segunda salinha de um museu pobre, particular, e sem 

classificação; não é mais nada. 

As Excavações foram acolhidas com favor; o Outono ousa portanto contar com elle. 

N’este, como n’aquelle repositorio, ha pelo menos a recommenda-lo, e á mingua de 

outro qualquer merecimento, a maxima variedade de assumptos, fórmas e estylos, de modo que, 

se ninguem se contentar de tudo, ninguem pelo menos deixará de topar aqui ou acolá em que 

pôr olhos. 

Das quarenta composições poeticas encerradas no volume (das prosas intercalares não 

ha por que fallemos) umas são originaes, outras traducções, outras imitações; mas todas 

portuguezas de nascença, ou por naturalisação. 

São originaes vinte e oito; a saber: Novo Anjo, - No Transito do Senhor Rei D. Pedro V, 

- A Sua Magestade El-Rei o Senhor D. Fernando II, - A Sua Magestade El-Rei o Senhor D. 

Luiz, - Vaticinio, - Deprecação, - Agradecimento, - A madame Fortunata Tedesco, - Letreiro 

posto por baixo de um retrato de madame Fortunata Tedesco, - Á cantora Ersilia Agostini, - Á 

prima-dona Margarida Bernardi, - Despedida da prima-dona Margarida Barnardi, - 

Despedida de Neri-Baraldí, - Despedida á prima-dona Marietta Gazzaniga Malaspina, - 

Felicitação da companhia lyrica ao compositor portuguez Migone, - Os porteiros do Real 

Theatro de S. Carlos, - Monologo para ser recitado pela actriz Emilia das Neves e Sousa, - A 

Senhora da Nazareth, - Lenda dos Bailarins, - A constancia aldeã, - O rapaz dos burros, - Arte 

de ser feliz, - Versos para a abertura do asylo de Vianna do Castello, - Cantiga de Giraldo 

Sem-Pavor, - A tomada de Coimbra, - Versos no Pavilhão do Terreiro do Paço, - Inscripções 

no arco triumphal da rua direita do Sacramento, - O Almanach de Lembranças.  

São traducções oito; a saber: Adriana Lecouvreur, - Moreto, - O rapto de Europa, - A 

primavera no mar, - Traducçãosinha dedicada ao meu vizinho da esquina que faz criticas, - A 

invenção da azenha, - A invenção do cálamo, - Versos cantados na comedia “O Cavalheiro S. 

Jorge”. 

                                                 
195 CASTILHO, António Feliciano de. O Outono. Lisboa: Imprensa Nacional, 1863, p. XXXIII - XXXV 
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São imitações quatro; a saber: O Natal do pobresinho, - A invenção dos jardins, - As 

metamorfoses do macaco, - O amor. 

Fundem as composições originaes 2866 versos; as traduzidas 1326 versos; as imitadas 

456 versos. 

Procedeu-se á fastidiosa estatistica supra para se acudir com ella a quem porventura 

quizesse reprehender ao auctor haver pouca originalidade no volume. 

A resposta mais cabal seria porém outra, bem susceptivel de largo desenvolvimento e 

demonstração. 

Em resumo, visto para mais não haver tempo, nem valer a pena, eil-a aqui: 

Abstrahindo da questão mesquinha de amor proprio, doença realmente de que o auctor 

não padece muito, entende elle que, em relação ao publico e á arte, as boas traducções e as boas 

imitações não têem menos valia que os bons originaes, e casos haverá em que lhes excedam. 

Trazer para a familiaridade e fecundativo commercio intellectual dos nossos 

conterraneos, producções estimaveis de outros paizes, e de outras eras, conservar-lhes, ou 

restituir-lhes, depois de transplantadas, a sua graça originaria, e talvez não raro melhorada, se 

não é para se agradecer, não é tambem para se arguir. 

Se o auctor houvesse por systema anteposto sempre a honrinha de sacar da sua propria 

substancia o fundo e a fórma de todos os seus poemas, não teria levado os seus caros leitores a 

ouvirem a Invenção da azenha e a do cálamo, cantadas por dois tão antigos poetas gregos, que 

até o nome se lhes apagou; não teria apresentado o Rapto de Europa de Moscho, um dos mais 

bellos e vívidos quadros da musa hellenica; não teriamos visitado com Virgilio aquella curiosa 

choupana de Similo na antiga Napoles; não fariamos idéa da inspiração e sensibilidade do genio 

dinamarquez, tão seductor no Natal do pobrezinho, e na Primavera no mar. 

Outra ponderação, e mais nada; é ainda em defensa das imitações e traducções: não será 

porventura bom serviço ás letras nacionaes o provar por obras, possuirmos tão vasta, formosa, 

e bem registada lingua, que podemos trasladar para ella, sem quebra nem enfraquecimento, tudo 

quanto resôa entre gabos e applausos nos mais bem dotados idiomas peregrinos? 

Como os outros sentem, não sei eu; o que sei é que todo me delicio quando vejo e provo 

quão sem custo a propria lyrica luxuosa dos italianos, com as suas rimas symetricas e 

abundantes, com as suas pausas fixas, com os seus esdruxulos, póde tornar-se portugueza. A 

Adriana Lecouvreur, com ser aliás um pobre drama, tem este valor muito real. 

Como é já notorio que eu possuo em summo grau a virtude da obstinação quando se 

trata do que me parece bom, encerra o tomo nada menos de 1532 versos alexandrinos. Já se vê 
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que teimo na diligencia. E porque contra este majestoso e elegante metro, nada ainda se 

ponderou que viso tivesse de argumento. Ao alexandrino compete como hexametro que é, a 

palma em nossa lingua, e espero que a ha-de conseguir. Dizem que é francez; tambem o conde 

D. Henrique o era, mas governou cá, e creou dynastia. O hexametro porém é mais e melhor que 

francez: é grego e romano; é de Homero e Virgilio nada menos. 

Harmonia, creio que ninguem ainda excogitou negar-lh’a, e ahi é que bate o ponto 

essencial. “Ha alexandrinos errados e mal feitos”; boa duvida! em todos os metros acontece o 

mesmo; mas não são esses os que se recommendam: são os de Lobato Pires, os de Pinheiro 

Chagas, os de Mendes Leal, os de Thomaz Ribeiro, os de Pinto Ribeiro, emfim os de quem faz 

versos reconheciveis sem maiuscula. A pena será se continuarem a resistir a taes exemplos os 

que melhor podiam dal-o; e ponho em primeira linha o meu donoso e melodiosissimo poeta 

Bulhão Pato, com quem mexeriqueirinhos do soalheiro têem procurado inimizar-me, não sei 

porquê, nem para quê. As reprehensões que lhe dou por não poetar muito mais, e sempre, são 

explosões da correspondida amizade que lhe consagro; e bem o sabe elle que nunca nos 

encontrâmos sem que eu lh’as reitere. 

Não há mais advertencias previas que fazer. 

Quanto ao titulo do livro, na precedente carta dedicatoria a El-Rei, fica dada sufficiente 

explicação. 

D’aqui até ao dia das criticas illustradas, justas e decentes, nada mais.       
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7.1.6.3. CARTA A SUA 

MAGESTADE196 O SENHOR 

DOM PEDRO II IMPERADOR 

DO BRAZIL 

      

Senhor! – Peço a Vossa Magestade Imperial licença para mandar pôr aos pés da Augusta 

Esposa de Vossa Magestade esses pobres versos, testemunho do meu animo agradecido. 

A personagens como Vossas Magestades, a quem nada falta, e que não podem crescer, 

só por dois modos as mercês se retribuem: confessando-as, como eu faço perante o mundo, ou 

deprecando logo mercês novas, como eu ouso fazer perante Vossas Magestades. 

Ha dois annos, Senhor, apenas cá me soou que Vossa Magestade não seria descontente 

de reconhecer na pratica o methodo-portuguez, de que a theoria só per si lhe não dava cabal 

idéa, apresentei-me, sem mais convite, n’essa côrte; pedi e alcancei do governo de Vossa 

Magestade auctorisação para ahi reger um curso normal. Como o regi, sabe-o Vossa Magestade, 

pois me fez a honra de o presenciar; que fructos se poderam ter colhido, sabem-n’o já, por se 

estarem n’elles saboreando, muitas povoações do imperio: Pernambuco, Maceió, Bahia, 

Alagoas, Sergipe, Rio Grande, Piauhi, Apodi, Ceará. Todavia, já que a verdade nem a Deus 

nem aos reis se ha de encobrir, o grande beneficio da escola primaria, regenerada segundo o 

espirito do seculo, os aphorismos da sciencia e os dictames da caridade, continua a ser para a 

immensa maioria desperdiçado; lastima não pequena, da qual se o presente se não sabe ainda 

queixar, muito poderão arguir a esta idade egoista os futuros amigos do genero humano. Senhor! 

¿quem exorou a Vossas Magestades em favor de um velho, como deixaria de interceder em 

favor de todas as creanças? Se a felicidade de uma só choupana é tanto, que não será a de todo 

um imperio? Feliz Vossa Magestade, que a tem fechada com o sceptro em sua mão imperial. É 

por isso que eu aspiro, com tão importunas supplicas, a que Vossa Magestade, vendo 

experiencias, bem e conscienciosamente feitas sob os seus próprios olhos, se inteire da verdade 

pela clareza do seu muito juizo; e, reconhecida ella, lhe dê amparo de Tito em seus estados. 

Senhor! a historia nem sempre ha de ser inutil. Um homem obscuro, desprezado, 

escarnecido como visionario, tinha um mundo para dar, e andou-o offerecendo em vão de 

throno em throno. Logo que um lh’o aceitou, brotou do nada essa America; inteirou-se o planeta 

com o seu hemispherio mais formoso. 

                                                 
196 CASTILHO, António Feliciano de. O Outono. Lisboa: Imprensa Nacional, 1863, p 53 - 55 
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¿E se não fosse aquelle throno? ¿e se aquelle homem tivesse morrido, devorado por 

dentro pela sua utopia? ¿e se após elle nem o calculo nem o acaso houvessem atinado com essas 

regiões? ¿por ter ficado occulta, deixaria a verdade de ser verdade? ¿E se ella mais tarde 

inesperadamente se patenteasse, não iriam desenterrar o seu martyr do fundo da ignominia, e 

não o vingariam bem vingado? A instrucção primaria popular, germinal de todas as instrucções, 

tumescente de todos os futuros, não é menos para o mundo moral, do que o foi a America para 

o orbe; e é do throno de um principe sábio, juvenil, em terra nova, possante e de ousadias, é do 

throno de Vossa Magestade que eu espero já n’esta hora o meu naviosinho de descobridor, e 

logo depois a protecção da descoberta. Ninguem dirá que a grandeza da causa, apesar de 

pequenez da sua apparencia, desconvem á grandeza summa do patrono que lhe solicito; não 

peço a Vossa Magestade o porvir de uma idéa humanitaria (todas as idéas humanitarias têem 

certissimo em Deus o seu porvir); peço que esse porvir, quanto possivel for, se approxime do 

presente, que será multiplicar-se o bem. 

Senhor! o que eu pude fazer, e que alguns espiritos serios reputam muito, foi 

pouquissimo, e foi nada, em comparação do que espero ver feito, e bem logrado, por Vossa 

Magestade. 

Se a gratidão dos povos erigisse estatuas proporcionadas aos meritos dos seus 

bemfeitores, a Vossa Magestade, favorecendo e difundindo com o seu influxo a regeneração da 

escola por esses paizes sem limites, não daria sobejo colosso quanto oiro elles reservam nas 

entranhas. 

Guarde e proteja Deus por largos e felicissimos annos a Augusta Pessoa de Vossa 

Magestade Imperial. 

 

Lisboa, 10 de agosto de 1857. 

 

     De Vossa Magestade imperial o mais 

              convicto admirador e agradecido servo 

 

A. J. de Castilho.            
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7.1.6.4. CARTA AOS 

PORTUGUEZES RESIDENTES EM 

PORTO ALEGRE NO IMPERIO DO 

BRAZIL197 

 

Agradecendo-lhes uma rica penna de oiro por elles offerecida ao auctor depois de 

impetrado o indulto imperial que na Epistola a pagina 31 se havia solicitado 

 

Caros patricios e senhores meus: - Em hora bem estreada enviei eu a minha pobre musa 

aos pés do throno brazileiro, a implorar a graça do infeliz velho nosso conterraneo. 

Como se não fôra bastante o obte-la tão completa e incondicionada, tão digna de quem 

a outorgou; como se para ventura me não sobrára o saber que um pae de familias, homem de 

bem, condemnado a morte peior que a propria morte, e encerrado em sepulchro mais horrando 

que o proprio sepulchro, tinha emfim ressuscitado, para levar ao meio do luto do seu tugurio 

uma paschoa de flores inesperada; como se emfim todo este infinito de jubilos que a 

Providencia me déra a gosar, não fosse excessivo para premiar até actos da mais heroica virtude, 

quanto mais o singelo cumprimento de um dever de humanidade, que foi tudo quanto em mim 

houve n’este negocio; viestes vós com a vossa penna de oiro, com as vossas expressões de 

affecto, mais preciosas que oiro e brilhantes, cobrir-me de uma gloria, que excede todas as 

ambições do tempo em que eu as tinha, e com a qual todavia o meu coração se entende 

perfeitamente. E com effeito, ser amado assim lá tão longe por quem nunca nos viu, e 

collectivamente, não é como se um homem se estivesse ouvindo festejar na posteridade?! 

Bem hajaes, senhores! bem hajaes! que no liberalizar-me esta coroa excessiva, talvez 

creastes um possante incentivo a outros melhores engenhos, para se converterem da poesia 

individual, egoistica e esteril, para est’outra poesia mais solida, mais ampla, mais nobre, mais 

productiva, que já quer vir nascendo do consorcio do christianismo antigo com a joven, formosa 

e amante philosophia social. Muito ha que eu me votei de todo a ella; que o digam as minhas 

Estreias poetico-musicaes para o anno de 1853, rebate de alvorada, a que a nossa mocidade 

ainda não acordou; e que o digam sobre tudo as obras, muito mais praticas e valiosas que meros 

cantos, que trago endereçadas já de annos ao desenvolvimento da cultura intellectual do nosso 

povo. 

                                                 
197 CASTILHO, António Feliciano de. O Outono. Lisboa: Imprensa Nacional, 1863, p. 57 - 60 
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Se tinha eu nascido ou não poeta para deleitar ouvidos, em boa verdade que o não sei; 

sei porém, e sinto cá dentro, que me talhára Deus poeta de acção; poeta operario, um dos 

exploradores da opulenta mina das utopias; um dos fundidores da idéa em facto, a quem o 

mundo costuma insultar emquanto lidam, e agradecer saudoso depois que morrem. 

A familia d’estes artifices, predestinados do futuro, e quasi sempre precitos do presente, 

é numerosa e variada: uns, extorquem segredos á natureza physica, e os entregam á industria; 

outros, multiplicam por novas combinações as forças, os meios, os recursos e os productos da 

mesma industria; outros emfim, os mesmos populares e brilhantes, mas não os menos diligentes, 

nem os menos prestadios, mergulhâmos pelas obscuras profundezas do mundo intellectual e 

moral á procura de verdades, que, achadas, colhidas e combinadas, possam um dia actuar em 

bem e em grande nos destinos essencialmente crescentes da nossa especie. 

D’entre estes jornaleiros gratuitos, escolhi eu para minha especialidade a que já o fôra 

de muitos homens de coração grande: a lapidação da alma pueril, precioso brilhante 

desaproveitado, desconhecido quasi geralmente, e que, se fosse habilmente faceado para 

receber de toda a parte a luz, e para todas as partes repercuti-la, infundiria espantos por sua 

immensa formosura. Desbastar a rudeza originaria por meios suaves e naturaes, fazer da alegria 

e ligeireza instinctivas na infancia o instrumento da sua propria cultura, alimentando a memoria 

pela intelligencia, o estudo pelo amor, eis-aqui a minha poesia sem nome, a que eu não rimo 

nem canto, mas lido e sonho de continuo; poesia, em cujo centro se intercruzam umas 

irradiações vagas de todas as poesias formuladas: da lyrica, fervente de enthusiasmo; da 

elegiaca, humida de lagrimas affectuosas;da erotica e pastoril, que endoudece de immensa 

ternura pela amenidade, pela benevolencia, pela paz, pelo verdejar de esperanças diante, á roda 

e por cima de todas as cousas; finalmente epica, poisque a grande, poisque a summa epopéa da 

humanidade, que de era a era se desenvolve n’um canto novo, e cujo epilogo ha de ser o paraizo, 

tem na sua estrophe de hoje, que lh’a escreveu a mão da Providencia, a abolição do captiveiro 

e da castração milanaria da alma das creanças. Oh! Quando acabarão de entender os homens de 

engenho: que, se até agora têem podido muito para a gloria pessoal, podem, com ella ou sem 

ella, muito mais e centuplicadamente para a felicitação dos seus similhantes? Oxalá concorra 

para os desenganar de quanto é melhor o servir que o resplandecer, a recompensa que haveis 

prodigalisado aos bons desejos. Vejam elles, que se o ter impetrado o resgate de um velho e de 

uma só familia deu de si tão admiravel corôa, com os esforços que fizerem para melhorar futuros 

a todas as familias, para felicitarem a todos os velhos com o melhoramento da sua descendencia, 

a todos os innocentes com o aproveitamento das suas faculdades, ao mundo actual com mais 
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exemplos de rasão e fraternidade, e ao mundo proximo futuro com o maior legado de homens 

e mulheres de mais saber e de mais virtude, poderão e deverão esperar, como intermedio entre 

os galardões da consciencia, que é a ante-manhã do céu, e os do céu, os triumphos terrestres 

tambem, decretados e conferidos pelos varões como vós, desinvejosos, illustrados, liberaes e 

progressivos. 

Qualquer que seja porém, meus senhores, o effeito moral da vossa prodigalidade para 

commigo nos animos dos meus pares e superiores em talento, a carta com que me glorificastes, 

e a penna que a deveu escrever, enthesouro-as ambas para meus filhos, pedindo a Deus que á 

vista de taes documentos se estimulem, como devem, a serem dignos d’este seculo, exactor, 

cada vez mais severo, de realidades. 

Dignae-vos de aceitar os protestos da minha admiração, da minha reverencia e do meu 

agradecimento e affecto para comvosco. 

Ill.mos srs. concidadãos portuguezes residentes em Porto Alegre, no imperio do Brazil: 

Antonio Maria do Amaral Ribeiro, dignissimo consul da Nação Portugueza, Joaquim José de 

Macedo, F. da Silveira, Manuel José de Carvalho Bastos, Ignacio Pinto da Fonseca, Francisco 

Pereira da Rocha Paranhos, Francisco José Bello, Joaquim Caetano Pinto, João de Araujo 

Vianna, Domingos Gonçalves Martins de Oliveira, José Luiz do Valle, João Caetano Ferraz, 

Antonio Ribeiro da Silva, José Gomes Pereira Bastos, Antonio da Silva Santos Paranhos, 

Manuel Pinto da Costa Guimarães, A. V. Pinto, Jacinto Gomes do Valle Quaresma, Francisco 

Ventura Perfeito, Joaquim Teixeira do Valle, Augusto Cesar do Valle, Antonio José Gonçalves 

Bastos, Antonio José da Silva Guerra, Joaquim Antonio Nunes, José Leite da Fonseca. 

 

Lisboa, 6 de julho de 1857. 

 

        A. J. de Castilho.            
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7.2. Correspondência 
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7.2.1. De António Feliciano de Castilho ao Marquês de Rezende 

 

Ilmo Exmo Snr 

 

 A lida em que ando metido de mudança de caza, e distribuição da minha Obra tolhe-me 

escrever de espaço para aggradecer a V. Exa. os seus ultimos e muito amigaveis favores. 

 Beijo as mãos a V. Exa. pela pontualidade com que V. Exa. arranjou o negocio 

d’assinatura da Rainha e do Principe. 

 O artigo accerca do meu Anjo, esse não o aggradeço nem o elogio, que nem para uma, 

nem para outra coiza sei eu palavras que bastem, só direi que o acho tão digno da mão que o 

fez, como do precioso sujeito a que foi consagrado. O Livrinho das minhas saudades já sei que 

ficará sendo Monumento que durará emquanto formosuras da Lingua Portugueza, Erudição, 

engenho, e filosophia tiverem seu preço: Assim fossem tão certos, e bem empregados os 

louvores que V. Exa. concede ao seu mais attento discipulo como o são os que V. Exa. tributa á 

que já lhe deverá immortalidade. 

 Tenho a honra de remetter a V. Exa.  esses tres exemplares da minha mal florida 

Primavera, em que offereço a V. Exa. pedindo-lhe mui incarecidamente que se alguma hora os 

ocios do Campo permittirem que V. Exa. lhe ponha os olhos, queira por obra de Caridade com 

esta pobre Lingoa Portugueza p[ar]a. quem V. Exa. se tem mostrado um de seus melhores 

Tutores hir despiedadamente sinalando toda palavra, frase, ou construcção que lhe dissoar, para 

que eu possa para a outra Edição corrigir, e corrigir-me: digne-se de ser comigo o rarissimo vir 

bonus et prudens de Oracio. Os outros dois exemplares peço a V. Exa. me faça a mercê de os 

entregar, um á Imperatriz, o outro a Princesinha pedindo-lhes para mim perdão por não hirem 

decentemente encadernados como cumpria, e hirião se o prehencer esse requisito da sivilidade 

e respeito não impecesse a que S. Magestade, e Alteza, assim como a Rainha, o Principe, e V. 

Exa.  possuissem a Primavera antes do Publico.  

 Se a Imperatriz alguma de suas tardes de passeio folhear essas bagatellas, rogo a V. Exa. 

que sonde o conceito que dellas faz e que eu muito desejo saber, porque com venia de V. Exa. 

de mim proprio, e de todos os homens sendo para mim que para bem julgar esse genero de 

escritura, muito menos vale uma Academia mascolina com todas suas classes, e Commissões 

em sessão premanente, do que uma Senhora ao primeiro relance, mormente quando ás 

qualidades moraes, geral ornamento do seu sexo reuna uma excellente Cultura do Animo, e 
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uma grande felicidade de engenho como em S. Magestade accontesse, que não contente de se 

adornar a Si com as Letras. Determinou, com esse, e logrará honrallas a ellas com a pena.  

 A Deos meu caro Sr Marques, queira V.Exa. dispor em tudo e por tudo da boa vontade 

de quem aprecia como deve a honra que V.Exa. lhe concede de se poder assinar. 

 

   De V.Exa.  

   umilissimo Amigo  Obrigado e Venerador creado e Dissipolo 

 

Ilmo e Exmo Snr Marquez de Resende 

 

Lisboa 16 de Junho 1837 

   Antonio Feliciano de Castilho 

 

NB. A assignatura não é autographo. Conservou-se a incorrecta ortographia do documento. 
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7.2.2.  Cartas de António Feliciano de Castilho para Maria Peregrina  
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7.2.2.1. Carta de A. F. de Castilho a Dona Maria Peregrina de Sousa, em sete de Dezembro de 

mil e outocentos e quarenta e quatro. 

 

Ilma e Exma Snra 

 

Beijo as mãos a V. E. pela bondade com que se dignou correr o veo com que se me recatava 

uma pessôa, cujos escritos tão vivos desejos me davam de a conhecer. 

Posto que no illustrar o publico com breves artigos, tão discretos como graciosos, nada haja que 

possa ser censurado, nem ainda estranhado, antes seja isso um titulo de que até homens distintos 

(quanto mais uma senhora no recanto da sua provincia) se poderiam ufanar, todavia, respeitando 

a vontade de V. E. guardarei religiosamente o segredo que V. E. me confia. Contente com o 

meu acesso ao santuario defendel-o-hei sempre de ser por outrem devassado. 

Queira V. E. continuar a enriquecer a Revista, como até agora e acreditar nas veras com que 

me preso de ser de V. E. Admirador e criado muito respeitoso e agradecido  

         Antonio Feliciano de Castilho. 

 

Lisbôa – Rua dos Fanqueiros nº 82 – 7 de Dezembro de 1844. 

 

P.S. 

Em Villa do Conde e por algumas outras povoações dessa mesma cósta consta-me que ainda 

hoje se conservam, com muitos e mui preciosos restos d’aquelle gracioso e limpo fallar dos 

nossos avós muitos costumes, crenças e abusões ás vezes bem poéticas, mas, poéticas ou não, 

muito dignas de serem conhecidas, cuja origem poderá ter muitos seculos e talvez seja mais 

antiga que a da monarchia. V. E. que tão aprazivelmente nos soube contar alguns pontos de 

credulidade popular n’essa provincia não poderia historiar-nos todos estes costumes e crenças 

insolitas da gente de Villa do Conde ou de quaes quer outras terras? por exemplo as ceremonias 

com que se anuncia á mulher de um pescador que o marido morreo afogado, o que a viuva então 

faz e diz: a serem como m’as descreveram, são coisas de muito chistosa originalidade: a 

procissão de Corpus Christi que hoje nas cidades nada tem que ver, afirmam-me que ainda por 

lá conserva uma grande parte dos seus extravagantes acessórios de tres e quatro seculos; a serpe, 

os moiros dançantes  etc. etc. 

                                                 
 Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, Espólio A. F. de Castilho, Caixa 1840. 
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Receio que esta carta que devia ser toda de agradecimentos começasse já há muito a degenerar 

em imperdoavel abuso da bondade de V. E.  Se assim é tudo quanto posso é pedir perdão: 

arrepender-me não o poderia por mais que o deseja-se pela persuasão em que estou de que por 

esta minha impertinencia hão de vir ao publico mil noticias curiosas por si mesmas e 

preciosissimas por serem escritas por V. E. que em tão alto gráo possue o condão a poucos dado, 

de escrever com graça e facilidade, sem estudo nem esforço e verdadeiramente como se 

conversa, quando se conversa bem. 
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7.2.2.2. Carta de A. F. de Castilho a Dona Maria Peregrina de Sousa, em doze de Dezembro de 

mil oitocentos quarenta e cinco 

 

Exma. Sra. 

 Na minha precedente, que mesmo assim lá foi bem estirada, esqueceo-me tocar um 

ponto em que penso ha dias e que talvez não seja inteiramente inutil. 

 Visto que V.Exa concedeo ao meu editor Paiva o collegir os preciosos escritos de V. Exa. 

parece-me que muito vantajoso seria que V. Exa. mesma lhe indicasse a ordem e modo de 

publicação; isto é, que relendo todos esses fragmentos desconexos, encadeasse em diversos 

corpos todos os que tivessem entre si alguma especie de afinidade; que pozesse a cada um 

desses corpos ou obras um titulo particular, subdividindo-as embora em capitulos com os seus 

titulos, ou indicações particulares assim, verbi gratia: As supertições populares no Minho 

formariam um opusculo inteiro; a Mariposa outro, etc. Ao rever as partes de que se houvesse 

de compor cada um destes opusculos, é quasi certo, que V. Exa. sentiria, não digo a necessidade, 

mas pelo menos a utilidade de enverter a ordem das materias aqui ou acolá; de acrescentar, 

talvez de suprimir e de emendar ou aperfeiçoar. Quanto á Mariposa, por exemplo, obra de muito 

rica imaginação e muito util filosofia, como todas as de V. Exa. folgaria eu de a ver começada 

por um capitulo de entrodução que me parece absolutamente indispensavel. 

 Uma borboleta não escreve, não póde escrever; logo, se esta o faz, é porque é alguma 

coisa mais que borboleta; seria originariamente um insecto, que se transformou em mulher, ou 

antes mulher que voluntaria ou fatalmente se transforma em insecto. Eu preferiria esta segunda 

explicação sem me atrever a afirmar que a outra não seja talvez poeticamente preferivel. Diria 

pois que eu era mulher, porem mulher differente das outras no moral, no genio, nos gostos; que 

desde pequenina tinha dado provas disso, sendo dotada d’uma ligeireza, d’uma volubilidade 

incomparavel; gostando de saltar; encantando-me com a vista das flores; tendo uma atração 

particularissima para a luz; e preferindo a todos os passatempos de conversações e historietas 

as dos serões á volta da luz ou da fogueira; que as côres de que eu mais me alegrava de me ver 

vestida eram as garridas e brilhantes, que era de meu natural esquiva e fugidia, tanto que 

brincava e volteava sempre só; e se outros pequenitos ou os grandes queriam apanhar-me para 

me acariciar fazia todo o possivel para lhes escapar: precentia em mim não sei que parentesco 

com as flores, as borboletas e os pássaros: uma inveja a tudo quanto era livre e leve, e uma 

especie de presentimento vago de que depois da morte havia de vir a ser alguma dessas formosas 
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coisas, de que a natureza compõe a sua poesia lirica: pelo que muitas vezes dava comigo a 

chorar por amargura no meio de um bello dia de primavera ou d’um luar d’estio, e nunca 

passava por um cemiterio sem me deter a scismar e a invejar todos aquelles entes que já tinham 

largado esta importuna e odiosa carga material a que chamam corpo; e que não é senão a cadêa 

de ferro em que o espirito anda agrilhando, e vergonhoso como um forçado das galés etc. Que 

um dia estando eu a scismar nisto com todos os meus desejos concentrados praguejando as 

arrobas do meu pêso, satirisando com indignação a tola figura humana com os seus ridiculos 

braços em vez de azas, os seus grandes pés rasteiros, a sua deselegante posição vertical, a sua 

cabeça gadelhuda, o seu corpo tão desmatisado e mal feito que se necessitava de lhe mudar a 

figura com as invenções dos vestidos, variar-lhe o matiz com a industria dos tintureiros, etc. etc. 

etc. Estando, digo, a scismar nestas coisas deixei-me ir atraz do encanto da minha fantasia e 

não sei como, sem ter adormecido, entrei a sonhar. No meu sonho parecia-me estar em relações 

com todos os entes do mundo exterior, perceber nelles mil afinidades que d’antes me erão 

ocultas, entender a sua linguagem etc. Então escutei o dialogo de duas cigarras, que na replubica 

dos animaes são, se assim me posso exprimir, o mesmo que são os jornalistas na especie humana, 

as quaes pousadas em dois ponteiros côncovos de um valado, satirisavam por pura inveja uma 

borboleta, que era o mais formoso ente vivo da paizagem naquele momento. Diziam, para a 

abater, o ridiculo animal que tinha sido antes de ter azas e o bicho asqueroso em que se havia 

de tornar depois de as perder. A isto acrescentavam que o ter passado de verme a borboleta não 

era merito seu, mas influição natural de certo concurso de alimentos, de luz, de calor do sol, de 

aromas vegetaes, de orvalhos da manhã, de raios da lua; e outras coisas que ellas cigarras 

explicavam porque muitas coisas sabem os bichinhos da terra que os naturalistas ignoram; que 

ellas emfim desinvolveram muito perceptivelmente para mim no meu enthusiasmo; porem que 

eu não quero, nem devo declarar com medo de que em o meu livro saindo á luz as cidades 

ficassem desertas, e o mundo habitado todo de borboletas, o que seria uma grandissima 

desordem. Breve. Resolvia tentar em mim o efeito daquella receita, persuadindo-me de que se 

tanto podiam certos agentes naturaes para transformar um mesquinho e despresivel animal 

n’outro magnifico e por todos festejado, era pelo menos provavel que egual ou analoga virtude 

tivessem sobre mim. Fiz a experiencia, e, oh! maravilha! acheime transformado, não sei como, 

em borboleta: puz-me em comercio com as outras, e reconheci logo que lhes levava uma grande 

vantagem: as outras conversavam na sua metamorfose, nas suas anteriores idêas de bicho, ás 

quaes îam ajuntando as que o seu novo modo de viver lhes proporcionava adquirir: eu pelo 

contrario as idêas que conservava eram todas as minhas idêas de gente e as novas que îa 
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colhendo mas fecundavam ou se fecundavam por ellas. Nesse primeiro dia não fiz senão boiar 

na atmosfera, contemplando pelos meus olhos microscopicos, ouvindo pelas minhas orelhas 

diversissimas das humanas e sentindo pelos meus novos sentidos (de que é impossivel dar idêa) 

cada uma das coisas deste mundo, que todas se me representavam diversas, sem deixar de me 

ser reconheciveis. Para explicar isto é que não ha nem pode haver expressões na linguagem 

humana, por isso o deixo no tinteiro. Cançada do meu longo girar de longas horas, entrei pela 

janella do meu quarto, pousei sobre a rama de uma das pennas do meu tinteiro e adormeci. 

Quando acordei estava muito bem deitada na minha cama, e restituida á minha primitiva figura 

de gente. Algum filosofo que explique, se póde, que eu por mim não sei, como é que toda a 

massa do meu corpo primitivo se tinha apoucado até se reduzir ao de Mariposa, e como de tão 

pouca coisa como é uma mariposa se desenvolveram umas poucas de arrobas. Confesso que 

isto para mim é um prodigio como trezentas outras coisas da natureza. O que eu sei e afirmo é 

que ambas estas transformações, tanto a de augmento como a de diminuição se realisaram, a 

primeira por meios a mim conhecidos e por vontade minha, a segunda sem eu querer e sem 

saber como. No dia seguinte tornei a tentar a maravilha e com o mesmo resultado. Fui outra vez 

mariposa até que o somno me restituio ao meu ser primordial. A obra que offereço ao publico 

é pois a historia das minhas impressões de viagem como mariposa, escrita nos meus intervallos, 

quero antes chamar-lhes, tenebrosos, do que lucidos; isto é em algumas das horas em que não 

sou mais que mulher... etc. etc. etc. etc. 

 Isto, minha querida Sra é um esboço muito em bruto de um dos mil modos porque me 

parece se poderia fazer a introdução. Não o dou como indicação; Deus me defenda; vai 

unicamente como um exemplo. Serve só para tornar mais sensivel a idêa da minha proposta. 

Perdôe e desculpe V. Exa. toda esta importunação, mas ao mesmo tempo queira ver nella um 

documento do sincero e merecido interesse que eu tenho na bôa sorte dos escritos de V. Exa. 

Eu nasci para ser o admirador sincero e o amigo verdadeiro e sem inveja de todos os talentos 

eminentes; a todos os da nossa terra dei provas disso exuberantíssimas, talvez sobejas: todos a 

final, todos, todos, todos me pagaram como villões. Não me fiz seu inimigo porque me não 

quero parecer com elles, mas larguei-os com tedio e nojo: hoje toda esta disposição de 

benevolencia fraternal que em mim era innata para com os cultores das letras recolheo-se-me 

para o coração, e posso dizer que a não ser em V. Exa. não tenho já em quem a empregue, em 

quem a desafogue. Se na liberdade que me dictara a minha precedente carta, e que tambem me 

dictou esta, se encontra alguma coisa que possa parecer, por demasiadamente franca, pouco 



 

322 
 

dellicada, espero que V. Exa. de bôamente m’a releve, pois já sabe qual é o sentimento que m’a 

inspirou. É aquelle pelo qual eu tenho honra em ser 

   De V. Exa.  

 

  Admirador criado affectuosissimo  

 

   Antonio Feliciano de Castilho 

 

Lisbôa 12 de dezembro de 1845 

 

 

PS. No prologo poderia dizer-se tambem que assim como ha homens que se transformam em 

lobishomens (o que é de notoriedade e certeza incontestavel) nenhuma objecção séria se poderia 

pôr a que uma mulher se transforma-se em borboleta, etc. Lembro tambem que aquelles 2 versos 

de Camões que verdadeiramente anatomisados podem vir muito para o caso: 

“Transforma-se o amador na coisa amada 

“Por virtude do muito imaginar. = 

Concluo recordando o que diz muito judiciosamente Balzac no seu Medecin de Campagne: = 

“le paysan exige de som narrateur ou du merveil leux toujours simple, ou de l’impossible 

presque croyable.” =  
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7.2.2.3. A. F. de Castilho a D. Maria Peregrina de Souza. 16 de maio de 1861198. - (De Lisboa 

para o Porto)  

 

 

Ilma  e Ex.ma  S.ra   _____ Faça V. E. sempre assim já que tem essa bondade sem limites; 

confunda-me com a sua generosidade, escreva-me as mais vezes que puder, e antes cadernos 

do que folhas; se me falta o tempo para ser ponctual nas respostas, por isso mesmo se vê que 

mais presisão tenho de que se intermeem nos meus excessivos trabalhos, alguns prazeres, e 

nenhuns pode haver melhores para mim, do que ouvir a V. E. 

 Acho sumamente sensato o que V. Ex.as  ambas pensam a respeito da orthographia; meu 

irmão labora num erro manifesto, quando espera lhe adoptem o seu systema; tal adopção não é 

só improvavel, é quanto a mim impossível por trinta mil razões; e ainda bem digo eu por trinta 

mil razões tambem. Assumpto é este em que eu e elle já não discutimos um com o outro: porque 

onde elle só quer ver a questão litteraria, não quero eu ver senão a de humanidade, a de 

civilização, a da egualdade dos espiritos perante a luz I. Nem a minha proposta nem a d’elle hão 

de triunfar em nossa vida; mas o de que eu estou muito certo é que a simplificação da escripta, 

facto logicamente ligado com todos os outros do mundo moderno, se acha na ordem do dia de 

todos os filosofos, e progride diariamente; emquanto a escripta sabia e complicada, vai 

perdendo terreno na mesma proporção. O futuro devora inevitavelmente o passado. Ninguem é 

mais amigo de meu irmão do que eu, mas nisto desejo-lhe uma derrota completissima, sem 

todavia o combater; mal imagina elle que a tem certa; está sonhando agradavelmente, não o 

acordemos; para que? 

 E V. E.? deixou-se de compor? E sua mana? Accordem que ingenhos assim não os fez 

Deus para a ociosidade; a vida é curta e para fructificar só tem uma estação. Agora um 

requerimento com impenho: Preciso d’um retrato de V. E. e de todos os possiveis apontamentos 

para uma notícia biografico-historica ácerca de V. E. O para que eu lh’o direi depois. Dá-me V. 

E. uma e outra coisa? sei que lhe ha de custar, mais sei tambem que a bondade de V. E. para 

comigo, chega até para sacrificios; já agradeço pois e adeantado. 

 A estas horas está-se já imprimindo no Rio de Janeiro a minha traducção da Arte de 

Amar de Ovídio, que, ornada com outra grinalda de meu irmão, ha de dar volume egual ao dos 

Amores. A minha paraphrase do Poema da Cura do Amor pelo mesmo poeta, já tambem para 
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lá está esperando vez; esta e a dos Cosmeticos, engrinaldadas tambem, darão terceiro volume 

egual. 

 Agora trago entre mão as epistolas das Heroinas amantes, uma das mais bellas obras de 

Ovidio; fiz a de Penelope a Ulisses, estou fazendo a de Páris a Helena. 

 Ha pouco tempo publiquei na Revista Contemporanea o Moretum, curioso poema 

romano attribuido a Virgilio. Se V. E. puder ver, creio que não lhe desagradará. 

 Muitas carradas de versos deixava eu minha chara Senhora, se o mais e o melhor da vida 

m’o não tomassem obrigações prosaicas e quasi sempre repugnantes por avêssas ao meu genio; 

havia de haver uma lei que declarasse os poetas inhabeis para todo e qualquer negocio da 

republica. O nosso reino não é em verdade d’este mundo; do passado e do futuro, quanto 

quisessem; mas com o presente nada querêmos nós, não nos intendemos com elle. 

 Minha mulher agradece o cuidado de V. E. e lhe retribúe d’alma desejando-lhe tanta 

saude quanta a ella lhe falta. 

 Adeus minha chara S.ra um abraço muito apertado á Ex.ma S.ra  D. Maria do Patrocinio. 

 

         De V. Ex. 

 

   O mesmissimo que sempre 

     Castilho 
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7.2.2.4. A. F. de Castilho a D. Maria Peregrina de Sousa em 14 de fevereiro de 1862
199

.

 

 (De Lisboa para Leça da Palmeira) 

 

Ilma e Exa Snra  

Minha respeitavel amiga 

Vivam e revivam os da Madrépora! Se o meu artigo biographico foi o motor de tão boa 

resolução viva e reviva tambem o meu artigo biografico; isto é viva e reviva V. Exa que foi o 

assumpto; a inspiradora, e quasi que a authora d'elle. 

Hoje mesmo envio pelo seguro do Correio para o Porto á pessoa do Exmo Snr Almeida 

Neves o importe das linhas. Coisa notavel!: por uma serie de desencontros ainda a esta hora as 

não pude receber da alfandega; veremos se vem hoje. A marmelada essa ja ca está e deliciosa 

que ella é! Beijamos com a boca doce as mãos a V. Exa. 

Hoje não são provas as que me affrontam e me privam de conversar com V. Exa é a 

pressa de escrever original para que a typografia não pare. Queira V. Exa abraçar por mim a sua 

mana; receber para ambas as mais affectuosas expressões de minha mulher e crer em que sou 

como sempre 

   De V. Exa 

 

   respeitozo amigo e obrigado servo 

  

   A F de Castilho 

Lisboa 14 de Fevereiro de 1862. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
199 À margem: “62 - fevereiro – 14”. 
 PT/ANTT/Coleção Castilho, Cx. 54, Ms. 2, n. 17 (2). 
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7.2.2.5. Carta de Antonio Feleciano de Castilho a D. Maria Peregrina de Souza em 1 de 

Dezembro de 1862200. (De Lisbôa para Leça da Palmeira) 

 

Il.ma e Ex.ma Senhora, minha cara e respeitavel amiga. Aproveito a officiosidade do meu amigo 

o Snr. Oscar de la Cinna para enviar a V. Exª. conjuntamente com esta carta o prometido, e tão 

demorado exemplar do Poema D. Jaime, d’esse monte de amenidades e flores, onde tantos 

burros lazarentos tem andado a roer com orneios inauditos. Mas deixemos isso, que não val a 

pena de fallar em semelhantes alimarias, e vamos ao que serve. 

 O Snr Oscar de la Cinna, meu amigo, é um cavalheiro Hungaro bem conhecído no 

melhor da Europa, e aqui em Lisbôa tambem, pela sua destreza e gosto no instrumento de Litz 

e Talberg. Recemcasado com a filha do Snr Point-miraud honrado negociante Francez 

estabelecido ha ja muitos annos nesta cidade, o Snr de la Cinna vai com a sua jovem esposa 

procurar estabelecer-se no Porto como professor de piano, começando, já se sabe por manifestar 

em concertos a sua perícia e o seu gosto. Estou persuadido que será uma aquisição preciosa 

para a boa terra natal de V. Exª, e por isso mesmo, conto eu que V. Exª empregará gostosa 

quantos meios se lhe offerecerem para o coadjuvar já escrevendo para os jornaes da terra o que 

no assunto se lhe offerecer; a ellegante penna de V Exª tão bemquista do publico, pode tornar-

se para o meu amigo um auxiliar efficacissimo. Eu conto com o favôr de V. Exª., e já lho 

annunciei a elle como uma cousa que não pode falhar. 

 Hoje não posso de modo nenhum ser mais extenso; um abraço de bom amigo á Exma 

Senhora D. Maria do Patrocinio, e eu sou de V. Ex.ª o mesmo que sempre. 

Lisbôa 1 de Dezembro de 1862 

 

  Antonio Feliciano de Castilho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
200 À margem: “62 = Dezembro = 1”. 
 PT/ANTT/Coleção Castilho, Cx. 55, Ms. 1, n 7 (4) 
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7.2.2.6. Carta de A. F. de Castilho a D. Maria Peregrina de Sousa em 29 de julho de 1863201 

(De Lisboa para Lessa da Palmeira) 

 

Ilma e Exma Snra e boa Amiga: Assim; assim. Sempre boa, e sempre generosa; não se arrependa. 

V. Exa sabe bem ao certo duas coisas e o sabel-as lhe deve bastar, para não mudar de proposito; 

uma é: que o meu não responder a V. Exa é sempre filho de impossibilidade de escrever; e a 

outra: que as letras de V. Exa me trazem sempre uma festa ao coração. 

 Esta sua carta de 24 é uma confirmação, já certissima e nem por isso menos encantadora 

confirmação, do affecto, com que V. Exa me honra e a que eu bem cordialmente correspondo. 

 V. Exa goza tanto como eu e mais, quando ouve que fallam bem de mim; e mais, cem 

vezes mais do que eu se magôa quando dá o acaso que algum Seromenho espantadiço ao passar-

me perto me escoicinha a sombra. Bem haja por tudo V. Exa. 

 Que noticia pode V. Exa dar-me acerca do Carlos Dubini. Eu só o conheço por uma carta 

que elle me dirigiu e a que eu respondi. Ignoro se já abriu o seu annunciado curso de musica, e 

quando e desejava muito saber como é que elle pretende approveitar-se do meu methodo para 

o seu ensino. Perguntava-lhe na minha carta, como V. Exa lá veria no Jornal do Porto; mas este 

ainda não satisfez ao meu empenho. 

 Estou sobremodo obrigado ao Ramalho Ortigão pelo que elle ao publicar essa minha 

carta, conversou prehambularmente. 

 Por aqui nada ha de novo que mereça relatar. Meu irmão José continua a passar bem no 

seu Rio de Janeiro e muitas vezes nas suas cartas me falla de V. Exa como deve; é um dos muitos 

appreciadores dos incontestaveis merecimentos de V. Exa. 

 Eu, cá vou continuando com as minhas lidas litterarias. O que trago entremãos agora é 

a traducção das Methamorfozes d’Ovidio que provavelmente deitará mais volumes que os 

Fastos. 

 Se V. Exa vir a nossa boa amiga a Exma Snra D. Joana Bandeira queira abraçal-a por mim, 

e dizer-lhe quanto eu sou sensível á bondade com que ella vigia para que as lesmas me não 

babem no seu periodico. 

 Ao nosso excellente poeta Caldas, se V. Exa o encontrar, quizera eu tambem que dissesse 

mil coisas agradaveis da minha parte. 

                                                 
201 À margem: “= 63 = Julho = 29”. 
PT/ANTT/Coleção Castilho, Cx. 17, Ms., 1, n 3. 



 

328 
 

Mas V. Exa que faz: goza do Verão na sua Leça, á borda do seu Oceano e na companhia 

da sua adoravel irmã; não é assim? Sem duvida. Mas o que eu pergunto é o que, pensa e o que 

escreve. Gozar é bom, mas não é bastante; é necessario dar aos outros com que elles gozem. 

Ao talento se deve applicar o verso de Camões: o que deu, para dar-se a natureza. Por hoje mais 

nada que não ha tempo V. Exa se o tem de sobra, escreva-me as mais vezes que puder e de cada 

vez folhas e cadernos se se não cansa. 

       

De V. Exa  

      O mesmissimo que sempre muito admirador muito amigo e muito obrigado. 

     

Lisboa 29 de julho de 1863 

     Antonio F. de Castilho. 
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7.2.2.7. Carta de A. F. de Castilho a Maria Peregrina de Souza em 22 de março de 1866 

(De Lisboa para o Porto) 

 

Ilma e Exma Senhora minha cara amiga: estou certissimo de que V. Exa desde que nos 

conhecemos, ha um par d’annos, nunca deixou de ser muito benévola para commigo. Outro 

tanto sabe de mim V. Exa. 

 As largas interrupções que ás vezes tem havido na nossa correspondencia, são de parte 

a parte relevadas, sem dellas se inferir a minima quebra dos affectos. 

 Eu não dei pezames a V. Exa, porque sempre me repugnou invencivelmente ir pôr mãos, 

ainda que fosse com medicamentos, se os houvesse, nas feridas da alma frescas e profundas. 

 Sua mana cessou de padecer, e V. Exa chora por ella. Eis ahi a verdade, mas porque ha-

de V. Exa chorar por ella, se ella cessou de padecer? Eis aqui a razão que nas primeiras horas, 

nos primeiros dias, e ainda nos primeiros mezes, se não vê, nem se quer ouvir, mas a que depois 

um animo illustrado, e sobretudo com fé, não pode deixar de se render. 

 Se a religião não tivera por si mais do que este segredo maravilhoso que extrae do 

cypreste um balsamo de vida, isso bastára para lhe assentar em cheio o nome de divina. 

 Ainda bem que ella e o tempo o grande cura que todas as dores esmoe, como diz o nosso 

Vieira, já lhe abriram a V. Exa uma escampada de luz na cerração do seu horisonte para poder 

tornar-se um pouco ao consolo senão ainda ás delicias da leitura.  

 Esperemos que apoz ella lhe voltará tambem o gosto de escrever, que para os raros 

espiritos como o de V. Exa é tambem uma necessidade da sua natureza. 

 Tenho toda a fé em que lá mais para o diante, a sua formosa muza lhe ha-de ainda levar 

á sua solidão muitas horas daquellas que voam deixando a alma contente, e a herança moral do 

mundo, accrescentada. 

 Com que então tem V. Exa. ouvido do seu pacifico recanto o barulho que vai no campo 

das lettras! 

 Nunca imaginei que meia dúzia de verdades chans e inofensivas como as que puz na 

minha carta ao editor Pereira, houvesse de assanhar tantas iras como as que por ahi sahiram a 

blasfemar. 

 Mas afinal foi bom. Não acha V. Exa? O mal que andava latente veio á suporação. 

Espremeram-se os humores ruins, cauterisaram-se as chagas, e estou convencidissimo de que 

algum dos enfermos que já estavam para dar contas ao diabo se haverá salvado por ventura. 

                                                 
 PT/ANTT/Coleção Castilho, Cx. 57, Ms. 1, n 164 (2) 
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 Com esta carta remetto a V. Exa as dez com que meu irmão José não póde deixar de ter 

convencido ao Anthero de que este só tinha feito figura de parvo, quando se imaginava semi-

deus ou deus, ou mais que deus. E emfim se elle ainda o não percebe, já pelo menos o hão-de 

ter percebido os outros tolos que se iam arrastados atraz delle. 

 Agora falta ainda processar com egual justiça ao Theofilo. Parece-me que meu irmão 

não deixará de o fazer. Eu estou esperando ancioso pelo proximo paquete. Se vier alguma coisa, 

remettel-a-hei a V. Exa. Quero que tenha palanque para ver como aquelle marrano arde na 

fogueira da critica. Este Santo officio é que é officio santo. Perdoe-me V. Exa o trocadilho em 

obsequio á verdade. 

 Adeus minha cara senhora. Em eu indo ao Porto visitar o nosso Camillo, o que poderá 

não tardar muito, terei o gosto de ir abraçar a V. Exa de quem sou fui e hei-de sempre ser 

 

        o mais respeitoso admirador 

        o mais affectivo e obrigado 

           servo 

 

 Lisboa 22 de Março de 1866 

 

   A. F. de Castilho. 
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7.2.3. Correspondência entre Castilho e Maria Amália Vaz de Carvalho 
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7.2.3.1.De Castilho para Maria Amália Vaz de Carvalho 

Carta de A. F. de Castilho a D. Maria Amalia Vaz de Carvalho em 22 de abril de 1867 

 De Lisboa para Pinteos 

 

 Ilma e Exma Senhora minha carissima collega: Imagine V. Exa como eu não estarei 

soberbo. Veio uma commissão procurar-me como empenho para se alcançar de V. Exa o ir 

coadjuvar com a sua presença e com a admiravel recitação de versos seus um sarau artistico 

esplendido que se vae dar em beneficio de uma benemerita sociedade de beneficencia da 

freguesia de Santa Cattarina cujo é presidente o Exmo tio de V. Exa e meu amigo Snr Luiz 

d’Almeida e Albuquerque. 

 Anda-se tão cansado de esmolas estorquidas com o engodo das artes, que é realmente 

necessario para se conseguir fructo que valha, appresentar alguma novidade bem atractiva; ora 

mais attractiva novidade não creio eu que a possa haver que o annunciar-se que a auctora de 

Uma Primavera de Mulher tem de abrilhantar o espectaculo. 

 Não receio que os seus excelentes pais lhe deneguem o seu consentimento; só temeria 

que me viesse recusa da parte da modestia de V. Exa, mas se ella lhe mora na alma, lá mora 

tambem para se lhe oppor e vencel-a a caridade. Ha-de ser essa a que faça o milagre que eu 

sollicito. 

 O nosso Thomas Ribeiro e o meu Julio concorrem tambem ao beneficio. Já vê V. Exa 

que se ha-de achar lá entre amigos. 

 É possivel e provavel que allem destes vão tambem o Bulhão Pato, o Cordeiro, Mendes 

Leal e outros. Para todos os seus confrades será festa e gloria que V. Exa vá ali ser a rainha. 

  Tenho a honra de ser de 

     V. Exa 

   admirador e servo muito 

   affectivo e obrigado 

 

Lisboa 22 de abril de 1867 

 

  Antonio Feliciano de Castilho  

    

                                                 
 PT/ANTT/Coleção Castilho, Cx. 19, Ms. 3, n. 25. 
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7.2.3.2.De Maria Amália Vaz de Carvalho para Castilho  

 

 

 

Meu querido Mestre 

 

 V. Exa é realmente d’uma bondade adoravel! Não sei de que termos deva usar para lhe 

agradecer a amabilidade e promptidão com que V. Exa attendeu os meus pedidos. 

O exame da nossa protegida já teve lugar, não sei ainda o resultado, porem seja elle qual 

fôr, a minha gratidão para com V. Exa será eterna e bem profunda. 

 A Carta do meu prezado Mestre, deu-me um bem grande prazer; receiava o 

esquecimento de V. Exa e vejo que me enganei, que almas como a sua não sabem esquecer! 

Agora, em quanto ás lisonjeiras expressões que V. Exa me dirige, perdoe me V. Exa que lhe diga 

que me considero completamente indigna de as acceitar como verdadeiras, creio mesmo que já 

não sou poeta, tal é a difficuldade que hoje encontro em fallar uma linguagem que já tinha a 

vaidade de julgar minha. 

 Ha quasi um anno que comecei o poema de que V. Exa me falla, com tanta bondade e 

indulgencia, pois bem, meu querido Mestre, ainda não tenho mais que dois cantos incompletos! 

 E não imagine V. Exa que a demora é benefica; como não trabalho senão com intervallos 

muito longos ressente-se d’isso não digo a forma, mas a essencia da minha nova obra. 

 Bem vê que decididamente não era a minha vocação, a poezia! Enganei me, e custa me 

quanto não sei dizer lhe o ter me enganado. 

 Espero anciosamente a publicação das suas Comedias de Moliére, e comtudo meu 

querido Mestre atrevo-me a dizer a V. Exa que me custa o ve lo enriquecer os outros com as 

suas gallas tão louçães, tão divinaes! 

 V. Exa revellou nos um Anacreonte mais namorado, mais florido, mais resplendente 

d’eterna mocidade, de que o foi o velho Cantor de Theos, um Virgilio a quem o genio do campo 

segredou mais ineffaveis mysterios, e agora quer dar nos um Moliére mil vezes mais espirituoso 

e philosophico, de que o immotal fustigador de todos os ridiculos sociaes. 

 Quem fica de ganho são elles, que mais admirações e mais applausos despertão! 

                                                 
 PT/ANTT/Coleção Castilho, Cx. 63, Ms 5, n. 51. 
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 Dê nos Cantos seus, maviosos como só V. Exa os sabe entoar, cheios de flores e de 

fructos, ao mesmo tempo fragrantes e saborosos! peço lho eu com toda a sinceridade da minha 

alma e devião perdir lho todos os que presão as lettras patrias! 

 Ora aqui está uma ousadia imperdoavel, e que só me será relevada pela excessiva 

indulgencia que V. Exa se digna de dispensar me. 

Agradeço os parabens de V. Exa pela vinda da nossa amorosa fada. Não seja com ella ingrato, 

se foi sua, não o é menos hoje, ha primaveras eternas, e uma d’ellas é a de V. Exa. Eu por mim 

recebo a sempre com transportes de jubilo, as avesinhas adormecidas na minha alma acordam 

ao chilrear das suas companheiras do Ceu, exhala se d’esses mundos de flores que desabroxam, 

um pollen que me fecunda as flores da phantazia, e no jubiloso hymno do infinito juntão se as 

notas mysteriosamente entoadas pelo meu coração! 

 Termino agradecendo novamente a V. Exa o alto obsequio que se dignou de fazer me, e 

pondo aos seus pés todos os ardentes votos que dirijo ao Céu pela felicidade de que V. Exa é 

tão digno. 

 A minha familia envia a V. Exa os seus affectuosos cumprimentos e eu sou com o maior 

respeito e estima 

   De V. Exa  

 

 Amiga Obrigadissima Admiradora e Discipula  

 

Pinteus 20 de Março 1868  

 

     Maria Amalia Vaz de Carvalho 
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7.2.4. Carta de Machado de Assis para António Feliciano de Castilho 
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Illustre mestre e grande poeta. 

 

 Guardo, como preciosissimo titulo, a carta com que V. Ex. me honrou a proposito da 

minha “Ode de Anacreonte”. Merecer as boas vindas na casa do poeta que melhor conhece a 

antiguidade, se acaso podia ser uma ambição, estava longe de ser uma esperança. V. Ex. que já 

me havia animado quando ousei verter aquelles nossos amaveis deuses com as roupas de um 

seculo que os não adora nem ama, torna a animar me agora que a minha audacia foi alem, 

querendo penetrar na vida intima de um tempo que só mestres como V. Ex. conhecem. Mas é 

proprio dos mestres, cujas mãos estão affeitas a colher palmas, dal-as prodigamente as que por 

direito proprio as não podem colher.  

 A antiguidade não tem segredos para V. Ex.; esse profundo e revolto mar não encerra 

perolas que V. Ex. não possa ir buscar e expôr á luz do seculo, e as musas portuguesas sabem 

quanto V. Ex. tem feito para as trazer garridas e opulentas. Ora, foi justamente uma perola 

anacreontica que eu procurei engastar, inda que o metal não era bom nem o artista perfeito. Vê 

V. Ex. que a minha obrinha pertence lhe em parte; a inspiração, se é boa, veio de V. Ex.; e se 

entre tantas paginas, uma ha digna do poeta de Teos, é justamente aquella que ousei extrahir da 

“Lyrica de Anacreonte”.  

 Penhora me infinitamente a solicitude de V. Ex. propondo se, no caso de serem recitados 

os meus versos na Trindade, a ensaiar os actores, e perfilhando em boa casa fidalga fructos de 

humilde extirpado. Eu não sei como agradeça a V. Ex tanta generosidade; qualquer espirito de 

ordem superior honrar-se-hia com ella; a mim confunde-me, tão obscuro sou, tão indigno me 

julgo de tamanha gloria.  

 Continuarei a trabalhar sempre com o afinco e o amor que as musas requerem; palavras 

como as de V. Ex. estimulão os brios e compensão alguns dessabores, que os ha sempre nesta 

via dolorosa das lettras. Com os olhos no autor da “Lyrica”, o verdadeiro Anacreonte redivivo, 

buscarei applicar aos meus singellos trabalhos a severa lição do mestre. Não tenho outro modo 

de agradecer a generosidade do seo coração. 

    De V. Ex. 

   Amigo, admirador e discipulo 

   Machado de Assis 

 

Rio de Janeiro, 23 de abril de 1869. 

                                                 
PT/ANTT/Coleção Castilho, Cx. 19, Ms. 04, n. 50. 


