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RESUMO 

 

No final do século XIX e início do século XX, Portugal passava por um momento de crise 

política, econômica e cultural. Diante dessa situação, enquanto os membros da elite 

portuguesa viviam sob a ilusão de uma vida moderna e cosmopolita, o trabalhador português, 

desacreditado de seu país, emigrava, sobretudo, para o Brasil, em busca de melhores 

condições de vida. No Rio de Janeiro, o português encontrou uma sociedade progressista, para 

a qual contribuiu e se beneficiou. Neste contexto, encontram-se as crônicas de D. João da 

Câmara divulgadas, simultaneamente, entre os anos de 1901 a 1905, na publicação portuguesa  

O Ocidente: Revista Ilustrada de Portugal e do Estrangeiro e no jornal brasileiro Gazeta de 

Notícias. Diante dessa constatação, esta pesquisa tem por objetivo demonstrar o modo como 

D. João da Câmara, apresenta o Portugal finissecular para leitores de contextos sociais 

distintos, de um lado o português, morador, em especial de Lisboa, que vivia de perto a crise 

do país e do outro, o imigrante português que deixou sua pátria em busca de melhores 

condições de vida, porém vivia saudoso de sua terra natal. Por meio do estudo da temática e 

do estilo das crônicas publicadas nos dois periódicos, tentar-se-á mostrar de que modo o autor 

português, tendo em vista os leitores de seus textos e o veículo em que foram publicados, 

absorveu a crise pela qual Portugal passava e a traduziu em forma de crônica deixando 

sobressair, ora os problemas de seu país e seu desânimo diante deles, ora a sua ideologia 

aristocrática confiante no poder de revigoramento da velha nação portuguesa, sobretudo 

embasada nas belezas de sua natureza, em suas tradições, na sua história grandiosa, o meio 

teatral e político do país. Com esta pesquisa, visa-se a contribuir para o entendimento da 

história da literatura finissecular portuguesa e, em especial, para compreensão do pensamento 

de D. João da Câmara que, como intelectual, sensível à época em que viveu, refletia o 

sentimento dos portugueses em relação ao seu país. 

 

Palavras-chave: D. João da Câmara; Portugal Finissecular; crônicas;  O Ocidente; Gazeta de 

Notícias 
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ABSTRACT 

 

In the end of the XIX century and beginning of the XX, Portugal was going through a 
moment of politics and economic crises and also the stagnancy of the cultural life. In the face 
of this situation, while members of the Portuguese elite, residents of the big centers, 
especially in Lisbon, lived under the illusion of a modern and cosmopolitan life, the 
Portuguese worker, especially the peasant emigrated to Brazil, trying to find better life 
conditions. In Rio de Janeiro, the Portuguese immigrant found a progressive society which 
contributed and was very good to his development. In his context, it is found the chronicles of 
D. João da Câmara disclosed, at the same time, from 1901 to 1905, in the Portuguese release 
O Ocidente: Revista Ilustrada de Portugal and of the Estrangeiro and in the Brazilian 
newspaper Gazeta de Notícias, that constitute the corpus of this thesis. Before this 
confirmation, this research has as an aim to demonstrate the way how D. João da Câmara 
absorbed Portugal in the end of century and the crisis which it was going through and 
transmitted to the readers from different social contexts. From one side, the Portuguese, the 
one that lives in Lisbon near the problems of his country, and from the other, the Brazilian 
reader, in special, the Portuguese immigrant who misses his hometown. On the analysis 
methodology, it was intended to observe the thematic and the style of the chronic considering 
the social moment, the way of disclosure and the reader. As a conclusion for the research, it 
can be noticed that both the journals D. João da Câmara facing Portugal of the end of the 
century, sometimes presents the problems of the country and how miserable he felt about it, 
and other times lets his aristocratic ideas appear relying on the power of recovery of the old 
Portuguese nation, above all, by the valuation of the countryside, the glorious history and the 
Portuguese traditions. With this study, it is intended to contribute to a better comprehension of 
the history of the Portuguese literature in the end of the century, especially to understand the 
thought of D. Joao da Câmara who as an intellectual person, sensitive with the époque he 
lived, reflected in his texts the Portuguese feelings in relation to the country; and it also 
collaborates to the history of the journal press and the Portuguese-Brazilian relations. 

 

Keywords: D. João da Câmara; Portugal in the end of the century; chronic, O Ocidente; 
Gazeta de Notícia. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A temática desta tese teve início quando ainda estávamos na graduação por meio da 

pesquisa de iniciação científica, realizada em 2006, “A presença da literatura e da cultura 

portuguesa na Gazeta de Notícias (1900 – 1905)”, sob orientação da professora Rosane 

Gazolla Alves Feitosa, que teve por intuito recuperar os textos sobre a cultura e literatura 

portuguesa presentes nesse jornal, de modo a verificar a suposição de que, nesse período, 

ocorria o rompimento das relações culturais entre Brasil e Portugal e, também, disponibilizar 

esse material para futuras pesquisas da relação luso-brasileira no início do século XX. O 

jornal A Gazeta de Notícias foi escolhido justamente pelo fato de ser um dos maiores 

divulgadores da cultura e literatura naquele momento. Por meio da pesquisa nos microfilmes 

desse jornal, nos deparamos com as crônicas do dramaturgo português D. João da Câmara que 

se tornaram o corpus do nosso trabalho de mestrado1. Nele recolhemos e disponibilizamos as 

crônicas escritas pelo autor durante os seus cinco anos de colaboração, de 1901 a 1905, para a 

Gazeta de Notícias.  

A investigação feita durante o trabalho de mestrado possibilitou a constatação de que 

D. João da Câmara, além de ser um dos mais importantes dramaturgos de Portugal, 

desempenhava um importante trabalho na imprensa de seu país, colaborando em diversos 

periódicos2, tais como: O Ocidente: Revista Ilustrada de Portugal e do Estrangeiro (1877- 

1915)3, Jornal do Domingo: revista universal (1881 -1888); A Semana de Lisboa: suplemento 

                                                           
1ARAÚJO, Rita de Cássia Lamino. As crônicas portuguesas de D. João da Câmara na Gazeta de Notícias (1901 
– 1905). 270 fls. Dissertação (Mestrado em Literatura e Vida Social). Assis. Faculdade de Ciências e Letras – 
UNESP, 2009. 2v.  
2Informações obtidas por meio de pesquisa no site da Hemeroteca de Lisboa (http://hemerotecadigital.cm-
lisboa.pt/Indice/IndiceAutores/CAMARA_Joaoda.htm) e da Hemeroteca Digital Brasileira 
(http://hemerotecadigital.bn.br/).  
3 As datas entre parênteses, logo após os títulos, consistem no período de publicação de cada periódico. 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Ocidente/Ocidente.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/JornalDomingo/JornalDomingo.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/ASemanadeLisboa/ASemanadeLx.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Indice/IndiceAutores/CAMARA_Joaoda.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Indice/IndiceAutores/CAMARA_Joaoda.htm
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do Jornal do Comércio (1851 - 1911); A Imprensa: revista científica, literária e artística (1885 

- 1891); A Leitura: magazine literário (1894-1896); Branco e Negro: semanário ilustrado 

(1896 - 1898); Serões: revista semanal ilustrada (1901 - 1911); Revista do Conservatório Real 

de Lisboa (1902), O Casmurro: semanário humorístico, teatral e charadístico (1905 - 1907); e 

do Brasil onde escrevia para os jornais Gazeta de Notícias (1875 – 1956) e o Correio da 

Manhã (1901 – 1974). Dentre todos os periódicos que D. João da Câmara colaborou, destaca-

se a sua participação em O Ocidente: Revista Ilustrada de Portugal e do Estrangeiro, onde, por 

doze anos, de 1895 a 1907, além de cronista, desempenhou a função de diretor literário.  

O estudo do contexto histórico português e brasileiro, juntamente com o contexto 

literário lusitano, do final do século XIX e início do século XX, demonstra que, em Portugal, 

a política da Regeneração (1851 – 1910) proporcionou uma fase de modernização, refletida na 

realização de programas de infraestruturas no setor de comunicação e construção de ferrovias, 

possibilitando o desenvolvimento da agricultura e o surgimento da burguesia rural. Todavia, 

os investimentos para o progresso do país, não impediram sua subordinação à Inglaterra, a 

ocorrência de crises agrícolas, falência de bancos e nem foram suficientes para a consolidação 

de uma indústria produtiva. Essas situações, agravadas pelo Ultimato (1890), ocasionaram 

uma intensa instabilidade política, econômica, social e a estagnação da vida cultural do país. 

Diante dessa situação, enquanto os membros da aristocracia e a alta burguesia, fechados em 

seus grupos, viviam sob a ilusão do cosmopolitismo e a artificialidade da vida moderna, o 

trabalhador português, especialmente o camponês, desacreditado do seu país, emigrou, 

sobretudo, para o Brasil, em busca de melhores condições de vida. 

Os intelectuais e literatos portugueses, perante a realidade decadente de Portugal no 

final do século XIX e início do XX, diante das principais nações europeias e, sobretudo, da 

grande Nação que fora no passado, passaram a ter diferentes atitudes: os mais radicais 

satirizavam através da ironia, do humor e da caricatura todos os setores da vida social, - a 

família, a religião, a realeza, o povo, a política, as artes, etc. Outros se desligaram da 

sociedade, refugiando-se nas novas correntes literárias como o decadentismo e o simbolismo 

em busca da renovação estética nacional e os mais complacentes e esperançosos, - como é o 

caso de D. João da Câmara -, em busca da superação desse presente decadente e na tentativa 

de renovarem o país, assumiram um posicionamento extremamente nacionalista e 

tradicionalista por meio da evocação da história gloriosa da pátria, da exaltação da paisagem 

campesina e das tradições portuguesas.  

O pensamento e as opiniões desses grupos de intelectuais eram veiculados em seus 

textos literários e, em especial, por meio da crônica que funcionava como “um excelente meio 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/ASemanadeLisboa/ASemanadeLx.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/IMPRENSA/AImprensa.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/ALeitura/ALeitura.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/BrancoeNegro/BrancoeNegro.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/BrancoeNegro/BrancoeNegro.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/Seroes/Seroes.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/RevistadoConservatorioRealdeLisboa1902/RevConsRealLx_Ilust_1902.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/RevistadoConservatorioRealdeLisboa1902/RevConsRealLx_Ilust_1902.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/Periodicos/OCasmurro/OCasmurro.htm
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de intervenção ideológica” (SANTANA, 2001, p. 127). Misto de literatura e jornalismo, a 

crônica difundiu-se em Portugal a partir da segunda metade do século XVIII, com o 

desenvolvimento, modernização e difusão da imprensa periódica portuguesa e propagou-se, 

no século XIX e início do XX, formando opiniões e influenciando os padrões socioculturais, 

devido, entre outros motivos, à participação constante dos principais literatos da época, como 

Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, Fialho de Almeida, Guilherme Azevedo, dentre outros. 

Espécie de texto leve, portador de temática contemporânea e acessível a todos os leitores, a 

crônica permite o diálogo do cronista com o leitor, possibilitando uma atitude de persuasão 

por parte do escritor que, por meio de um discurso criativo e opinativo, em que expressa os 

seus sentimentos, ideais e pensamentos a respeito da sociedade em que vive, tenta convencer 

o leitor a compartilhar do seu pensamento.  

Os literatos portugueses colaboravam, também, para os jornais do Brasil. Nessa época 

havia um grande número de portugueses na cidade do Rio de Janeiro, uma vez que viram no 

progresso da antiga colônia, - devido à comercialização internacional do café e expansão dos 

centros urbanos, principalmente, na capital federal -, um destino sedutor para se viver. Assim, 

os problemas da antiga nação, concomitantemente ao progresso do jovem país, “presidem a 

transformação do português, de colonizador em imigrante para o Brasil independente” 

(LESSA, 2002, p. 44). 

No Rio de Janeiro, muitos portugueses conseguiram a ascensão social desejada e a 

colônia portuguesa passou a desempenhar papel de destaque no desenvolvimento urbano, 

industrial e cultural da sociedade carioca, estando sempre presente, de forma ativa, nas 

principais decisões da cidade, contribuindo para o seu progresso e beneficiando-se dele. 

Desta forma, diante da constatação de crise em Portugal que acarretou a emigração dos 

portugueses para o Brasil, constituindo uma grande colônia lusitana no Rio de Janeiro e, 

sobretudo, da participação de D. João da Câmara no cenário jornalístico brasileiro e 

português, optamos por estudar em nossa pesquisa de doutorado as crônicas sobre a sociedade 

portuguesa que D. João da Câmara publicou, paralelamente, durante cinco anos, - de 1901 a 

1905 -, no jornal brasileiro, Gazeta de Notícias, e na publicação portuguesa O Ocidente: 

Revista Ilustrada de Portugal e do Estrangeiro. 

A escolha das crônicas publicadas no jornal se deve ao fato de ele ser um dos 

principais periódicos brasileiros do final do século XIX e início do XX e, principalmente, por 

ter um grande número de leitores portugueses, razão pela qual contava com uma intensa 

participação de correspondentes portugueses, configurando-se como um importante elo entre 

a nação brasileira e portuguesa. Por sua vez, as crônicas publicadas em O Ocidente: Revista 
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Ilustrada de Portugal e do Estrangeiro foram escolhidas pelo fato da revista destacar-se entre 

os periódicos de seu país, assim como ter D. João da Câmara como diretor literário e principal 

cronista, de 1895 a 1907, e, sobretudo, porque as crônicas publicadas nessa revista coincidem 

com a época da publicação de seus textos na Gazeta de Notícias, 1901 – 1905. 

O intuito é observar o modo como o cronista produziu seus textos, quanto à temática, a 

maneira de escrever e de se relacionar para atender ao leitor de Portugal e do Brasil; contextos 

de publicação diferenciados. De um lado, as crônicas de uma das principais revistas de 

Portugal, O Ocidente, direcionavam-se para o leitor português, pertencente, em especial, à 

aristocracia e à alta burguesia portuguesa, residentes nos centros urbanos, sobretudo Lisboa, 

que viviam de perto a crise. Por outro lado, as crônicas do jornal brasileiro, Gazeta de 

Notícias, destinavam-se ao leitor brasileiro e, em particular, ao imigrante português, provido 

em sua grande maioria do campo que, após fugir da crise de seu país, estabilizou-se no Rio de 

Janeiro, contudo, saudoso de sua terra natal. 

O estudo das crônicas publicadas na revista O Ocidente e na Gazeta de Notícias 

demonstra grande diferença no modo como o autor escreve para os dois periódicos. Para a 

revista O Ocidente, tendo em vista a exigência imposta pelo periódico, em dar conta de todos 

os principais acontecimentos da sociedade portuguesa da época, D. João segue o estilo das 

crônicas antigas e produz textos mais objetivos, à semelhança do fait divers, em que 

perpassava uma infinidade de assuntos referentes, principalmente, à classe aristocrática e à 

alta burguesia portuguesa, de maneira contida e superficial. Por sua vez, a colaboração de D. 

João para a Gazeta de Notícia não era tão restrita quanto sua produção para a revista 

Ocidente, uma vez que o autor tinha a liberdade de escrever sobre qualquer assunto, desde que 

fosse a respeito de Portugal. Considerando essas premissas, resulta a tese a ser desenvolvida 

neste trabalho de que o discurso de D. João da Câmara a respeito da sociedade finissecular 

portuguesa se configura a partir do contexto, ou seja, do público leitor e do periódico em que 

está inserido. Assim, o propósito maior da pesquisa consiste em explicitar como D. João da 

Câmara, escrevendo para contextos sociais distintos, _ Lisboa provinciana e Rio de Janeiro 

progressista _, e em periódicos de orientações ideológicas diferentes, absorveu a crise social, 

política, moral e cultural de Portugal e a traduziu em forma de crônica deixando ora sobressair 

os defeitos do país, ora a sua ideologia aristocrática confiante no poder de revigoramento da 

velha nação portuguesa. Em todos os casos se percebe um Portugal finissecular paralisado. 

D. João da Câmara, como membro da aristocracia e adepto ao grupo dos intelectuais 

nacionalistas e tradicionalistas, na revista O Ocidente, tenta por vezes minimizar o atraso 

político, econômico e cultural de seu país em relação aos grandes centros europeus por meio 
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da focalização complacente dos eventos sociais e culturais da elite, e das crises políticas, ou 

então, na falta desses assuntos, na descrição da paisagem campesina portuguesa. Por sua vez, 

na Gazeta de Notícias, atento ao leitor emigrante português, apresenta em suas crônicas a 

exaltação da pátria por meio da exibição dos grandes fatos históricos, da defesa das tradições, 

e das belezas naturais de Portugal. Neste sentido, crônicas tão distintas podem se aproximar, 

na tentativa de amenizar o presente opressor, de problemas e crises de modo a incutir no leitor 

português a esperança de que o período turbulento passaria e de que, no futuro, o país voltaria 

a ser uma das maiores nações europeias, sentimento indispensável para a superação da crise 

finissecular que atingiu a nação portuguesa.  

A relevância desse estudo consiste em mostrar o posicionamento de D. João da 

Câmara diante da sociedade portuguesa na virada do século XIX para o XX e, também, na 

tentativa de reavivar a obra jornalística/crônica desse autor, uma vez que esses materiais são 

inéditos, não tendo sido, ainda, objetos de estudo de nenhuma pesquisa brasileira ou 

portuguesa. Sendo assim, colabora também para a história da imprensa periódica e para o 

estudo da relação entre Brasil e Portugal.  

Renata Junqueira (2007, p. 115), em seu artigo “Figurações da Modernidade no teatro 

Simbolista de D. João da Câmara”, chama a atenção para o fato da obra dramática desse 

escritor ser pouco conhecida e estudada no meio acadêmico brasileiro, e, inclusive, português, 

principalmente pelo fato de o dramaturgo ser um dos autores que mais contribuíram para o 

desenvolvimento da arte dramática de seu país, no final do século XIX e início do século XX. 

Esse fato levou Luiz Francisco Rebello (1983, p. 10), um dos maiores críticos teatrais 

portugueses do século XX, a considerá-lo “o primeiro dramaturgo da sua geração e o maior 

do século XIX depois de Garrett” e Jorge Faria (1958, p. 241) a apreciá-lo como o dramaturgo 

que “com Gil Vicente e Garrett, dos quais foi legítimo sucessor, constituir a trindade máxima 

do teatro português de todos os tempos”. 

O levantamento da fortuna crítica de D. João da Câmara para a nossa pesquisa de 

Mestrado demonstrou um número bastante reduzido de trabalhos científicos recentes sobre o 

autor, dos quais destacamos: o livro Tendência da Literatura Dramática nos Finais do Século 

XIX: D. João da Câmara um caso exemplar (1981) e o artigo “D. Afonso VI de D. João da 

Câmara: o segundo fôlego do Teatro Histórico” (2000), de Fernando Jorge Pimentel; os 

artigos “A velhice em D. João da Câmara: imagens do Portugal Finissecular”, realizado em 

2005, pelo professor da USP, Francisco Maciel Silveira; “Figurações da modernidade no 

teatro de D. João da Câmara”, escrito em 2006, pela professora da UNESP de Araraquara, 

Renata Soares Junqueira; o livro O Essencial sobre D. João da Câmara, publicado em 2006, 
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pelo crítico teatral português e um dos principais divulgadores da obra de D. João da Câmara, 

Luiz Francisco Rebello, e a edição crítica Teatro Completo de D. João da Câmara, realizada 

em 2006, pela pesquisadora Rita Martins. Em 2008, Ernesto Rodrigues realizou a conferência 

“D. João da Câmara, poeta e ficcionista”, como parte do evento realizado pela Hemeroteca 

Municipal de Lisboa, D. João da Câmara: vida e obra, em comemoração ao centenário da 

morte do autor (1852 - 1908). Afora esses textos, encontramos referências a D. João da 

Câmara em estudos a respeito do teatro português no final do século XIX e início do XX, 

como por exemplo, o artigo de Fernando Jorge Vieira Pimentel, “Fulgor e Limitações da 

Literatura Dramática”, presente no volume seis, sobre o Simbolismo e Modernismo, da 

História da Literatura Portuguesa, da editora Alfa, de 2003. No que diz respeito à renomada 

História da Literatura Portuguesa, de Antônio Saraiva e Oscar Lopes, encontramos apenas 

breve referência ao dramaturgo.   

No entanto, desde a nossa pesquisa de mestrado, realizada de 2007 a 2010, pode-se 

dizer que houve uma pequena progressão. No Brasil, foram escritas duas dissertações de 

mestrado na Faculdade de Letras da USP: Memória e História no Teatro de D. João da 

Câmara: O Beijo do Infante e Triste Viuvinha, de Áurea Luiza Bedeschi, defendida em 2010; 

e Literatura e História na Peça D. Afonso VI de D. João da Câmara, de Caio Fernando de 

Oliveira, defendida em 2011.  

Nada animadores, no entanto, são os estudos a respeito da produção jornalística de D. 

João da Câmara em Portugal e no Brasil. No que diz respeito à crônica, com exceção do 

trabalho de Maria Fernanda Severo Alves, D. João da Câmara (1943), que transcreve e 

comenta algumas crônicas publicadas na revista O Ocidente, no período de 1895 a 1898, da 

nossa dissertação de mestrado, As crônicas portuguesas de D. João da Câmara na Gazeta de 

Notícias (1901 – 1905), e da publicação de uma “Crônica Ocidental” de D. João da Câmara 

no livro Crônica Jornalística no Século XIX (2004), de Ernesto Rodrigues, nenhum estudo 

científico foi feito. 

Quando muito, as crônicas são utilizadas para exemplificar uma característica da obra 

teatral de D. João da Câmara; como exemplo tem-se o trabalho de Luiz Francisco Rebello, 

que usa trecho de uma “Crônica Ocidental”, para confirmar a tendência intimista e a 

compaixão do autor pelos miseráveis, quando argumenta a respeito da peça A Rosa Enjeitada 

(1901). Rita Martins (2006, p. 10), por sua vez, em seu estudo introdutório das peças de D. 

João da Câmara apenas diz: “Para além da literatura dramática, D. João desenvolve trabalhos 

regulares de colaboração em jornais, revistas e almanaques”.  
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Tendo em vista que, paralelamente à sua carreira de engenheiro dos caminhos de ferro 

e dramaturgo, D. João desempenhou um importante papel na imprensa de seu país e do Brasil, 

percebe-se uma lacuna a respeito de seu trabalho como jornalista, uma vez que há muitos 

textos do autor para serem estudados e poucas pesquisas que colaboram para o entendimento 

de sua escrita jornalística. Neste sentido, esse trabalho de doutorado pretende preencher essa 

lacuna contribuindo para o entendimento de seu fazer literário e de sua ideologia divulgada, 

simultaneamente, em crônicas destinadas aos leitores de Portugal e do Brasil.  

Para o desenvolvimento das constatações descritas acima, nossa pesquisa tem por base 

a leitura de obras que nos apoiam no estudo do contexto de produção das crônicas em 

Portugal e no Brasil, no período escolhido. Assim, o estudo se focará no contexto histórico, 

jornalístico e literário do final do século XIX e início do XX, assim como na análise das 

crônicas escritas por D. João da Câmara para a revista portuguesa O Ocidente e para o 

periódico brasileiro, Gazeta de Notícias. Para tanto, nosso trabalho se dividirá em quatro 

capítulos.  

No primeiro capítulo, “Portugal e Brasil: um olhar para o momento histórico-social do 

público leitor”, para facilitar o entendimento das crônicas escritas por D. João da Câmara, 

uma vez que se tem consciência da importância dos acontecimentos sociais para a confecção 

desse gênero literário, o qual se torna um reflexo da sociedade, apresentamos, à semelhança 

do que já havíamos feito em nosso trabalho de mestrado, um estudo do contexto histórico 

social, político e literário da virada do século XIX para o XX, em que o leitor de D. João da 

Câmara está inserido.  

Para tanto, o capítulo foi dividido em três partes: Na primeira, “A sociedade 

portuguesa na viragem do século XIX para o XX”, será mostrado como Portugal, mesmo com 

a política de desenvolvimento material (1851- 1910) que prometia o progresso do país e sua 

inserção na industrialização europeia, entra no século XX como um país estagnado, vivendo 

crises em quase todos os setores da sociedade. Para o desenvolvimento desse estudo, 

utilizamos como base teórica, principalmente, os livros A História de Portugal (1993), 

volumes cinco e seis, de José Mattoso; Sociedade e Cultura Portuguesa II (1996), de 

Fernando Catroga e Paulo Archer de Carvalho; História Concisa de Portugal (1999) de José 

Hermano Saraiva, e nossa dissertação de mestrado As crônicas portuguesas de D. João da 

Câmara na “Gazeta de Notícias” (1901-1905) (2010).  

Dando continuidade ao estudo do contexto português, na segunda parte, “D. João da 

Câmara: o intelectual diante do Portugal finissecular”, focalizamos a literatura portuguesa 

dessa época com o intuito de compreender o posicionamento dos intelectuais a respeito da 
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sociedade portuguesa em que viviam, sobretudo, dar ênfase a participação de D. João da 

Câmara nesse meio. Para tanto, nos dedicamos ao estudo das tendências finisseculares da 

literatura portuguesa, - simbolismo, decadentismo e neogarretismo, neorromantismo 

lusitanista -, tendo em vista algumas das principais peças e crônicas de D. João da Câmara, de 

modo a observar a sua postura perante uma sociedade em crise. Para a composição dessa parte 

imprescindível foram as obras Decadentismo e Simbolismo na Poesia Portuguesa (1975), de 

José Carlos Pereira, Presença da Literatura Portuguesa, o Simbolismo (1969), de Antônio 

Soares Amora; os artigos “As Respostas da Intelligentsia Lusitana ao Portugal de fins de 

oitocentos: o Nacionalismo e o Messianismo Literário” (2003), de Annie Gisele Fernandes e 

“A literatura Portuguesa expressão de uma cultura nacional? Tradicionalismo e renovação na 

viragem do século XIX para o século XX – 1890 – 1915” (1980), de Maria de Lourdes 

Belchior; Tendências da Literatura Dramática no Final do século XIX: D. João da Câmara 

um caso exemplar (1981), de Fernando Jorge Vieira Pimentel e os trabalhos de Luiz Francisco 

Rebello sobre o teatro português, em especial o artigo “D. João Zarco da Câmara”, presente 

no livro Perspectiva da Literatura portuguesa do Século XIX (1948) e O Essencial sobre D. 

João da Câmara (2006). 

Posteriormente, na terceira parte desse capítulo, “Portugal no Brasil: a vida do 

imigrante português no Rio de Janeiro” foi focado o contexto sócio histórico brasileiro. Para 

tanto, aborda-se, de modo sucinto, o Brasil e as transformações vividas pela cidade do Rio de 

Janeiro, e apresenta-se a vida do imigrante português na capital federal. Para embasamento 

teórico foram utilizados os trabalhos: Literatura como missão: tensões sociais e criação 

cultural na Primeira República (1989), de Nicolau Sevcenko e o capítulo “Introdução: o 

prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso”, do mesmo autor, presente no 

livro História da Vida Privada no Brasil (1998), coordenado por Fernando A. Novais; A Belle 

Epoque tropical (1993), de Jeffrey D. Needell e O imaginário da cidade: visões literárias do 

urbano (2002), de Sandra Jatahy Pesavento. Para o estudo da colônia portuguesa no Rio de 

Janeiro, importantes foram as obras de Eulália Lobo, Imigração Portuguesa no Brasil (2001), 

Os Lusíadas na Aventura do Rio Moderno (2002), organizado por Carlos Lessa e Depois das 

Caravelas: as relações entre Portugal e Brasil (2000), de Amado Luiz Cervo e José Calvet 

Magalhães.  

Esse olhar panorâmico pelo contexto português e brasileiro da época nos ajudará a 

compreender os diferentes caminhos tomados por D. João da Câmara na hora de escrever suas 

crônicas para a revista O Ocidente e para o jornal Gazeta de Notícias. Estas, embora 
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apresentassem a mesma temática, se diferenciavam na maneira como eram expostas pelo 

autor, pois este tinha sempre em vista a sociedade em que seu público leitor estava inserido.  

O segundo capítulo, “D. João da Câmara em O Ocidente: Revista Ilustrada de 

Portugal e do Estrangeiro”, é dedicado ao estudo do contexto sócio jornalístico português da 

época, à apresentação da revista O Ocidente e à análise das crônicas da seção “Crônica 

Ocidental”, durante os anos de 1901 a 1905. O capítulo foi dividido em três tópicos. No 

primeiro, “A imprensa portuguesa na viragem do século XIX para o XX”, é feito uma breve 

apresentação da imprensa finissecular portuguesa, tentando demonstrar sua evolução de 

imprensa artesanal para industrial e as condições que permitiram o surgimento das revistas 

ilustradas em Portugal. Para esse estudo utilizamos os livros História da Imprensa Periódica 

Portuguesa (1989), de José Tengarrinha, Intelectuais Portugueses na primeira Metade dos 

Oitocentos (1988), de Maria de Lourdes L. dos Santos, Revistas em revista: imprensa e 

práticas culturais em tempos de República (2001) de Ana Luiza Martins e As Revistas 

Literárias do Século XIX em Portugal (1985), de Clara Rocha. 

No segundo tópico desse capítulo, “Um olhar sobre O Ocidente: Revista Ilustrada de 

Portugal e do Estrangeiro” será feita a apresentação dessa revista. Torna-se importante, nesse 

momento, abrir um parêntese de modo a chamar a atenção ao seu título para que não ocorra 

nenhum equívoco. O nome Ocidente foi utilizado por mais dois periódicos. Primeiramente, O 

O Ocidente: quinzenário de literatura, arte e crítica, publicado no Porto, de maio de 1917 a 

abril de 1918, sob a direção de Antônio de Vasconcelos e Henrique de Bittencourt. 

Posteriormente, em pleno apogeu do Estado Novo, 1938, surge outra revista Ocidente: revista 

portuguesa de cultura, inicialmente dirigida por Manuel Múrias e, em seguida, por Álvaro 

Pinto. Sua publicação ocorreu mensalmente, de 1938 a 1973 e, anualmente, de 1974 a 1999. 

Embora os mentores dessa revista aspirassem ao mesmo objetivo de O Ocidente: Revista 

Ilustrada de Portugal e do Estrangeiro, conforme afirma Alda Santos (2009, p. 11), “estamos 

em presença de publicações distintas”. 

Esta pesquisa terá como objeto de estudo  O Ocidente: Revista Ilustrada de Portugal 

e do Estrangeiro. Fundada em 1878, por Caetano Alberto da Silva, Manuel de Macedo, Brito 

Rebelo e Guilherme de Azevedo, a revista circulou até 1915. Sua apresentação será feita por 

meio da observação da sua forma gráfica, suas seções e ilustrações, seus colaboradores, 

tentando definir sua orientação ideológica e seu público-alvo, elementos importantes para o 

entendimento da escrita de D. João da Câmara nesse periódico. Para a realização desse estudo 

foi imprescindível o trabalho de mestrado de Alda Santos, Ocidente: imagens e 

representações da Europa (2009). Também foram tomadas como guias a dissertação de 
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mestrado de Rafaela Stopa, As Crônicas de Artur Azevedo na revista literária O Álbum (1893 

– 1895), (2012), e a tese de doutorado de Clara Miguel Asperti Nogueira, Cronistas do Rio: o 

processo de modernização do Rio de Janeiro nas crônicas de Olavo Bilac (Kosmos,1904 - 

1908) e Lima Barreto (Careta, 1915 – 1922), defendida em 2012. Embora os dois trabalhos 

pareçam não coincidir com o estudo em questão, a maneira como as duas estudiosas analisam 

as revistas foi tomada como exemplo.  

A terceira parte desse capítulo, “A seção ‘Crônica Ocidental’ de D. João da Câmara”, 

é dedicada à análise das crônicas do autor publicadas nessa revista, com o objetivo de 

identificar a temática apresentada pelo escritor, assim como, as estratégias e os estilos formais 

utilizados por ele para a confecção de seus textos tendo em vista o leitor e o contexto de 

publicação. Será mostrado que o autor segue o estilo do fait divers, por meio de breves 

comentários dos assuntos do momento e utiliza-se da descrição paisagística e climática de 

Portugal para fazer a transferência de um assunto para o outro e para amenizar os problemas 

do país. No que diz respeito à temática de suas crônicas, será mostrado sua ligação às ações da 

“sociedade elegante”, norteada por suas formas de divertimentos em cada estação do ano. Na 

primavera e no verão, época de férias, diante da falta de eventos sociais de uma Lisboa 

atrasada em relação aos outros centros europeus, o escritor comenta a escassez de assunto e 

exalta o campo português, a paisagem lusitana, festas e feiras tradicionais. No entanto, as 

crônicas de outono e inverno, período em que a alta sociedade volta para Lisboa, a Câmara 

dos Pares começa a funcionar e inicia-se a temporada teatral, tendem a comentar a cidade, o 

teatro e a política. Em todos os casos, apesar da complacência do escritor e amenização dos 

problemas por meio da descrição da paisagem evidencia-se uma sociedade provinciana e 

atrasada. Para a análise das crônicas são utilizados textos referentes à teoria da crônica, em 

especial, “Ensaio e Crônica” (1986), de Afrânio Coutinho, “Fragmentos sobre a crônica” de 

Davi Arrigucci Jr. (1985); “A vida ao rés do chão” (1992), de Antonio Candido e “A crônica” 

(2012), de Massaud Moisés. 

Dando procedimento ao estudo, o terceiro capítulo, “D. João da Câmara na Gazeta 

de Notícias”, é dedicado ao contexto jornalístico brasileiro, à apresentação da Gazeta de 

Notícias e sua relação com o emigrante português e à análise das crônicas de D. João da 

Câmara nesse periódico. Este capítulo foi dividido em três partes.  

Na primeira parte, “A imprensa brasileira no final do século XIX e início do século 

XX” será apresentada uma breve consideração a respeito do contexto jornalístico brasileiro 

que, na época em questão, passava por um momento de modernização. Esta parte terá por 

embasamento teórico os livros: Poder, Sexo e Letras na República Velha (1977), de Sérgio 
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Miceli, História Cultural da Imprensa (2010), de Marinalva Barbosa, História da Imprensa 

no Brasil (2008), de Ana Luísa Martins e Tânia de Luca; Jornal História e técnica: história da 

imprensa brasileira (1967), de Juarez Bahia e História da Imprensa no Brasil (1966) de 

Nelson Werneck Sodré.  

Na segunda parte, “Gazeta de Notícias: um jornal atento ao leitor português”, será 

destacada a colaboração de importantes escritores portugueses, assim como, retomada a 

presença de textos a respeito de Portugal nas páginas desse jornal, nos anos de 1901 a 1905, já 

demonstrada na pesquisa de mestrado, no período em que D. João da Câmara foi seu 

colaborador. O objetivo desse estudo consiste em demonstrar o respeito e a preocupação que o 

periódico tinha pelo leitor português, que estava entre os seus principais consumidores. Para 

tanto, descrevemos as seções sobre assuntos portugueses presentes na folha, assim como as 

notícias sobre Portugal espalhadas pelo jornal. O exame da presença portuguesa na Gazeta de 

Notícias nos ajudará a entender porque esse jornal contratou D. João da Câmara para ser seu 

colaborador, assim como nos levará a compreender suas escolhas quanto à temática e a forma 

de expressá-las no jornal. Como apoio teórico foram utilizados os estudos de Elza Miné, 

“Ferreira de Araújo: ponte entre o Brasil e Portugal” (2005); de Álvaro Santos Simões Jr., A 

Sátira do Parnaso: estudo da poesia satírica de Olavo Bilac publicada em periódicos de 1894 

a 1904 (2007); e as dissertações de mestrado de Clara Miguel Asperti, Bilac e a 

reurbanização do Rio de Janeiro: estudo da “Crônica” dominical da Gazeta de Notícias 

(1897- 1908), (2007), e de Camila López, A Poesia Lírica na “Gazeta de Notícias”: 

indexação e antologia (1890 – 1900), (2012), que apresentam estudos sobre o jornal. 

Na terceira parte desse capítulo, “A crônica de D. João da Câmara na Gazeta de 

Notícias” serão focalizadas as crônicas de D. João da Câmara neste periódico. Para tanto, 

foram utilizadas algumas crônicas já abordadas em nosso trabalho de mestrado, junto das 

quais inserimos textos não mencionados no trabalho anterior.  

A análise dessas crônicas mostrará que, na Gazeta de Notícias, D. João da Câmara 

tem maior liberdade para escrever, não precisando, necessariamente, fazer o resumo dos 

principais acontecimentos da semana. Por isso, sua seção segue o estilo de ensaio, 

funcionando, muitas vezes, como um diário íntimo, no qual divide com o leitor seus 

sentimentos, receios e revoltas diante de um país em crise. Serão destacadas as formas 

utilizadas pelo escritor para tentar superar a tristeza diante da situação de Portugal. Estas 

consistem na rememoração dos principais episódios históricos lusitanos, na defesa aos antigos 

monumentos, apologia à vida campesina e às tradições em detrimento da cidade, considerada 

local onde os antigos costumes são esquecidos. Será mostrado, também, que apesar dessa 
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tentativa de regozijar com a Pátria, há momentos, em que D. João, deixa sobressair sua 

melancolia, causada pela constatação dos problemas de seu país. Quando isso ocorre, percebe-

se o desabafo saudoso, através da lembrança do seu passado feliz diante de um presente triste 

ameaçado pela chegada da velhice em uma sociedade desacreditada. A despeito disso, 

acredita-se que o intuito maior do cronista nesse periódico consiste em não deixar esmorecer 

o sentimento do imigrante português por seu país. Para a confecção dessa parte nos valemos 

das obras de Eduardo Lourenço Labirinto da Saudade (1992), Mitologia de Saudade, seguido 

de Portugal como destino (1999) e A Nau de Ícaro, seguido de Imagem e Miragem Lusofonia 

(2004); do ensaio Memorialismo e Voluntarismo (1933), de Fidelino de Figueiredo; Páginas 

Flutuante: Eça de Queirós e o jornalismo do século XIX (2000), de Elza Miné; do artigo “A 

contribuição de Bilac para a crônica brasileira”, (2003/2004), de Álvaro Simões Junior e do 

artigo “A velhice em D. João da Câmara: imagens do Portugal Finissecular”(2005), de 

Francisco Maciel Silveira.    

O quarto capítulo, “As Crônicas de O Ocidente e da Gazeta de Notícia: a sociedade 

portuguesa em foco”, será dedicado à comparação das crônicas publicadas na revista O 

Ocidente e no jornal A Gazeta de Notícias de modo a observar a maneira como a sociedade 

finissecular aparece nas crônicas de ambos os periódicos. Para tanto, o capítulo será dividido 

em cinco partes onde serão retomadas as temáticas já desenvolvidas nos capítulos anteriores. 

Assim, na primeira parte, “As crônicas de O Ocidente e da Gazeta de Notícias: convergências 

e divergências”, será dedicada à demonstração das diferenças e semelhanças presentes em 

crônicas que abordam assuntos semelhantes. A partir de então, a parte dois, “A cidade 

cosmopolitista x o campo tradicionalista”, será dedicada à observação do modo como o 

cronista apresenta a exaltação do campo em detrimento da cidade corrompida pela influência 

estrangeira; na parte três, “A evocação da história portuguesa”, será feita a análise da 

recorrência ao grande passado português para superar o presente decadente; na parte quatro, 

“O teatro finissecular em Portugal”, será apresentada a visão do cronista a respeito do atraso 

da arte teatral do seu país e na parte cinco, “A crise política em Portugal”, o modo como D. 

João depreende a crise política em Portugal para os leitores da revista O Ocidente e da Gazeta 

de Notícias. Para o desenvolvimento desse capítulo foram utilizados os trabalhos de Rui 

Ramos, “A vida Nova”, presente no livro História de Portugal (1995), organizado por José 

Mattoso, Labirinto da Saudade (1991), de Eduardo Lourenço, D. João da Câmara e os 

caminhos do teatro Português (1949), de Luís Francisco Rebello e Palavras Loucas (1984) de 

Alberto de Oliveira.  
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Para que não ocorra dúvidas quanto as citações dos textos de D. João da Câmara na 

Gazeta de Notícias e na revista O Ocidente, será utilizado na indicação da referência o nome 

do jornal, seguido pela data de publicação e página.    

Em outros dois volumes serão anexadas as crônicas da seção “Crônica Ocidental” da 

revista O Ocidente, e as crônicas da Gazeta de Notícias utilizadas para a realização desta 

pesquisa. Torna-se importante ressaltar que as crônicas da revista portuguesa foram digitadas 

a partir do site da Hemeroteca Municipal de Lisboa, enquanto que as crônicas da Gazeta de 

Notícias foram retiradas do segundo volume do nosso trabalho de mestrado. Outras crônicas, 

que não constam do nosso antigo trabalho, foram resgatadas por meio de nossa consulta ao 

espólio do autor, presente no Museu Nacional do Teatro, em Lisboa, onde, em nossa visita 

realizada em dezembro 2013, conseguimos encontrar alguns recortes dessas crônicas. De 

grande valia foi, também, a disponibilidade dos exemplares do jornal no site da Hemeroteca 

da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ainda assim, há crônicas da Gazeta de Notícias que 

apresentam lacunas. Para a digitação das crônicas optamos por atualizar a linguagem e 

inserimos entre colchetes, [   ], as palavras de difícil definição no texto.  

Este estudo visa a contribuir para a divulgação das crônicas de D. João da Câmara, 

assim como, contribuir para o entendimento do pensamento do intelectual português diante da 

crise que atingiu Portugal no final do século XIX e início do XX.  
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CAPÍTULO PRIMEIRO 

 

 

UM OLHAR PARA O MOMENTO HISTÓRICO-SOCIAL DO PÚBLICO LEITOR: 
PORTUGAL E BRASIL 

 

 

Maria de Lourdes Belchior, em seu estudo “A literatura e a cultura portuguesa na 

viragem do século XIX para o século XX”, concebe a literatura como uma das maneiras de 

exprimir o comportamento e o pensamento de uma sociedade. Segundo a autora: 

 
 

A literatura, a criação não é entretenimento gratuito. As obras literárias não 
estão divorciadas dos tempos e dos homens que a viram nascer, mas se são 
reflexo e imagem da época, são também instrumentos intervenientes no devir 
da história e fatores desta. (BELCHIOR , 1973, p. 12) 
 
 

Nesta perspectiva, ainda segundo a estudiosa, a literatura é concebida como uma das 

estruturas importantes da sociedade, sendo consequência do manejo das estruturas estéticas 

associadas a outros elementos, tais como o juízo da época, da sociedade e do homem que a 

produz. A literatura torna-se, então, “a expressão e a chave do mundo em que o escritor vive e 

de um mundo de valores cuja intemporalidade pode assinalar-se nas obras-primas” 

(BELCHIOR , 1973, p. 13).  

Neste contexto, se admitirmos que as crônicas de D. João da Câmara publicadas em 

Portugal, em O Ocidente: Revista Ilustrada de Portugal e do Estrangeiro e no Brasil, no jornal 

Gazeta de Notícias, durante os anos de 1901 a 1905, são, de certo modo, expressão da 

sociedade portuguesa finissecular e de valores do intelectual em transição de século, torna-se 
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imprescindível o estudo dos aspetos socioeconômicos e políticos de Portugal nesse período, 

assim como verificar os motivos que levavam alguns intelectuais portugueses a seguirem 

determinadas ideias e estéticas literárias publicando-as em periódicos de seu país e, por 

extensão, no Brasil, em especial, da cidade do Rio de Janeiro. 

A viragem do século XIX para o século XX foi um período de desenvolvimento para 

Portugal e para o Brasil. No entanto, enquanto em Portugal essas transformações foram lentas 

e complexas, na antiga colônia despontava a modernização política, econômica e social do 

país e a cidade do Rio de Janeiro postava-se como seu centro. Nesse contexto, a capital 

brasileira atraía o imigrante português que a via como um verdadeiro “Eldorado”, capaz de 

lhe proporcionar terra em abundância e riquezas, como destaca Carlos Lessa (2002, p. 21): 

“tais mazelas portuguesas e o progresso brasileiro iniciam a transformação do português, de 

colonizador para imigrante em um independente e progressista Brasil”. Em decorrência dessa 

emigração surge, também, uma correspondência intelectual, já que a maior parte dos 

escritores portugueses do período eram colaboradores de importantes jornais brasileiros como 

é o caso de Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, Guilherme Azevedo e, em especial, o 

dramaturgo e jornalista D. João da Câmara que escreviam para a ilustre Gazeta de Notícias.  

 

 

1.1 A sociedade portuguesa na viragem do século XIX para o XX 
 

 

Na primeira metade do século XIX, enquanto a Europa passava por um momento de 

intensa expansão econômica, social e cultural, Portugal vivia um período de estagnação e 

depressão em todos os setores da sociedade. A maior parte da população era analfabeta e vivia 

no campo essencialmente da agricultura de subsistência e da produção de gêneros de primeira 

necessidade como os cereais para o pequeno mercado. O regime agrário era precário devido à 

falta de maquinário e, constantemente, passava por ocasiões de crise devido à baixa de preço 

dos produtos agrícolas. O desenvolvimento industrial era mínimo, as fábricas eram, em sua 

maioria, de caráter artesanal e a produção voltava-se para os bens de consumo, especialmente, 

os têxteis. Os transportes e os meios de comunicação eram insuficientes, vagarosos e caros. 

No entanto, o que mais impedia o país de adentrar no mundo capitalista das demais nações era 

“a falta de capitais disponíveis e o baixíssimo nível econômico da sociedade” (SERRÃO, 

1990, p. 21). 
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Em 1851, o bem sucedido golpe de Estado liderado pelo marechal Saldanha, impôs o 

novo governo constitucional que trouxe estabilidade política e despertou entre os políticos e 

intelectuais a consciência de que a composição de uma sociedade liberal moderna demandava 

uma nova formação política, econômica, cultural e ideológica condizentes com o estado de 

civilização em que as principais nações europeias encontravam-se. É o início de um período 

histórico progressivo conhecido por Regeneração (1851- 1910).  

Por aproximadamente quarenta anos, o país desenvolveu um extenso programa de 

melhoramentos materiais, financiados por capitais estrangeiros, cujo principal intuito consistia 

na criação de meios de transportes, em especial os caminhos de ferro, que viabilizassem a 

circulação de pessoas e, promovessem a distribuição dos produtos agrícolas de modo a 

desenvolver a política capitalista em Portugal.  

Ao desenvolvimento das ferrovias vieram se juntar os investimentos em estradas, 

pontes, melhorias no sistema de correios, instalação das redes de telégrafo (1856), telefone 

(1904), de água (1867) e iluminação pública a gás (1867) em várias partes do país, 

proporcionando melhores condições de conforto e salubridade a algumas cidades e vilas de 

Portugal. A essas medidas juntou-se, ainda, a implantação do Código Civil, em 1867, que 

restringiu o livre uso da terra em comum e incentivou-se a vedação dos terrenos, criando as 

propriedades particulares que facilitou o desenvolvimento da agricultura capitalista. 

Todas essas modificações liberaram o país de suas estruturas arcaicas e 

impulsionaram sua economia. A construção de estradas e vias férreas facilitou a 

comercialização da produção agrícola induzindo o seu aumento, por meio do plantio de novas 

culturas, do aprimoramento de métodos de plantação e da mecanização do trabalho e criação 

de gado para o abastecimento do mercado interno e exportação. Portugal tornou-se um dos 

principais fornecedores de produtos primários para o Brasil e Inglaterra.   

O bom êxito do programa de desenvolvimento da infraestrutura e da agricultura 

alterou a vida do camponês, representante da maior parte da população portuguesa4. Houve a 

ascensão social dos proprietários de terras que proporcionou o aparecimento da burguesia 

camponesa em Portugal. Conforme ressalta Saraiva (1999, p. 313), os médios lavradores 

desligaram-se da massa camponesa e formaram a classe “remediada”, enquanto os grandes 

produtores, considerando-se ricos, passaram a viver como “senhores”, mudando suas 

residências do campo para a vila e a cidade. Por outro lado, o padrão de vida dos pequenos 

                                                           
4 De acordo com Irene Maria Vaquinhas (1993, p. 482), Portugal “era um país de cerca de 5 milhões de 
habitantes, em 1890, destes, 3,5 milhões viviam da agricultura ou, por outras palavras, 7 em cada 10 portugueses 
viviam no campo e para o campo”. 
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camponeses declinou uma vez que, “desprovidos de terra, teriam uma existência de modéstia 

material, com privações nos períodos de pouco cultivo e de desemprego” (VAQUINHAS, 

1993, p. 482). 

As transformações do campo repercutiram diretamente nas cidades, especialmente 

em Lisboa. A capital do país, que ainda mantinha uma estrutura colonial, com ruas estreitas e 

um número pequeno de construções, viu sua população aumentar de maneira expressiva, de 

160.000 habitantes em 1864, para 391.000 em 1890, alcançando a marca de 435.000 em 1911.  

Para sanar os problemas urbanísticos causados por toda esta movimentação e atender 

aos anseios de civilização da classe média inicia-se, no final dos anos setenta, um processo de 

reforma da cidade. A estação do Rossio e o Hotel Avenida Palace ganharam nova vida. O 

Passeio Público, da época de Pombal, foi demolido, em 1879, para dar lugar à Avenida da 

Liberdade, símbolo da civilização; percorrer “a Avenida no final da tarde tornar-se-á um 

hábito de bom tom a partir das últimas décadas do século” (VAQUINHAS; CASCÃO, 1993, 

p. 455). Ao topo da Avenida surgiu o Parque Eduardo II e, em volta deste, novos bairros, 

onde foram construídos palacetes suntuosos e prédios a partir da combinação dos tradicionais 

azulejos portugueses com o moderno ferro fundido ao estilo art nouveau. Sob a 

responsabilidade da iniciativa privada foram edificados prédios importantes como o Coliseu 

dos Recreios e a Praça de Touro de Campo Pequeno; o Estado contribuiu para a edificação da 

Penitenciária de Lisboa e para abertura de novas avenidas, como a D. Amélia, e ruas que 

facilitaram o acesso ao centro da cidade. Como ressalta Veríssimo Serrão (1986, p. 356): “a 

arquitetura buscava acompanhar o progresso da capital, sonhando enchê-la de artérias e 

edifícios com a marca grandiosa que Lisboa ainda não possuía, numa perspectiva lusitana de 

Paris”. A partir de 1873, instaura-se na cidade um sistema de transporte coletivo, “os 

americanos”, viaturas sobre carris puxadas por cavalos e, em 1900, a eletrificação dos 

transportes permite uma maior movimentação da população. 

Tais transformações da cidade eram registradas com admiração pelos cronistas da 

época. Guilherme Azevedo, já em 1878, mostrava-se surpreso com a rapidez com que a 

cidade se transformava: “Oh, a Lisboa de hoje é bem diversa, já não só da Lisboa de há dois 

séculos, mas também de há quinze anos apenas” (O Ocidente, 10 jan. 1878, p. 1). Do mesmo 

modo, D. João da Câmara, informava algumas obras pelas quais a cidade passava em 1902: 

“Gaste-se o dinheiro e gaste-se bem. A abertura da nova avenida Ressano Garcia e construção 

do bairro de que o há de ser principal artéria, serão dos mais notáveis melhoramentos da 

cidade” (O Ocidente10/20 jan. 1902, p. 1.) 
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A expansão econômica e estrutural beneficiadas pela Regeneração, que possibilitou a 

ascensão da classe média, proporcionou à sociedade finissecular novos gostos, costumes e, 

conforme destacam os historiadores Irene Vaquinhas e Rui Cascão (1993, p. 453), “hábitos de 

sociabilidade, tornando acessível a grande parte da população divertimentos que, num passado 

não muito remoto, eram apenas reservados à nobreza e a uma pequena elite”. 

Entre os novos hábitos adquiridos destaca-se a acessibilidade às estâncias balneárias, 

termas, hotéis, teatros, hipódromo, restaurantes e cafés. Entre meados de agosto e fim de 

setembro, temporada de calor no país, os portugueses, que dispunham de dinheiro e tempo 

para afastar-se de Lisboa, partiam para as praias. Nesse período, a capital portuguesa ficava 

praticamente deserta. 

O teatro destacava-se como a principal forma de entretenimento da cidade e forma de 

sociabilidade agradável principalmente à elite e à classe média, que viam neste tipo de 

passatempo muito mais do que um elemento de cultura e educação, um lugar propício para a 

diversão, encontros e ostentações. A temporada teatral ocorria durante os meses do inverno 

iniciada pela abertura do Teatro S. Carlos. Juntamente com o teatro, a música ocupou um 

papel de destaque na nova cultura urbana. A sociedade lisboeta tinha o costume de se reunir 

nos salões onde as famílias organizavam saraus, bailes e concertos domésticos ao som do 

piano. Através desse instrumento difundiu-se entre as famílias burguesas o gosto pela música 

a ponto dele tornar-se “a própria imagem da civilização burguesa” (FONSECA, 1993, p. 524).  

A elite lisbonense, ainda na tentativa de se fazer civilizada e moderna, adotava 

práticas sociais a partir dos paradigmas franceses e ingleses. Entre elas, destacam-se as 

frequências ao Jóquei Clube e a prática de esportes como o tênis, regata e ginástica. Assim, 

lentamente a “sociedade ‘aburguesa-se’, difundindo novos gostos e novos costumes, que vão 

minando aos poucos as velhas estruturas sociais” (VAQUINHAS; CASCÃO, 1993, p. 458), 

tornando Lisboa um centro cosmopolita, onde há a tentativa de se adaptar o mais rápido 

possível aos valores ingleses e, sobretudo, franceses, pois a França “durante quase um século 

será o referencial dos modismos estéticos e das vivências portuguesas” (CATROGA; 

CARVALHO, 1994, p. 146). 

O desenvolvimento dos meios de transportes também possibilitou novas formas de 

sociabilidade para a classe média baixa, pois facilitou sua participação nas festividades 

religiosas, touradas e feiras ocorridas no entorno de Lisboa, onde encontravam música, 

comidas típicas, representações teatrais amadoras e espetáculos de circo equestre. 

O processo de capitalização do campo e o aumento do poder aquisitivo da classe 

média, juntamente com o seu anseio de civilizar-se à semelhança dos europeus, 
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proporcionaram o aumentou do consumo de mercadorias, porém a indústria, embora tivesse 

crescido nas últimas décadas, continuava muito aquém da industrialização de países como 

Inglaterra, Alemanha e França. Em 1900, de acordo com Fernando Catroga (Cf. 1993, p. 27), 

a indústria empregava 455.300 funcionários, um terço da população trabalhadora do país, as 

cidades de Lisboa e do Porto abrigavam modernas fábricas de fiação e tecelagem de algodão, 

assim como existiam, em Setúbal, importantes oficinas de conservas de peixe e de 

transformação de cortiça. No entanto, o avanço desse setor da sociedade era impedido devido 

à falta de mão de obra técnica e de condições de concorrer com o mercado externo devido à 

baixa qualidade e produtividade, frutos do minguado desenvolvimento tecnológico.  

No que diz respeito às finanças, Portugal, na última década do século XIX, 

encontrava-se à beira de um colapso financeiro, com cinquenta por cento de sua receita 

comprometida com a dívida pública e com o déficit orçamentário. Isso ocorreu devido à 

diminuição da exportação de seus produtos – vinho, cortiça e azeite -, e, também, devido à 

economia do país estar vulnerável aos acontecimentos internacionais, como a quebra da 

instituição financeira londrina, Baring Brothers, que acarretou na falência de bancos 

portugueses e às transformações políticas ocorridas no Brasil, - à abolição dos escravos 

(1888), seguida pela proclamação da República (1889) -, a queda do café e, sobretudo, pelo 

rompimento das relações diplomáticas com a antiga colônia por motivo da revolta da Armada 

(1894-1895)5 que acarretaram na diminuição das remessas enviadas pelos imigrantes 

portugueses para Portugal.  

A crise econômica causou a falência de fábricas e instituições comerciais; a 

diminuição do consumo causado pela alta dos impostos, o aumento do preço das importações, 

acarretaram o desemprego de operários e o endividamento da classe média.  

A classe média, que por muitos anos viveu de uma “riqueza aparente” esbanjando 

dinheiro com luxo e despesas excessivas proporcionadas, muitas vezes, por empréstimos 

sobre penhores e o adiantamento do ordenado facilitado pelo Estado e por agiotas, via-se, 

agora, obrigada a diminuir suas despesas e, até mesmo, abandonar seus palacetes na cidade 

em busca de uma vida mais econômica na província.  

                                                           
5 Segundo Eulália Lobo, “A Revolta da Armada contra o governo republicano do marechal Floriano Peixoto pôs 
em risco a cidade do Rio de Janeiro, e o governo português enviou dois navios para eventual retirada dos 
portugueses. Sufocada a revolta, alguns chefes vencidos pediram asilo ao comandante português, conde de 
Paraty, e foram atendidos. No retorno para Portugal declarou-se febre amarela a bordo e foi necessário fazer 
escala em Buenos Aires, onde trezentos asilados fugiram para a Argentina e Uruguai, talvez para se reunirem aos 
revoltosos do sul do Brasil. O governo português concordou em devolver os asilados, porém o comandante da 
flotilha recusou-se a fazê-lo. As relações diplomáticas entre Brasil e Portugal foram cortadas e só se 
restabeleceram em 16 de março de 1895.” (LOBO, 2001, p. 17 – 18). 
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Por sua vez, a classe operária, - provinda, sobretudo por trabalhadores rurais que 

foram para a cidade em busca de melhores condições de vida -, influenciada por ideias 

socialistas e vendo-se submetida à extensa jornada, precárias condições de trabalho e 

ordenado insuficiente, passa a demonstrar seu descontentamento por meio das greves6.   

À crise econômica e financeira veio se juntar a crise moral intensificada pelo 

Ultimato dado pela Inglaterra a Portugal7. Este teve entre a sociedade portuguesa uma 

repercussão dolorosa e profunda, pois a política de colonização da África feita de frequentes 

ousadias às grandes potências europeias ganhara a simpatia da população que via na 

consolidação desse Império a oportunidade de Portugal voltar a ser uma nação gloriosa. Por 

isso, foi intensa a comoção da sociedade diante da humilhação que a Inglaterra impusera ao 

país. Relembrando-a, Basílio Teles assim a descreve:  

 
 

Qualquer que seja o destino reservado à pátria portuguesa, o 11 de janeiro de 
1890 ficará sendo para ela uma data memorável. Este dia valeu séculos: este 
momento à semelhança de outros que conhecemos da história, resumiu na 
sua intensa brevidade, todo um passado doloroso e esboçou, numa forma 
indecisa, o segredo de um futuro perturbante. Foi com certeza um epílogo e 
será também um prólogo. (TELES, 1968, p. 144) 
 

 
Dessa forma, a atitude submissa do governo abalou a sociedade e desencadeou uma 

intensa crise de valores que afetou o orgulho do português e causou o total descrédito na 

Monarquia Constitucional possibilitando a difusão dos ideais republicanos, que desde 1870, 

circulavam pelo país, por meio de comitês políticos republicanos e jornais como A Pátria, O 

Rebate, e O Ultimato. A partir de então, a República passa a ser uma possibilidade de resgate 

nacional e a ser idealizada como “algo carismático e mítico acreditando-se que bastaria a sua 

proclamação para libertar o país de todas as injustiças e todos os males”. (MARQUES, 2000, 

p. 289)”. 

                                                           
6
 De acordo com José Mattoso, entre 1871 e 1908, os jornais da época noticiaram 1428 greves, sobretudo, dos 

operários da indústria têxtil e metalúrgica. (MATTOSO, 1993, p. 243). 
7 Depois da Independência do Brasil, Portugal esforçou-se em colonizar suas possessões na África, idealizando, 
após a Conferência de Berlim, o estabelecimento de um novo grande Império fruto da união contínua de um 
extremo ao outro do continente africano, ou seja, ocupar as regiões compreendidas entre Ocidentede Angola e o 
Oriente de Moçambique. Contudo, a realização deste projeto português colidia-se com as expectativas inglesas 
de construção de uma ferrovia transafricana que ligasse o Cabo, no Egito, ao Cairo, no Cabo da Boa Esperança, 
consolidando um grande território imperial. Do embate entre esses dois projetos ambiciosos resultou o ultimato 
feito pela Inglaterra, em 11 de janeiro de 1890, a Portugal. Nesta ocasião, o governo português era intimado a 
retirar imediatamente todas suas tropas militares da região do Chire e permitir o livre acesso de pessoas e 
mercadorias inglesas em Moçambique. Diante da ameaça de utilização de meios bélicos ingleses, o governo 
acaba por ceder às exigências, renunciando sua soberania sobre o território entre Angola e Moçambique e 
desfazendo o sonho de estender seu domínio do oceano Atlântico ao Índico. 
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Como resultado dessa inquietação patriótica perante o ultimato inglês e sob a 

influência dos ideais republicanos ocorre no Porto, em 31 de janeiro de 1891, uma revolta na 

guarnição militar8 contra a monarquia que, futuramente, em 1910, culminará na revolução 

lisboeta instaurando, definitivamente, a República no país. Assim, como destaca Joel Serrão: 

 
 

O fenômeno mental do republicanismo integra-se, pois, no condicionalismo 
português do fim do século, cujos vectores, interferindo-se, eram por 
ventura, a consciência do passado glorioso, a consciência do presente 
humilhado e o nebuloso projeto nacional de resgate (mais atinente à esfera 
da emoção do que ao nível das ideias). (SERRÃO, 1990, p.170) 

 
 
Os últimos anos do reinado de D. Carlos foram conturbados. Desde 1876, existia no 

país um sistema político em que o ministério era revezado entre os membros do partido 

Regenerador e do Progressita. No entanto, os dois partidos apresentavam vagos ideais e quase 

nenhuma diferença no comando dos ministérios, uma vez que, embora pronunciassem as 

ideias liberais, eram profundamente conservadores e submissos ao rei. Sendo assim, a 

Monarquia de representação parlamentar, como explica Oliveira Marques (2000, p. 293), “era 

em grande parte uma farsa”, pois na prática continuava a monarquia absoluta, uma vez que, 

embora existissem as eleições, sempre subia ao poder o partido escolhido pelo rei. A cada 

novo ministério agravava-se ainda mais os problemas econômicos e sociais do país.  

Após o Ultimato, a política de Rotativismo começou a dar sinal de desgastes e 

declinar devido às crises internas nos dois partidos que acarretaram o desligamento de 

membros importantes e a fundação de novos partidos como o Partido Regenerador Liberal, o 

Partido Nacionalista e o Partido Dissidentes Progressistas. As turbulências partidárias 

causavam conflitos na Câmara e repercutiam na imprensa acarretando o descrédito da opinião 

pública nestas instituições, uma vez que o revezamento dos partidos no ministério evidenciava 

a incompetência destes para o governo e a sua falta de compromisso para com a nação.  

Em maio de 1906, após dois anos de instabilidade ministerial, em que o governo fora 

trocado entre Progressistas e Regeneradores por três vezes, o rei, D. Carlos, entregou o 

ministério a João Franco que se dispunha a governar sob a vigilância do Parlamento. No 

entanto, suas medidas repressivas, sobretudo contra a imprensa, e, principalmente, a sua 

tentativa em regulamentar, na Câmara dos Deputados, os débitos da coroa, acarretaram 
                                                           
8 De acordo com Amadeu Carvalho Homem, a Revolta Portuense de 31 de janeiro de 1891, foi uma tentativa 
ingênua e romântica em que embarcaram emotivamente três oficiais a que se reduziu o Estado Maior dos 
sublevados (Alferes Malheiro, Tenente Coelho e Capitão Leitão) e uma pequena multidão de praças de pré, 
cabos e sargentos. Aguentaram-se oito horas antes de serem obrigados a capitular perante as forças fieis à 
monarquia.  (HOMEM, 2000, p. 274). 
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intensos protestos nos setores políticos com repercussão nos setores sociais, como a greve 

acadêmica. Diante dessas agitações, a solução encontrada por Franco e concedida pelo rei foi 

o fechamento do parlamento e a instauração da ditadura, em 10 de maio de 1907. A 

insatisfação dos políticos monárquicos para com essa atitude os levou a se filiarem ao partido 

republicano. O fortalecimento desse partido aliado às organizações secretas como a 

Maçonaria e a Carbonária, somada à desestabilidade política e às crises sociais, favoreceram a 

conspiração revolucionária republicana culminando no assassinato do rei D. Carlos e de seu 

sucessor, o príncipe, D. Luís Felipe, em primeiro de fevereiro de 1908. O regicídio 

desestabilizou a política monárquica do país e D. Manuel II, com apenas dezenove anos, 

assumiu o reino, mas não foi capaz de fortalecer o antigo regime. Após dois anos, em 5 de 

outubro de 1910, sem encontrar nenhuma resistência e contradição, a Monarquia foi 

substituída pela República que teve por presidente temporário Teófilo Braga.  

Em vista desse panorama desolador, o português, em especial o camponês, para fugir 

do desemprego e da pobreza que sua nação lhe impunha e, ainda por almejar uma futura 

ascensão social, impossível em seu país, encontra como única saída a emigração. Ao longo de 

todo o século XIX e início do XX, houve um intenso fluxo emigratório no país atingindo, a 

partir de 1870, uma média de vinte mil pessoas por ano até alcançar a marca de quarenta mil 

por volta de 1907. O destino escolhido pela maioria era o Brasil. 

De acordo com Tânia Ferreira e Lúcia Neves (Cf. 2000, p. 244), entre 1855 e 1890, 

saíram legalmente de Portugal perto de quatrocentos e seis mil pessoas, às quais vêm 

acrescentar-se cerca de 10 a 13% de emigrantes clandestinos. Desse total, no final da década 

de 1890, cerca de 95% destinavam-se para os portos brasileiros, em especial à cidade do Rio 

de Janeiro, principal centro econômico e industrial do país, vista no imaginário popular como 

“terra de abundância e oportunidade de crescimento” (LOBO, 2001, p. 16). Tal imagem da 

antiga colônia se criou devido às divulgações feitas pelos engajadores e, principalmente, às 

remessas de dinheiro enviadas pelos emigrantes aos familiares, as quais vêm juntar-se os 

relatos de sucesso contados pelos portugueses que regressavam ricos ao país. Adiciona-se a 

esse deslumbramento, a vantagem da antiga colônia possuir a mesma língua, religião, 

costumes parecidos; o auxílio de algum parente ou amigo já estabelecido no país e, 

principalmente, proporcionar remunerações superiores às de Portugal. Deste modo, como 

ressalta Carlos Lessa:  

 
 

A paralisia político-econômica portuguesa baliza uma trajetória que faz de 
Portugal, no último quartel do século XIX, um país sem grande indústria, 
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inteiramente subordinado à Inglaterra e submetido à instabilidade política e 
institucional. Tais mazelas presidem a transformação do português, de 
colonizador em imigrante para o Brasil independente. Do outro lado do 
Atlântico, a ex-colônia se havia inserido no comércio mundial, com uma 
commoditie – o café – cujo mercado mundial se expandiu de forma 
acelerada, a partir da extremamente dinâmica oferta brasileira. A capital do 
Império crescia atraindo em massa o português migrante, que nela esperava 
ter mobilidade vertical. (LESSA, 2002, p. 44) 

 
 
A maioria desses emigrantes era de jovens camponeses, do sexo masculino, solteiros 

e analfabetos, oriundos quase de todas as regiões portuguesas. Outra parte era composta por 

caixeiros, artesãos, operários, trabalhadores da construção civil e um pequeno número de 

profissionais liberais e artistas. A maioria tinha o intuito de fazer uma poupança no Brasil, 

auxiliar a família que permaneceu em Portugal e, adquirir terrenos para, futuramente, 

regressar à terra natal, embora o número dos que voltavam não ser grande. 

Em virtude desses ideais, por um bom tempo, o Brasil serviu de arrimo à economia 

portuguesa, a ponto de Alexandre Herculano confessar amargamente que nunca a ex-colônia 

fora tão lucrativa quanto naquele momento: “a nossa melhor colônia é o Brasil depois que 

deixou de ser colônia” (De fato, com a emigração cresceu a demanda de mercadorias lusas 

para o Brasil, e, principalmente, as remessas enviadas pelos emigradores às suas famílias 

foram essenciais para as finanças portuguesas e permitiram o seu equilíbrio. Conforme 

ressalta Saraiva, “o país consumia muito, produzia pouco e os emigrantes pagavam a 

diferença” (SARAIVA, 1999, p. 320).  

No entanto, se por um lado, a emigração possibilitava a ascensão social de alguns 

lusos e colaborava para a manutenção do equilíbrio cambial, por outro, atrofiava o 

desenvolvimento industrial do país, visto que reduzia a oferta de mão de obra para as fábricas 

dos grandes centros e para a agricultura, enfraquecendo a produção interna de Portugal. As 

autoridades portuguesas, assustadas com esse intenso fluxo emigratório tentaram coibi-lo por 

meio da divulgação, em periódicos e nas igrejas, da imagem insalubre das cidades brasileiras, 

em especial, o Rio de Janeiro. No entanto, essa atitude não causou o efeito desejado, pois, 

como ressalta Lessa (2002, p. 44), “para o emigrante, a situação portuguesa era avaliada como 

péssima e inalterável, enquanto o Rio de Janeiro era percebido como um eldorado lotérico 

para o êxito pessoal, ainda que sob-risco de vida”. 

Portanto, a Regeneração ao difundir a impressão de que a nação passava por um 

período de intenso progresso acabou por deixar o país ainda mais acanhado e anêmico, se 

comparado às grandes potências europeias. Como ressalta José Mattoso (1993, p. 23), “as 



35 
 

glórias do ‘progresso’ não podiam esconder outras vergonhas”. Desde as décadas de setenta, 

foram às deficiências do país que mais se destacaram, a ponto de José França (1975, p. 93) 

considerar que, “após vinte anos de “regeneração”, vivia-se, quando muito, como se se 

esperasse uma regeneração”. 

Este sentimento de desajuste foi proporcionado pelas reformas da Regeneração, em 

especial a construção dos caminhos de ferro, que possibilitou a ligação de Portugal a Espanha 

e a França. Através deles, chegavam aos estudantes da Universidade de Coimbra, centro 

cultural e intelectual do país, as principais ideias e teorias filosóficas e científicas da Europa9. 

Foram esses jovens, da chamada Geração de 70, os primeiros a reconhecer a 

diferença entre o Portugal, centro econômico e cultural da Europa, na época dos 

descobrimentos e expansão marítima, e o Portugal do século XIX, frágil, agrário, atrasado e 

analfabeto, ressaltando, assim, o abismo sociocultural que existia entre a pátria e os principais 

países europeus, enquanto todos ainda se fascinavam com os melhoramentos materiais 

proporcionados pela política de Saldanha Marinho. Esse sentimento foi intensificado, embora 

expresso de maneira diferente, após o Ultimato (1890), pela geração de 1890, da qual D. João 

da Câmara faz parte.  

Eduardo Lourenço em “Da Literatura como interpretação de Portugal”, chama a 

atenção para a problematização que o contato deslumbrado do jovem português com as novas 

tecnologias e ideologias avançadas da Europa causaram:  

 
 

Nunca a geração portuguesa se sentira tão infeliz [...] por descobrir que 
pertencia a um povo decadente, marginalizado ou automarginalizado na 
História e recebendo passivamente do movimento geral do que chamam 
extasiados A Civilização, não só máquinas, artefatos, modas, mas sobretudo 
ideias, acessíveis como máquina, etc. (LOURENÇO, 1991, p. 89 - 90) 

 
 

Para o estudioso português era natural que essa reação dos jovens ocorresse no 

momento em que a grande civilização batia-lhes à porta, fazendo-os reagir e tentar recuperar 

durante o “curto prazo de uma vida de homem o atraso demencial que [...] se cavara ao longo 

de três séculos entre um povo, farol de mundos, e o mesmo povo agora convertido na 

lanterna vermelha das nações civilizadas” (LOURENÇO, 1991, p. 90) 

                                                           
9 Eça de Queirós comenta essa efervescência cultural vivida pelos estudantes de Coimbra: “Coimbra vivia então 
uma grande atividade, ou antes, num grande tumulto mental”. Pelos caminhos de ferro, que tinham aberto a 
Península rompiam cada dia, descendo da França e da Alemanha (através da França) torrentes de coisas novas, 
ideias, sistemas, estéticas, formas, sentimentos, interesses humanitários... Cada manhã trazia a sua revelação 
como um sol que fosse novo. Era Michelet que surgia, e Hegel, e creio que já Darwin, e quantos outros! 
(QUEIRÓS, s.d., p. 254.) 
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Como reação, os intelectuais da geração de 70, no intuito de integrar Portugal à 

civilização europeia por meio da cultura e das ciências, promovem as Conferências do Casino 

Lisboense (1871), com o propósito de levar à população informações que a fizesse refletir 

sobre o alheamento do povo português e seu atraso em relação aos demais países da Europa. 

No entanto, devido a seu caráter revolucionário, as Conferências foram proibidas, porém, seu 

espírito permaneceu nas obras dos principais autores dessa geração. 

Duas décadas depois, a geração de 90, pós-ultimato, sentindo-se responsável pelo 

destino da nação, ainda conforme Eduardo Lourenço (Cf. 1991, p. 91 - 92), passa a questionar 

quem são e o que são os portugueses, voltando-se para a sua cultura e os seus costumes 

através da valorização do campo e do passado português, numa atitude saudosista, confiante 

no renascimento da pátria; ou, ainda, cansada, afasta-se das questões sociais, aderindo à 

estética decadentista e simbolista.   

Reforçando essa ideia, Maria de Lourdes Belchior (1980, p. 112) argumenta que “por 

uma espécie de vontade de sobrevivência e esforço de superação alguns procuram a solução 

na produção de obras de tendência novi-românticas ou neogarrettianas, que alimentem, 

através do sentimento, a ilusão de ser possível renovar o país”, voltando-se para o campo, 

para as suas tradições, por meio de um intenso lirismo sentimental, agarrando-se ao 

saudosismo, às histórias gloriosas do passado nacional na tentativa de superar essa situação 

estática do país. Outros, influenciados pelas estéticas decadentista e simbolista, preferem 

afastar-se dos assuntos políticos e sociais, apresentando temas de raiz pessimista, espectral, de 

inquietude espiritual e onírica por meio de uma literatura que prima pela valorização estética. 

Há, ainda, aqueles que se refugiam na estética naturalista, porém já com tendência 

finissecular. 

A maior parte desses intelectuais era composta de escritores que tinham participação 

intensa na imprensa do país, como é o caso de D. João da Câmara, dramaturgo que colaborava 

em vários periódicos. Por isso, antes de adentrarmos no estudo de suas crônicas faz-se 

necessário um estudo, ainda que breve, do meio literário do século XIX e início do XX de 

modo a perceber como D. João, por meio de seus escritos – em especial teatro e crônicas – 

compartilhou dos estilos e ideais finisseculares, “desde os mais genuinamente nacionais aos 

mais ousadamente cosmopolitas” (PIMENTEL, 2001, p. 140).  
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1.2 D. João da Câmara: o intelectual diante de Portugal finissecular 
 

 

De origem aristocrática, descendente legítimo do navegador que descobriu a ilha da 

Madeira10, D. João Evangelista Zarco da Câmara, nascido em 27 de dezembro de 1852, - um 

ano depois da instauração da política regeracionista em Portugal -, no palácio de seu pai, na 

Junqueira, na cidade de Lisboa, era um ilustre fidalgo11 que tinha a torre de prata dos Câmaras 

Lobos para lhe assegurar, nos tombos de família e no Livro do Armeiro Mor, a sua nobreza 

secular. Entretanto, de personalidade humilde, simples, contemplativa e, acima de tudo, ativa, 

preferiu seguir os propósitos da burguesia: “a verdadeira nobreza estava no talento, no 

trabalho e não no sangue” (SILVEIRA, 2005, p. 137). Estudou no nobre colégio de Maria 

Santíssima Imaculada de Campolide e, depois, no colégio Nossa Senhora da Conceição. Em 

Campolide já demonstrava aptidão para a literatura escrevendo e representando suas primeiras 

peças teatrais como O Diabo. Após o término de seus estudos nesse colégio, continuou a ele 

ligado, fazendo-se representar, neste local, suas peças Nobreza (1873), Charada e 

Charadistas, Bernardo no Olimpo e Um Apuro faz um Médio (1874).  

Posteriormente, personificando a receita burguesa do enobrecimento através do saber 

profissionalizante” (SILVEIRA, 2005, p. 137), partiu para Bélgica para estudar engenharia na 

Universidade de Lovain. Porém, devido ao falecimento de seu pai, que o acompanhava, teve 

de voltar para Lisboa, em 1872, matriculando-se no curso de condutor de obras públicas no 

Instituto Industrial da Escola Politécnica. Concluído os estudos, casou-se, em 1874, com D. 

Eugênia de Melo, filha dos segundos condes de Mafra; e passou a trabalhar, exaustivamente, 

nas construções das ferrovias do país de 1879 a 1888. Fora de Lisboa prestou serviço na 

construção do Ramal de Cáceres, em 1880, no caminho de Sintra e de Torres Vedras, em 

1887. Posteriormente, voltou para Lisboa empregando-se na construção da linha de Cascais 

em 1888. Neste mesmo ano, foi promovido ao cargo de chefe de Repartição dos Caminhos de 

Ferro Portugueses, alcançando, em 1900, o cargo de chefe da Repartição dos Caminhos de 

Ferro no Ultramar.  

Durante todo esse tempo, D. João da Câmara ficou dividido entre a vocação literária 

e a formação “séria” de engenheiro, conforme se depreende de uma carta endereçada à sua 

esposa em setembro de 1876: “Não há nada pior do que contrariar vocações. Eu vou me 

                                                           
10 João Gonçalves Zarco: descobridor da ilha da Madeira, a quem Afonso V, em 1460 concedera o brasão 
d’armas, aplicando-lhe a mercê com a concessão do apelido de Câmara de Lobo. (ALVES, 1942, p. 23). 
11 Filho do Marquês da Ribeira Grande, D. Francisco da Câmara e sua primeira mulher D. Ana filha dos terceiros 
duques de Lafões. 
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deixar de cerimônias para preconceitos de outros e vou seguir a minha vocação quanto possa. 

Se não é boa ou tem inconveniência paciência...” (CÂMARA apud CRUZ, 1991, p. 19). 

Todavia, a partir de 1888, a função de chefe da repartição permitiu-lhe a fixação na 

cidade de Lisboa, e, por conseguinte, o desenvolvimento de sua carreira como escritor de 

teatro, a ponto de se tornar um dos principais dramaturgos da época, compondo peças de 

diferentes gêneros – drama histórico, simbolista, comédia, opereta e traduções -, que foram 

apresentadas, anualmente, nos teatros de Lisboa; “labor, enfim, de um homem de teatro 

sintonizado com o gosto e sabor da plateia” (SILVEIRA, 2005, p. 137) e que fizeram dele “o 

melhor autor dramático que sem dúvida foi depois de Garrett, e por muito tempo ainda” 

(REBELLO, 2006, p. 5). Paralelamente ao seu trabalho de dramaturgo, D. João da Câmara 

escreveu os romances históricos El Rei (1895) e O Conde de Castelo Melhor (1903), o livro 

de Poesia A Cidade (1900), e de Contos (1900). 

D. João viveu em uma época em que a Europa vivia um prodigioso progresso 

industrial, tecnológico e cultural proporcionado, sobretudo, pelo desenvolvimento da ciência. 

O homem passou a apresentar uma concepção científica e materialista das coisas e a explicar 

todos os acontecimentos e fenômenos pelo viés da razão em detrimento do espírito e da 

metafísica. Apareceram, nesse momento, estudos científicos que primavam pelo 

conhecimento racional da realidade como o positivismo de August Comte (1789 - 1857), a 

teoria determinista de Hippolite Taine (1825 - 1893), os estudos evolucionistas de Darwin 

(1809 -1882), anticlericalista de Joseph Ernest Renan (1823 – 1892) e o socialismo utópico de 

Pierre Joseph Proudhon (1809 - 1865). No entanto, no último quartel do século XIX, passada  

esta euforia materialista-científica, o homem, que acreditava na explicação e resolução de 

tudo por meio da ciência e da razão, descobriu-se iludido diante de acontecimentos e 

questionamentos que ultrapassavam a esfera do conhecimento empírico e passou a sentir um 

vazio interior diante do excesso de civilização. Surgiu então, o conflito entre a “carne e o 

espírito, a mesquinhez diária e as exigências interioristas” (PIMENTEL, 1981, p. 140). Esse 

conflito desperta nos intelectuais o sentimento de tédio, impotência e descrença, fazendo-os 

distanciar-se da sociedade, deixando de apresentar um esboço preciso do homem e do mundo 

para cultuar o vago, o subjetivo, em busca de “sensações mais refinadas” (GOMES, 1994, p. 

11), alheias às tensões históricas e sociais. Destacam-se, neste momento, pensadores como 

Nietzche, Spencer, Hartmann e Schopenhauer que, de diferentes modos, primavam pelo poder 

do inconsciente e dos valores espirituais em detrimento das certezas positivistas.  
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Esse novo tipo de intelectual, surgido no final da década de 1880, na França, recebe o 

epíteto de decadente12. De acordo com Pimentel (1981, p. 140), “o decadente, dando 

continuidade à linha iniciada pelos românticos, exprime a sua angustia, perplexidade e 

pessimismo numa rebeldia individualista, feroz e geradora de caótico desespero”. Este 

homem, “desgostado de si mesmo e de uma civilização em crise aberta” (PEREIRA, 1975, p. 

22), aliena-se do mundo e despreza a vida em sociedade procurando compensar a enfadonha 

vida cotidiana e seus males, voltando-se para si por meio do culto do inconsciente e das forças 

misteriosas, defendendo a transcendência do espírito, - visto que acreditava ser o homem 

regido por forças espirituais e energias vindas das profundezas da alma, – da apreensão 

exagerada dos estados mórbidos e do pessimismo. Tudo isso expresso por uma linguagem 

elaborada, sugestiva, sinestésica e repleta de analogias e reticências, próxima da linguagem 

vaga e dúbia da música. 

Esses novos ideais introduziram-se em Portugal, - em um momento em que o país 

encontrava-se vulnerável e em crise o que facilitou o seu desenvolvimento. Os órgãos 

responsáveis por sua introdução foram as revistas acadêmicas coimbrãs, Boêmia Nova e Os 

Insubmissos, ambas de 1889. Posteriormente, se disseminou com a publicação de Oaristos 

(1890), de Eugênio de Castro, que apresentava inovações quanto à forma, ritmo, vocabulário e 

defendia em seu prefácio uma poesia de temática vaga, mística e pessimista, e a publicação da 

revista Arte Revista Internacional (1895). De acordo com Maria de Lourdes Belchior (1980, 

p. 112), os poemas deste livro “testemunham o decadentismo que por via francesa entra no 

parnaso português”. Tais intenções fazem-se sentir em seus poemas cosmopolitas e 

esteticistas de As horas (1891) e Silva (1894). E, também, de certa forma, na poesia narcisista, 

fruto de emoções mórbidas e sentimentos melancólicos diante da pátria decaída presente em 

Só (1892), de Antônio Nobre, considerado pela estudiosa “o livro mais triste que se escreveu 

em Portugal sobre Portugal” (BELCHIOR, 1980, p. 114), nos poemas de Clepsidra (escritos 

entre 1885 e 1889), de Camilo Pessanha, que demonstram um estado abúlico e melancólico da 

alma e no sentimento tedioso que domina o dândi Jacinto, devido ao excesso de civilização no 

romance A cidade e as serras (1901), do, então, já consagrado escritor realista Eça de 

Queirós. 

                                                           
12 De acordo com Massaud Moisés, a poesia produzida pelos decadentes recebe o mesmo codinome dado aos 
autores e foi usada primeiramente em 1882, em um artigo escrito por Paul Bourget, publicado em La Nouvelle 
Revue (nº XIII, de 15 de novembro de 1881) em que o escritor procurava chamar a atenção para a ideia de 
decadência, evidente na poesia de Baudelaire, e derivada ainda dum soneto de Verlaine “Langueur”. (MOISÉS, 
2008, p. 280).  
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Nessas obras, os escritores demonstravam uma renuncia diante das vaidades das 

sociedades e a tentativa de representar o homem submerso num mundo de mistério, vítimas de 

forças as quais não conseguia controlar e nem delas se defender. Surge dessas atitudes o 

sentimento de decadência que, de acordo com Ana Balakian (1967, p. 59), consiste num 

“estado de espírito do poeta que está assombrado com a crueldade do tempo e eminência da 

morte”. Esse sentimento se sobressai em algumas crônicas escritas por D. João da Câmara no 

jornal Gazeta de Notícias: “olhar pela janela do meu quarto entristece-me. Meia dúzia de 

árvores minhas amigas de pequeno envelheceram muito. Morreram algumas e deixaram entre 

as outras um vazio melancólico” (Gazeta de Notícias, 9 dez. 1901, p.1). Percebe-se que, o 

autor lamenta tristemente a passagem do tempo que faz com que as pessoas queridas e a 

própria natureza que o rodeia envelheçam e morram. O tempo, assim, é visto como uma força 

silenciosa e aterrorizadora que, de modo lamentável, direciona tudo irremediavelmente à 

melancolia e à morte.  

Com efeito, esse sentimento melancólico e decadente presente na crônica foi, também, 

desenvolvido por D. João da Câmara na maioria de suas principais peças teatrais. Entre elas 

destaca-se O Pântano, encenada no ano de 1894, no teatro de D. Maria. O drama dividido em 

quatro atos consiste numa história de amor, traição e morte em que as personagens, moradoras 

de um velho casarão próximo a um pântano, são condicionadas por forças obscuras que 

ultrapassam a razão e as envolvem em uma nebulosa atmosfera carregada de presságios. Tudo 

se passa ao redor de Luísa, mulher de beleza misteriosa, fatal, que exerce grande poder de 

sedução sobre Alfredo, seu amante, - “Pensa tu por mim, pensa, Luísa, pensa pelo escravo, 

que pôs debaixo dos teus pés toda uma alma ferida e que só vive de sentir-se morrer” 

(CÂMARA, 2006, p. 324); e sobre o duque, - “Luísa como é que na doçura do teu beijo 

penetrou no meu corpo este veneno que o percorre?” (CÂMARA, 2006, p. 295) -, a quem 

seduz e o condiciona ao casamento e à morte, apenas pelo capricho de conquistar um título 

ilustre ao amante. Segundo Rebello, essa peça, que tem por cenário um velho casarão às 

margens de um pântano, apresenta “o mundo onde se agita uma humanidade condenada; e os 

miasmas que dele [do pântano] se evolam representam as forças sobrenaturais que dirigem os 

homens para um destino fatal inexorável” (REBELLO, 1948, p. 305). 

Junto à estética simbolista desenvolveu-se em Portugal uma literatura de base 

nacionalista que primava pela valorização da “alma nacional”, por meio do culto do passado 
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histórico glorioso e da exaltação da cultura popular campesina. A esse movimento literário 

deu-se o nome de Neorromantismo Lusitanista13. 

O desenvolvimento dessa corrente literária patriótica, na década de 90, condizia com o 

sentimento doloroso de decadência da pátria que pairava sobre a nação portuguesa depois que 

o sonho de se tornar novamente uma nação soberana, despertado pelo tratado, conhecido por 

Mapa Cor-de-Rosa (1886), foi dissipado pelo Ultimato dado pela Inglaterra em 1890. Na 

tentativa de superar esse sentimento e reerguer a moral da nação, os escritores portugueses 

agarraram-se ao passado numa atitude de glorificação e valorização das personalidades, 

acontecimentos e períodos históricos em que se sobressaíam “as virtudes e as energias morais 

e espirituais da Raça” (AMORA, 1969, p. 20), tais como: a consolidação da nação lusitana na 

Idade Média, a expansão marítima e colonização de novas terras, (séculos XV e XVI), a 

Restauração da Independência (século XVII) e o Sebastianismo. Essa manifestação histórico-

nacional foi divulgada, principalmente, pelos dramas históricos que apresentavam, segundo 

Luiz Rebello, com base nas argumentações de Oscar Lopes, “um eco de pretéritas grandezas, 

a memória de gloriosos tempos idos, as virtudes expansionistas dos ‘nossos egrégios avós’” 

(REBELLO, 1994, p. 39). Desta forma, esses dramas agiam como uma espécie de 

compensação ao sentimento de agonia que pairava sobre o país, uma vez que conseguiam, 

através da fantasia teatral, reviver os importantes fatos históricos da nação, como é possível 

verificar nas primeiras linhas da peça O Regente, de Marcelino Mesquita: “Se tremeste um dia 

de orgulho pelo passado; se coraste um dia de pejo pelo presente, sentireis esta peça” 
(MESQUITA apud PIMENTEL, 2001, p. 149). 

Um dos dramas históricos de D. João da Câmara que condiz com o interesse pelas 

colônias africanas da época e demonstra claramente a fé no passado como alavanca para o 

presente e futuro é Beijo do Infante. Apresentado no teatro de D. Amélia, em 21 de maio de 

1898, é um dos únicos que exibe um momento glorioso da vida nacional: o da expansão e 

descobrimento marítimo14. Isso se deve, primeiramente, ao fato da peça fazer parte do 

programa comemorativo do quarto centenário da viagem de Vasco da Gama à Índia, ocorrida 

                                                           
13 Segundo José Carlos Seabra Pereira, “O Neorromantismo Lusitanista, que participa em posição secundária da 
reação cultural e literária do fim do século, emerge por meados da década de 80 [...] e reanima-se depois da 
década de 90 oferecendo aos relapsos à exigência poética das analogias do simbolismo, à apatia dolorida do 
decadentismo, ao cosmopolitismo e à estética da sugestão de ambos, uma dissidência afinal complementar: com 
base nas mesmas recusas ideológico-culturais e no mesmo magma de pessimismo e religiosidade, buscava uma 
saída regenerante ou evasiva no retorno à terra e à tradição, à exaltação nacional e à ação das personalidades 
extraordinárias [...]” (Cf. PEREIRA, 2003, p. 13) e (PEREIRA, 1995, p. 397). 
14 Segundo Luiz Francisco Rebello: desde O Frei Luís de Sousa à Leonor Teles, passando pelo Duque de Viseu e 
pelo Alcácer Quibir, o ambiente que serve de fundo à ação dramatizada foca, por via de regra, uma época de 
decadência. (REBELLO, 1948, p. 297) 
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durante os anos de 1487 e 1499, momento muito importante para a história portuguesa, uma 

vez que traçou a rota marítima para o Oriente abrindo caminho para o desenvolvimento 

comercial das nações ocidentais. Ademais, sua representação coincide com um período de 

expectativas em que o país estava voltado para a política de ocupação e exploração das 

colônias africanas15. Assim, “o Beijo do Infante representava um eco daquele interesse por 

assuntos relativos às colônias - e, ao mesmo tempo, uma fuga no passado, à humilhante 

realidade criada pelo Ultimato, ainda presente na memória nacional” (REBELO, 1948, p. 

297). 

A ação da peça se passa no ano de 1499, em um vilarejo próximo a Sagres. A jovem 

Teresica, sua avó, Marta, e seu tio avô, André, esperam a volta de Luís, neto de André, que 

partira com a esquadra de Vasco da Gama, em 1497, em direção ao Oriente, e só retornaria em 

1499. Enquanto o esperava, o velho marinheiro rememorava momentos inesquecíveis do seu 

passado como integrante da armada de Bartolomeu Dias que, em 1488, dobrara o Cabo das 

Tormentas, depois denominado Cabo da Boa Esperança; e, principalmente, o dia memorável 

em que, ainda criança de colo, como lhe contava sua mãe, fora beijado na boca pelo Infante 

D. Henrique, grande incentivador dos empreendimentos marítimos portugueses. O beijo dado 

pelo Infante em André aparece como uma alegoria neolusitanista, pois é tomado pelo 

marinheiro como um legado da predestinação da alma portuguesa para as grandes conquistas 

marítimas e, por isso, deve ser passado de geração para geração de modo a manter o primado 

de Portugal como nação soberana: “Naquele beijo deu-me um pedaço da sua alma. [...] Esse 

pedaço de alma sinto-o, sinto-o a querer subir aos lábios para dar ao meu neto!...” 

(CÂMARA, 2006, p. 133). Logo, a imagem do beijo dado pelo infante a André quando 

criança e o desejo do velho marinheiro de repassar esse beijo para o neto, antes de morrer, no 

momento em que Luís chega da Índia, - “Ah! finalmente!... Luís, quando eu morrer cola os 

teus lábios aos meus e, no suspiro em que se for a minha alma, recolhe o beijo, a tua 

herança!” (CÂMARA, 2006, p. 140) -, são simbólicos uma vez que mostram que o presente 

da nação portuguesa e a construção do seu futuro devem ser calcados no passado glorioso de 

Portugal. Assim, o jovem marinheiro representa a perpetuação do sonho imperial do avô que, 

por sua vez, consiste no sonho imperial da nação portuguesa. 

Com O Beijo do Infante, principalmente por meio da figura do velho marinheiro, 

André, D. João parece fazer um apelo ao português contemporâneo para que não se esqueça 

                                                           
15Alguns momentos importantes foram: a separação administrativa da Guiné (1879); a travessia da África por 
Capelo e Ivens de ‘Angola à contra costa’, a assinatura do tratado de Londres (1844); A expedição ao Niassa 
(1885); o Mapa Cor - de- Rosa (1886) e o Ultimato (1890). (REBELLO, 1994, p. 39) 
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do seu passado, de quem é descendente e confie na predestinação do povo lusitano, herdeiro 

das grandes descobertas, de modo a despertar na sociedade a esperança do ressurgimento do 

passado glorioso e torná-la forte diante das turbulências enfrentadas no presente, conforme se 

observa em “Sebastianistas fomos, sebastianistas seremos. É afinal uma maneira de levar a 

vida, que onde há esperança há maior paciência” (O Ocidente, 10 out. 1903, p. 266). 

Em outra crônica dessa revista, de 5 de janeiro de 1896, D. João exalta a pátria 

portuguesa e os soldados que voltavam vitoriosos da expedição à província ultramarina de 

Moçambique, após o feito heroico que prendeu o chefe Gungunhana16, na província de 

Chaimite: 
 
 

D’entro em pouco hão de chegar os nossos irmãos, os que foram para honra 
nossa, para bem da pátria, escrever com o próprio sangue, nas charnecas 
mortíferas da África, mais uma página gloriosa da história portuguesa. [...] 
São filhos dos heróis da Ásia os que hoje nos tétricos areais africanos 
enterraram a haste da bandeira das Quinas mais uma vez vitoriosa. Mais uma 
vez se pode exclamar o velho dito, aquele que nós todos dizemos, quanta vez 
rindo: - Ainda há portugueses! Que diferença entre a aurora desse janeiro e 
aquele sombrio crepúsculo de há cinco anos, quando o povo ia, ofendido, 
envergonhado, por essas ruas gritando em berros de dor, porque julgava ver 
a pátria a estorcer-se nas últimas agonias! Não, a pátria está viva! O ventre 
fecundo que produz tais filhos é o mesmo que deu vida e alma aos velhos 
heróis lusitanos, aos que se bateram nas serras contra romanos, nas planícies 
do Tejo e nos montes do Algarve contra mouros, em Aljubarrota contra as 
hostes do rei herege de Castela, por toda a Ásia contra o poderio imenso dos 
grandes imperadores do mundo. Foi aquela costa oriental da África que Luiz 
de Camões escolheu para cenário dos melhores cantos dos seus Lusíadas. 
[...] Mas a história não findou ainda, os capítulos gloriosos têm que 
engrossar o tomo. Por isso os portugueses lá voltaram [...] (O Ocidente, 5 
jan.1896, p. 2). 

 
 
Em seu texto, recorre à sensibilidade, à memória e à devoção patriótica e religiosa do 

leitor, pois, primeiramente, ressalta os perigos e as dificuldades que os soldados portugueses 

passaram em terras africanas para hastear a “Bandeira das Quinas”. O uso da expressão 

“Bandeira das Quinas” e, mais adiante na crônica, de “Quinas Santas” em vez de “Bandeira 

                                                           
16Gungunhana: foi chefe tribal poderoso e terceiro imperador dos Vátuas. Nasceu em 1839, em Moçambique, e 
morreu em 1906, em Angra do Heroísmo. O seu reinado teve início em 1884. Colocado perante a colonização 
europeia, Gungunhana pretendia prestar vassalagem a Portugal, mas a tirania que usava na relação com o seu 
povo levou a que o governo português pusesse fim às suas atividades cruéis. Travados vários combates, entre os 
quais os de Marracuene, Mongul e Coolela, Gungunhana foi derrotado pelas forças de Eduardo Galhardo e 
aprisionado em Chaimite pelo capitão Joaquim Mouzinho de Albuquerque; corria então, o ano de 1895.Trazido 
para Lisboa, Gungunhana não mais voltaria a território de Moçambique. Foi primeiramente encarcerado em 
Monsanto, de onde mais tarde, a 23 de junho de 1896, foi transferido para Angra do Heroísmo. (INFOPÉDIA. 
2003 - 2014, p.1)  
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Nacional” induz o leitor a se lembrar da lenda da batalha de Ourique (1139)17, que prega a 

predestinação do povo português para a criação e consolidação de um império divino. Por 

conseguinte, ressalta o legado dos soldados do presente, mostrando que em suas veias corre a 

mesma coragem e vigor dos seus antepassados heroicos, que combateram para a 

consolidação, defesa e expansão do território português. Para tanto, primeiro contrasta o 

momento atual com a época do Ultimato, que representou tempos de intensa agonia e 

desfalecimento do povo português e, em seguida, repassa os momentos da história em que os 

lusitanos mostraram grande bravura e amor à pátria, apontando os novos soldados como 

homens dignos da heroica ancestralidade que, mesmo passando por períodos de turbulência, 

ainda, vigora em suas almas. Por fim, o cronista enaltece a ação dos atuais soldados ao aludir 

que o grande feito do presente deve ser acrescentado ao livro das grandes conquistas, Os 

Lusíadas, de Luís de Camões. 

Voltar ao passado, exaltar as glórias e as personalidades remotas da história 

portuguesa foi a maneira encontrada por D. João da Câmara, assim como outros literatos da 

época, para se desligar da realidade triste em que o país se encontrava e, ao mesmo tempo, um 

modo de tentar reanimar a autoestima do povo português diante da falta de confiança na 

monarquia e no destino da Nação. 

Outra forma encontrada para se evadir da cruel realidade pela qual o país passava foi 

refugiar-se nos campos onde, ainda, se mantinha a autenticidade da cultura portuguesa. Os 

autores, seguindo o exemplo do poeta romântico Almeida Garrett, voltam-se para o Portugal 

idílico numa atitude de exaltação e valorização da paisagem lusa, das pessoas da aldeia, das 

tradições e folclore do país, dando origem a outra linha do Neorromantismo denominada 

Neogarrettismo. Esta nova corrente ganha força na década de 90, após a publicação de sua 

teoria defendida por Alberto d’Oliveira em Palavras Loucas: 

 
 

Em Portugal seria necessário que nós os poetas emigrássemos para as aldeias 
habituando-nos a uma vida doce e monástica no fundo de bibliotecas tristes, 
cheias de velhos livros [...]. E aprenderíamos história portuguesa no convívio 
do Beirão quase primitivo ou do Transmontano rude como um tojo, dos 
pescadores da costa supersticiosos, quando vão nas estradas cantando o 
Bendito, das romarias ao São João, bizarras como festas japonesas que em 
Braga são de um encanto único. Veríamos, aos poentes enterros na aldeia 
caminhando, ao tlintlim das campainhas, pelo meio dos milhos; as 

                                                           
17Simbologia das Quinas na Bandeira Nacional Portuguesa: está intimamente ligada a D. Afonso Henriques (111 
– 1185), o primeiro rei de Portugal, cognominado o Conquistador, que se empenhou em sucessivas batalhas 
contra os mouros. Segundo a lenda, Cristo apareceu-lhe em visão, em véspera da Batalha de Ourique (1139). A 
visão foi inscrita no primeiro escudo de armas português, na forma das cinco quinas, que representam as chagas 
de Cristo. Isso está presente no centro da bandeira portuguesa. (MOISÉS, 2000, p. 107).    
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queimadas das serras, de um tão sinistro efeito nas noites negras; as 
espadeladas ao luar, tais-quais rondas de fadas, com ritmos que sobem, por 
escadas de sonho, até às freirinhas professas da Via Láctea... Talvez assim 
compreendêssemos o caráter do nosso país, e víssemos bem largo o caminho 
que nós podemos traçar de um momento para outro, cheio de novo, no meio 
desta literatura fatigada. (OLIVEIRA, 1984, p. 52) 

 
 

Os Neogarrettistas afirmam o gênio autóctone defendendo a rejeição das importações 

culturais na língua e costumes, o cosmopolitismo das cidades em prol de uma “Literatura 

Portuguesa nova, pujante, toda de regresso às tradições” (OLIVEIRA, 1984, p. 52). Os 

centros urbanos são vistos como opressores e sugadores da força humana. D. João da Câmara, 

considera Lisboa “becozinho da civilização” (Gazeta de Notícias, 6 jan.1902, p. 1), onde as 

riquezas e glórias do passado são substituídas por “banalidades cosmopolitas e ridículas” 

(Gazeta de Notícias, 17 jul.1905, p. 1). Do mesmo modo, Alberto de Oliveira (1984, p. 162) 

acredita ser a capital portuguesa “a pior coisa, o meio mais imbecil, a atmosfera mais banal e 

deprimente que se respira nesse povo”, considerando ser o autêntico Portugal “o Minho, o 

Douro, as duas Beiras, o Alentejo e o Algarve”; lugares estes descritos por D. João como 

verdadeiros difusores das virtudes, dos costumes e da fé cristã, como comprova a crônica 

“Mil e uma trovas”, publicada na Gazeta de Notícias: 
 

 
É das províncias que chegam as melhores festas. [...] Os dias de festas 
parecem que acordam com o sol mais dourado, [...] são cheios de luz e de 
perfumes. Dizem que o povo se diverte a seu modo, como quiser, arme no 
sul as suas fogueiras em noites de São João, invente na Beira cantigas lindas 
que hão percorrer o país inteiro, junte-se no Minho para romarias que ainda 
são o que de mais belo podemos ver em Portugal, arme as igrejas nas ilhas 
para suas devoções ao Espírito Santo (CÂMARA, 27 jul. 1903, p. 2). 

 
 

Em outra crônica do jornal brasileiro, observa-se a valorização do campo em 

detrimento da cidade quando o cronista aconselha o poeta provinciano, Antônio Correia de 

Oliveira, que almeja deixar o campo em direção a Lisboa, a permanecer em sua terra, onde a 

beleza da natureza e a luz do sol o inspirarão mais do que a cidade lúgubre e triste:  

 
 

Por que vens à cidade, na loucura vã da tua fantasia, procurar a luz e o calor 
que os poetas jamais encontraram? Havemos de ver-te nos becos tortuosos, 
onde uma luz suja e doente se reflete nos charcos e d’onde se não avistam as 
estrelas do céu. E tu, faminto de ideal, ouvirás então vozes roucas e 
avinhadas em vez dos cantares das ceifeiras; em vez do perfume do feno 
cortado a enlevar-te os sentidos, sentirás o asco a apertar-te as goelas; 
caminharás como um sonâmbulo e ao teu lado, passando, acotovelando-te, 
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verás espectros, que, no esforço de um sorriso, mentira dolorosa, estorcem as 
bocas negras a conter pragas peçonhentas; não verás a luzinha que na 
floresta guia ao albergue o caminhante. E descerá a tua alma uma intensa 
saudade do sol (Gazeta de Notícias, 28 out. 1901, p. 2). 

 
 
O campo, neste contexto, revela-se como a panaceia para todos os males físicos e 

morais encontrados na cidade. Esta é vista como um espaço que oprime as pessoas por ser um 

ambiente sombrio, sede do vício, da doença e do mal do qual o poeta provinciano deve 

afastar-se. 

O Neorromantismo que se caracteriza pelo forte apego às raízes provincianas 

portuguesas pode, ainda, ser encontrado nas peças teatrais de D. João da Câmara como: O 

Ganha e Perde (1896), A Triste Viuvinha (1897) e, em especial, em Os Velhos, representada 

pela primeira vez no teatro de D. Maria II, em 11 de março de 1893. Essa comédia, em três 

atos, passa-se durante os anos de 1878 e 1879, e tem por cenário as charnecas alentejanas 

onde a implantação da via ferroviária e as desapropriações que ela exige vêm perturbar o 

sossego dos pequenos proprietários rurais apegados à terra natal e às tradições passadas, em 

benefício do progresso, simbolizado pelo apito da locomotiva.  

A exaltação e idealização da natureza provinciana em detrimento da civilização 

tornam-se perceptíveis em diversos momentos da peça. A título de exemplo tem-se a conversa 

dos velhos proprietários no momento em que ficam sabendo da ameaça das expropriações das 

terras onde vivem. Diante da ameaça do progresso, “a tal máquina, a Besta do Apocalipse, a 

vomitar lume por esses campos agora tão quietinhos” (CÂMARA, 2006, p. 169), a natureza 

árida da charneca transforma-se através da visão idealizada desses homens: a cerejeira produz 

“cereja que parecia um melão!”, a vinha da Beirã, antes produtora de apenas “meio galão de 

pipa”18, torna-se um “bocadinho abençoado” que poderia vir a produzir “três pipas” de “vinho 

daqueles!”; as terras sem cultivo, em pouso há três anos, transformam-se em terras muito 

produtivas que poderiam vir a dar “quatorze sementes” e tornar-se um farto “centeio” 

(CÂMARA, 2006, p.71). Tais exageros pronunciados pelos personagens deixam subtendido o 

apreço de D. João da Câmara pela natureza de seu país representado por meio de uma sutil 

ironia fruto de um melancólico sentimentalismo19.   

                                                           
18Pipa: grande vasilha de madeira, aproximadamente cilíndrica, bojuda, para vinho e outros líquidos. 
19 Apesar de exaltar a natureza campesina, há de se ressaltar que nesta peça, D. João da Câmara, como bom 
homem do seu tempo que era, engenheiro dos caminhos de ferro, termina por conciliar a natureza idílica ao 
progresso que chegava à província por meio do casamento entre Emilinha, camponesa, moradora da aldeia e 
Júlio, engenheiro responsável pela instalação da ferrovia naquele local. Assim, Júlio compartilha a vida pitoresca 
do campo ao mesmo tempo em que instaura o progresso naquele local.      
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O lirismo sentimental, o regresso às tradições e a vida nas aldeias também se fez 

presente nos contos de outros autores da época, como o caso da obra Os meus amores (1891) 

de Trindade Coelho que demonstra um apelo saudoso ao campo de Trás-os-Montes de onde 

saiu para viver em Lisboa, e no poema Os Simples (1892) de Guerra Junqueiro. Nessa obra, o 

autor realista renuncia ao seu estilo panfletário, violento de marcada intenção político-social, 

desenvolvido em Finis Patrie (1891), Canção do Ódio (1891), Pátria (1896), em que ataca de 

modo satírico e impiedoso os membros da monarquia considerados responsáveis pelo estado 

decadente do país, para demonstrar a vida simples do campo por meio de um sentimentalismo 

idílico e da visão idealizada das pessoas simples e dos costumes do campo. 

A literatura portuguesa do início do século XX veria surgir, ainda, logo após a 

instauração do regime republicano, uma nova corrente literária, o saudosismo, pregado por 

Teixeira de Pascoaes, por meio do movimento “Renascença Portuguesa”, que tinha por intuito 

reavivar a vida cultural e social do povo português; ideais estes divulgados pela revista Águia 

(1912). De acordo com Maria das Graças Moreira de Sá (1992, p. 26), ligado ao 

neogarretismo pela valorização do ambiente idílico e das tradições do país e ao simbolismo 

pela recorrência ao vago e ao transcendental, o saudosismo fundamentava-se na saudade 

“sentimento e mito, lembrança triste e esperança dinamizadora [que] constituiria a chave da 

alma nacional, a alavanca do sonho do ressurgimento de Portugal”. No entanto, o desabrochar 

dessa nova tendência não será presenciado por D. João da Câmara, uma vez que o escritor 

faleceu no início do ano de 1908. 

Com este sucinto panorama da literatura portuguesa no final do século XIX e início do 

século XX, período considerado por Maria de Lourdes Beuchior (1980, p. 121) de 

“encruzilhada, confusão e naufrágio”, por apresentar diversas tendências literárias que vão 

desde o neorromantismo até as estéticas decadentistas, tentou-se mostrar os diferentes modos 

encontrados pelos intelectuais da época para tentar superar o sentimento de frustração e 

tristeza diante de um Portugal decaído.  

Em D. João, sua obra, apresenta-se a exaltação das tradições campesinas, o 

historicismo nacional, os ambientes sombrios e os sentimentos pessimistas sem, contudo, 

como ressalta Luiz Francisco Rebelo (1983, p. 11), subordinar-se às escolas literárias da 

época: “João da Câmara não foi um puro romântico, como não foi um puro realista, nem um 

puro simbolista. As três tendências acham-se combinadas – mas nem sempre fundidas, ou 

menos harmonicamente equilibradas entre si – ao longo de suas peças” (REBELLO, 1948, p. 

292). 
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A leitura das peças e, sobretudo, das crônicas desse autor demonstra um intelectual 

atento ao que se passava em sua sociedade e disposto a minimizar as máculas do presente por 

meio da exaltação das virtudes do passado e das belezas naturais de Portugal. Porém, no caso 

dos seus textos para os periódicos, o amor que demonstra pela pátria não lhe impede de 

mostrar os problemas do país como será demonstrado mais adiante.    

Suas peças e crônicas foram prestigiadas pelos brasileiros e imigrantes portugueses 

que frequentavam os teatros do Rio de Janeiro e liam o jornal Gazeta de Notícia. Passamos, 

então, a verificar como era a vida dos imigrantes portugueses na capital federal brasileira.  

 

 

1.3 Portugal no Brasil: a vida do imigrante português no Rio de Janeiro 
 

    

Após a Guerra do Paraguai (1865 -1870), o Brasil, com aproximadamente quatorze 

milhões de habitantes, iniciou uma fase de transformações sociais, políticas e econômicas. 

Houve o enfraquecimento das atividades de mineração, em Minas Gerais e da produção de 

cana-de-açúcar nos estados do nordeste e o fortalecimento do cultivo do café em São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, deslocando a política de comercialização internacional para 

essas regiões, atraindo investimentos internacionais ao país que viabilizaram o 

desenvolvimento de ferrovias e o aparecimento de indústrias, que, por sua vez, 

proporcionaram a ampliação do mercado interno e o processo de urbanização de cidades 

como São Paulo e Rio de Janeiro que se tornaram centros de concentração populacional, 

cultural e de progresso.  

Quase que simultaneamente, ocorre a abolição dos escravos, em 1888, e a 

proclamação da República, em 1889. Em 1891, uma Assembleia Constituinte estabeleceu a 

Constituição Federal e nomeou Deodoro da Fonseca presidente e Floriano Peixoto, como 

vice. Porém, no mesmo ano, Floriano Peixoto assume a presidência, após uma tentativa 

frustrada de golpe de Deodoro contra a o primeiro Congresso.   

Neste momento de transição entre Monarquia e República, inicia-se um processo de 

investimentos, especulações e inflação conhecido como o Encilhamento. De acordo com 

Sevcenko (1998, p. 16), “era a entrada triunfal do Brasil na Modernidade”. A política do 

Encilhamento trouxe alguns benefícios para o setor financeiro nacional. Porém, acarretou 

muitos prejuízos para a elite tradicional que perdeu o controle político e econômico do país 
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para os cafeicultores do sudeste, principalmente, os de São Paulo que tinham uma forte 

economia e forças armadas próprias.  

Após o governo de Prudente de Morais, em 1894, - período de diversas lutas 

partidárias e revoltas, entre elas a Guerra de Canudos (1896-97), que deixou o país em 

grandes dificuldades políticas e financeiras -, Campos Sales assumiu a presidência e 

consolidou a República. Em seu governo desenvolve-se “a política dos governadores” que 

consiste em um acordo feito com as oligarquias estaduais de modo a obter o apoio destas no 

desenvolvimento da política financeira em troca de vários benefícios. Esses arranjos 

conservadores fundaram “as bases da ‘política café-com-leite’, por meio do qual os estados 

mais populosos e ricos, São Paulo e Minas Gerais imporiam sua hegemonia de forma 

praticamente contínua até 1930” (SEVCENKO, 1998, p. 33). Com isso, o controle do país 

voltou para as mãos da elite, restabelecendo o favorecimento das ordens sociais econômicas 

tradicionais. 

Em meio a este contexto político, destaca-se a cidade do Rio de Janeiro que, no início 

do século XX, despontava-se como maior núcleo urbano e principal centro político, 

financeiro, comercial, industrial e cultural do país. A cidade tinha o maior número de 

ferrovias e o mais importante porto que lhe proporcionava, devido à política de importação e 

exportação, o contato com a Europa, tornando-a um centro cosmopolita e, especialmente, a 

vitrine do país. Todavia, a capital não tinha infraestrutura, suas ruas eram estreitas e sujas; seu 

porto não comportava o intenso fluxo comercial e a cidade era insalubre. Estes problemas 

dificultavam a política e a economia do Brasil, pois afastavam os estrangeiros e impediam a 

imposição do país perante as demais nações.  

Sob a presidência de Rodrigues Alves (1902 - 1906) iniciou-se um ambicioso projeto 

de remodelação da cidade de modo a torná-la símbolo da República e da nova sociedade que 

ascendia e desejava-se moderna e cosmopolita. O projeto focou-se em três pontos 

fundamentais: a modernização do porto, a reforma urbana e o saneamento da cidade. O 

engenheiro Lauro Muller responsabilizou-se pelas reformas do porto, Paulo Frontin 

encarregou-se da ligação da cidade velha ao cais através da construção da Avenida Central; o 

médico sanitarista Oswaldo Cruz ficou responsável pelo saneamento da cidade e Pereira 

Passos, influenciado pelas reformas de Haussmann em Paris, cuidou das restantes benfeitorias 

da cidade. Aos poucos, os antigos casarões coloniais e os cortiços do centro da cidade foram 

cedendo espaço às modernas construções, sendo o marco principal do progresso da cidade, e 

por extensão do país, a inauguração da Avenida Central, em 1904, com seus prédios e 
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fachadas que eram, acima de tudo “um elogio carioca ao ecletismo francês, a expressão 

consagrada da École de Beaux-Arts” (NEEDELL, 1993, p. 62). 

A reforma paisagística na capital federal, além de ser uma pretensão política que 

visava a garantir o posicionamento do Brasil no mapa da civilização e do comércio 

internacional, correspondia às “aspirações de uma elite política desejosa de dar nova feição e 

identidade ao país através da reforma de sua capital. Por sua vez, as modificações concretas 

do espaço público arrastariam consigo a normatização das práticas sociais” (PASAVENTO, 

2002, p. 48). 

Os novos costumes da elite não condiziam com as manifestações culturais e 

sociabilidade da classe subalterna, que passou a ser vista como sinônimo de atraso. Seus 

hábitos, cultura e religiosidades, assim como os locais onde frequentavam e viviam – cortiços, 

botequim e quiosques - passaram a ser condenados. De acordo com Pasavento (2002, p. 169), 

implantou-se uma “curiosa operação de limpeza” da memória social que condenava e tentava 

superar tudo o que fosse antigo e popular. Sendo assim, “no Rio Reformado circulava o 

mundo da Belle Époque fascinado com a Europa, envergonhado com o Brasil, em particular 

do Brasil pobre e do Brasil negro” (CARVALHO, 1987, p. 49).  

A elite do Rio de Janeiro, adaptando-se à nova cidade, abdicou dos antigos costumes 

coloniais e adquiriu novos hábitos, mais elegantes, como a frequência aos clubes, cafés, 

confeitarias, salões, conferências e teatros, onde se discutiam as últimas tendências políticas, 

literárias e de moda europeias, em especial, da França. A Rua do Ouvidor, símbolo de luxo e 

principal reduto dessa classe, nos oitocentos, foi, aos poucos, abandonada e a Avenida 

Central, passou a ser o principal ponto de encontro da elite carioca.  

O crescimento desordenado da população do Rio de Janeiro, proporcionado pela 

migração de um grande número de ex-escravos, em busca de trabalhos e melhores condições 

de vida, que, na capital, se juntaram com o grande contingente de ex-escravos que lá viviam, 

mais o grande número de imigrantes europeus, sobretudo portugueses que chegavam à capital, 

causou uma situação difícil para a cidade, que não estava preparada para suportar a grande 

demanda populacional. De acordo com Sevcenko (1989, p. 52), “o maior centro urbano do 

Brasil veria a sua população do período de 1890 a 1900 passar de 522.651 habitantes para 

691.565” dos quais, segundo Eulália Lobo (2001, p. 42), em 1890, 267.664 eram portugueses 

e descendentes de portugueses.  

Na cidade, a falta de habitação se agravou com as demolições dos antigos casarões da 

área central, - onde as pessoas mais humildes moravam -, para a realização das reformas 

urbanísticas; não havia uma política de abastecimento alimentício e as condições de higiene e 
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saneamento, mesmo com as reformas, eram precárias. Adiciona-se a esses problemas um 

grande número de empregados mal remunerados e desempregados e uma série de crises 

econômicas e comerciais que, a partir de 1888, aumentaram o custo de vida da população.  

Segundo Pasavento (2002, p. 176), as intervenções urbanísticas penetraram “fundo nas 

sociabilidades e valores do povo” uma vez que foi imposta uma série de repreensões aos seus 

costumes, sua cultura e religião, por meio de decretos e normas que alteravam o cotidiano do 

povo.  

Desta forma, a tentativa de modernizar e civilizar a cidade revolucionou a vida da 

sociedade, privilegiando os valores da elite, porém intensificando os problemas dos pobres. 

Conforme afirma Carvalho (1996, p. 31): “havia um abismo entre os pobres e a república. Um 

mundo de ideias e valores totalmente distintos do mundo das elites e do mundo dos setores 

intermediários”. 

A falta de trabalho se constituiu como um dos motivos para o surgimento do 

movimento jacobino20, que tinha por principal alvo de seus ataques os imigrantes portugueses 

“considerados usurpadores de empregos e exploradores dos brasileiros através do controle que 

exerciam sobre grande parte do comércio e das casas de aluguel” (CARVALHO, 1996, p. 21).  

Recém-chegados ao Brasil, os portugueses, em geral analfabetos e oriundos do campo, 

portanto, sem experiência e qualificação profissional, submetiam-se a qualquer tipo de 

trabalho, muitas vezes, por um salário muito baixo. Ademais, os lusitanos eram, praticamente, 

presença maciça no setor das obras públicas, transportes, comércio e indústria de tecido. Para 

Glandys Sabina Ribeiro, o antilusitanismo consiste na resistência do carioca ao trabalho 

assalariado e a submissão econômica: “assalariamento porque ao aceitar condições de 

trabalho que o brasileiro, com toda sua malandragem, recusaria, praticava uma concorrência 

desleal no mercado de trabalho. Exploração por monopolizarem o comércio varejista em geral 

e serem donos das casas de aluguel da cidade” (RIBEIRO, 1987, p. 60).  

Por isso, os portugueses, frequentemente, eram vítimas de preconceitos por parte dos 

jacobinos que os acusavam de serem os responsáveis pelas más condições de trabalho e de 

vida do carioca, uma vez que o seu enriquecimento ocasionava a intensificação da condição 

miserável dos brasileiros. Essas ideias contra os portugueses eram difundidas em discursos 

políticos, anedotas, teatro de revista, caricaturas, músicas, piadas e, sobretudo, pela imprensa, 

por meio de jornais como O Jacobino (1894 - 1897), de Deocleciano Martyr, e A Bomba, de 
                                                           
20

 Iniciado no governo de Floriano Peixoto e persistido até o fim do mandato de Prudente de Morais, os 
jacobinos consistiam um grupo de brasileiros de diferentes profissões que acusavam o Império pelo atraso do 
país, censuravam a colonização e condenavam a presença lusitana nos setores políticos, culturais e sociais do 
país. 
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Aníbal Mascarenhas. Assim, a imprensa contribuiu para “confirmar e perpetuar a imagem do 

português como um ser ignorante, porco, barrigudo, desonesto, ganancioso, imoral, 

explorador, - tanto em termos econômicos como políticos – entre outras infinitas 

caracterizações que se juntaram na consolidação de seu estereótipo” (TRICHES, 2009, p. 8). 

Sendo assim, o Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o XX, apresentava um 

intenso conflito étnico entre portugueses e brasileiros. Todavia, isso não impediu o 

desembarque constante dos imigrantes portugueses no porto do Rio de Janeiro. Nesta época, a 

Capital Federal brasileira era considerada a segunda cidade, no mundo, com maior número de 

portugueses, só perdendo para Lisboa. Desta forma, apesar das tentativas de transformar a 

Capital Federal em uma espécie de Paris à beira-mar, “ela continuou em sua alma e em muito 

da sua urbanística um burgo lusitano” (PEREIRA, 2002, p. 13) 

Segundo Hiran Roedel (2002, p. 127), antes das reformas urbanísticas, no início do 

século XIX, a grande maioria dos portugueses que desembarcava no Rio de Janeiro, 

procurava se alojar no centro da cidade, principalmente nos bairros da Saúde, Gamboa, Santo 

Cristo e Caju, onde se situavam diversos estabelecimentos de proprietários lusos e cortiços ou 

velhos casarões que eram habitados pelos portugueses de baixo poder aquisitivo. Com as 

reformas de Pereira Passos, esses estabelecimentos foram demolidos e seus proprietários e 

moradores obrigados a se deslocarem para outros bairros da cidade, como Tijuca, São 

Cristóvão, Ilha do Governador, Vila Isabel, Méier, Penha e Irajá, onde instalaram diversos 

estabelecimentos comerciais, indústrias e fundaram instituições culturais, esportivas e de 

benemerência. Já os portugueses de maior poder aquisitivo viviam na região sul, nos bairros 

da Glória, Catete e Botafogo. 

Depois de instalado, o imigrante português era incorporado, através do auxílio das 

instituições de proteção portuguesas e seus patrícios, ao mundo do trabalho. Os lusos estavam 

presentes em vários setores da sociedade, pois, “não houve atividade econômica e social pela 

qual o imigrante português não tivesse mostrado vontade de lutar e obter sucesso. Agricultura, 

indústria, comércio, finanças e serviços, constituíram setores econômicos que não foram 

estranhos à sua presença, iniciativa e investimento empenhado” (ROCHA-TRINDADE; 

CAEIRO, 2000, p. 59). 

A maior parte dos portugueses no Rio de Janeiro empregava-se nos pequenos 

estabelecimentos comerciais, visto “como destino mitificado para todos aqueles que 

acalentavam sonhos de promoção social no além-mar” (MENEZES, 2000, p. 60). De fato, 

este era o setor que mais proporcionava ascensão social ao imigrante português. Como 

exemplos de comércios portugueses de destaque na sociedade carioca, no início do século 
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XX, têm-se as livrarias Garnier e Lombaert, o antiquário do português João Martins e a 

Confeitaria Colombo que, fundada em 1894, tornou-se símbolo de requinte, boemia literária e 

efervescência cosmopolita do Rio de Janeiro, contando entre os seus frequentadores os mais 

respeitáveis homens das letras como Olavo Bilac e Paulo Barreto.  

O setor industrial também contou com a participação ativa dos imigrantes portugueses 

que se dedicaram à produção de diversos produtos como tecidos e tabacos. No setor de 

transportes, os lusitanos trabalharam como motorneiros, condutores, cobradores e fiscais, 

além de empregarem-se nas companhias de navegações, e portos.  

Os profissionais liberais, - médicos, advogados e engenheiros -, emigravam para o 

Brasil, principalmente para trabalhar nas associações de beneficência e assistência dirigida 

pelos patrícios. 

Por sua vez, no que tange à imprensa, os portugueses tiveram papel de destaque. 

Conforme afirma Sodré (Cf. SODRÉ, 1966, p. 325), grande parte da imprensa do Rio de 

Janeiro estava em suas mãos.  Muitos lusos colaboravam nas redações dos principais jornais 

do Rio de Janeiro, seja por meio da publicação de seus textos, ou, então, pelo trabalho nos 

bastidores das redações. 

Os periódicos com o intuito de obter prestígio e atrair leitores contratavam para 

correspondentes de suas folhas os mais ilustres literatos portugueses que residiam em 

Portugal, ou, em outros países da Europa e, frequentemente enviavam os seus artigos, 

crônicas, contos, impressões de viagens, e romances para serem publicados em folhetins.   

Um dos mais respeitados jornais da cidade, o Jornal do Comércio, fundado em 1827, 

pelo francês Pierre Plancher, na década de 1850, foi gerenciado pelo português Leonardo 

Caetano de Araújo. Entre os seus colaboradores destacaram-se literatos portugueses como 

José Antônio de Freitas, correspondente de Lisboa, João Luso, responsável pela “Coluna 

Dominical” e Júlio César Machado, um dos principais cronistas de Portugal.  

Outro jornal de destaque no final do século XIX, O País, foi fundado em outubro de 

1884, pelo português João José dos Reis Junior. Posteriormente, em 1902, passou a ser 

comandado por outro português, João Souza Lages. Publicava as crônicas de José Maria 

Alpoim, as “As cartas de Paris”, de Xavier de Carvalho, seu correspondente português na 

capital francesa e os artigos de Câmara Reis de Santo Tirço, além de contar com a 

colaboração de Joaquim Leitão seu correspondente em Lisboa. 

A Gazeta de Notícias, conforme será visto mais adiante, também contava com uma 

participação assídua de ilustres literatos lusitanos. Outros periódicos importantes da época 

contavam com a participação portuguesa. É o caso de A Notícia que tinha por correspondente 
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de Lisboa Augusto de Melo; do Diário de Notícias, em que colaborava Brito Aranha, 

presidente da Associação de Jornalistas de Lisboa; o Jornal do Brasil recebia textos de 

Fernando Vitor Mendes de Almeida, seu correspondente comercial, Celso Hermínio, 

correspondente artístico e Jayme Victor, correspondente literário; O Correio Mercantil 

publicava as crônicas semanais, “Carta de um Roceiro”, de Faustino Xavier Novais, sob o 

pseudônimo Bernardo Junior. Xavier Novais, ainda, lançou a revista O Futuro (1862 - 1863), 

que teve entre seus colaboradores os mais ilustres escritores do romantismo português, 

Antônio Feliciano de Castilho, Alexandre Herculano e Camilo Castelo Branco.  

A imprensa brasileira também contou com o trabalho de importantes caricaturistas 

portugueses, como por exemplo, Rafael Bordallo Pinheiro que, em 1878, iniciou a publicação 

da revista O Besouro, folha ilustrada satírica e humorística que tinha por foco a política. Sua 

pena explicitava os diferentes aspectos da sociedade carioca, em especial a política.  

Os portugueses também foram responsáveis pela publicação de jornais dedicados à 

colônia portuguesa no país. De acordo com os pesquisadores Mozart Vitor Serra e Carlos 

Alberto Rabaça (2010, p. 184), são eles: Gazeta Lusitâna, Tribuna do Comércio, Campeão 

Lusitano, Correio Português, Lusitano, Jornal Português e o Diário Português. Do mesmo 

modo, em trabalho conjunto com brasileiros criaram importantes revistas luso-brasileiras tais 

como: Dois Mundos (1877 – 1881), de Salomão Saragga; A Revista (1893), de José Barbosa e 

Jorge Colaço; Revista Moderna (1897), de Arruda Botelho, e Atlântida (1909), de João de 

Barros e João do Rio. Estas revistas tinham por objetivo divulgar estudos históricos, literários 

e sociais, especialmente de escritores portugueses e brasileiros.  

A participação portuguesa na imprensa brasileira era tão intensa que, em 1913, ao 

comentar o assunto, o jornalista Jayme Victor chega a considerar a imprensa brasileira uma 

“filial” da portuguesa: “Em menos de três anos, debandaram de Portugal para o Rio de Janeiro 

quarenta e dois trabalhadores da imprensa, os quais a toda hora se acotovelam uns aos outros 

pelas ruas dessa grande cidade, que assim parece transformada numa sucursal enorme do 

jornalismo português” (VICTOR, 1913, p. 274). 

O teatro no Rio de Janeiro, contou, também, com uma forte participação lusitana. 

Em1829, o teatro São Pedro de Alcântara, foi comandado por uma companhia portuguesa da 

qual fazia parte a atriz portuguesa Ludovina Soares. A partir desse momento, consolidou-se a 

presença portuguesa nos palcos brasileiros, tornando-se a cada ano, até meados do século XX, 

mais intensa, formando uma espécie de teatro luso-brasileiro.  

Anualmente, depois de terminada a temporada teatral em Portugal, que ocorre durante 

o inverno naquele país, as companhias portuguesas vinham para o Brasil, em especial, para 
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apresentar-se nos palcos do Rio de Janeiro. Os artistas e diretores dessas empresas tinham 

livre acesso nos bastidores dos teatros da cidade, integrando-se às empresas nacionais e, 

muitas vezes, desempenhando papel de liderança nas companhias teatrais, como é o caso dos 

atores Furtado Coelho, Cristiano de Souza e da atriz Lucília Simões. Foi através das 

companhias portuguesas que D. João da Câmara ficou conhecido no Brasil e passou a 

colaborar para a Gazeta de Notícias. Sobre a presença lusitana nos palcos brasileiros discorre 

Roberto Ruiz:  

 
 
Falava-se, [...], nos palcos brasileiros, castiçamente à portuguesa e para 
plateias habituadas àquele estilo de linguagem, com a decisiva presença, 
entre o público pagante, de uma colônia interessada em teatro, notadamente 
no Rio de Janeiro. Essa presença lusa, nos palcos e plateias, era incontestável 
em todos os gêneros teatrais, no Drama, na Comédia e na Revista onde, 
espelho do cotidiano, desfilavam acontecimentos, sátiras e modismos 
lusitanos, perfeitamente apreendidos pelo nosso público [...]. (RUIZ, 1988, 
p.15) 
 

  

A colônia portuguesa no Rio de Janeiro, contava com um número considerável de 

pessoas que conseguiram obter sucesso e enriquecer no Brasil. Esses portugueses mais 

favorecidos, nutridos pelo desejo de consolidar a identidade da colônia portuguesa na cidade, 

investiram na construção e administração de diversas associações de benemerência, esportivas 

e de cultura, constituindo uma rede de apoio social, cultural e esportiva cuja finalidade era 

acolher e congregar os lusitanos de todas as classes da sociedade. Freitas Filho explica que a 

organização e sustentação dessas associações, mais do que auxiliar ao português, 

principalmente os recém-chegados ao país, funcionavam como testemunho e legitimação do 

sucesso já alcançado pelos seus patrícios no Brasil: 

 
 

Era a materialização sociocultural de uma trajetória econômico-financeira 
bem-sucedida, cujo efeito pedagógico era o de reforçar-nos recém-emigrados 
ou nos potenciais candidatos, uma imagem idealizada do Brasil, bem 
presente no imaginário popular, “onde o oiro corre como água da fonte ou 
cai da ramada de certas árvores sob o primeiro safanão que se lhes dá. 
(FREITAS FILHO, 2002, p. 172- 173) 
 
 

Uma das primeiras instituições foi O Gabinete Português de Leitura, fundado em 

1837, e dirigido por José Marcelino Rocha Cabral. A associação tinha por objetivo auxiliar no 

desenvolvimento da educação e divulgação da cultura portuguesa no Brasil. Para auxiliar e 

complementar o trabalho dessa instituição foi fundado, em 1859, o Retiro Literário Português 
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que funcionava como uma sociedade literária, que as pessoas da elite portuguesa  

frequentavam para discutir literatura, assistir conferências e utilizar a biblioteca. 

Posteriormente, em 1869, alguns membros dessa instituição resolveram fundar o Liceu 

Literário Português, que funcionou como uma escola de ensino noturno para portugueses e 

brasileiros.  

Outras instituições portuguesas de destaque na cidade foram a Sociedade Clube 

Ginásio Português, fundada em 31 de outubro de 1868, que oferecia aos seus sócios um 

espaço recreativo com programação cultural, artística e física; o Clube de Regatas Vasco da 

Gama, fundado em 21 de agosto de 1898, que privilegiava as atividades esportivas, em 

especial a regata e o futebol. 

Para além das agremiações que difundiam a cultura e o esporte, a colônia portuguesa 

no Rio de Janeiro destacou-se por sua atuação na ajuda mútua e beneficente, criando 

associações que tinham por objetivo auxiliar o imigrante português recém-chegado, assim 

como os patrícios que não conseguiam se adaptar à cultura e aos costumes brasileiros. Entre 

essas instituições destacam-se a Sociedade Portuguesa de Beneficência, fundada em 1846, e a 

Caixa de Socorros D. Pedro V, fundada em 1863. 

Em suma, o imigrante português, que saiu de sua pátria em busca de melhores 

condições de vida no Brasil, tornou-se parte da história do Rio de Janeiro. Deste modo, 

embora os brasileiros, no final do século XIX e início do século XX, desejassem a todo custo 

desprender-se do passado colonial português, “o Brasil, [...], e, principalmente, o Rio de 

Janeiro, ainda parecia, nesse momento, um pedaço de Portugal” (AMADO, Apud, SODRÉ, 

1966, p. 332). 
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CAPÍTULO II 
 

 

D. JOÃO DA CÂMARA EM O OCIDENTE: REVISTA ILUSTRADA DE PORTUGAL 
E DO ESTRANGEIRO (1901 – 1905) 

 

 

2.1 A Imprensa Portuguesa na viragem do século  XIX para o século XX 
 

 

A imprensa periódica portuguesa, após a revolução constitucional de 1820, 

possibilitou a consolidação do jornal como instrumento de cultura coletiva e o principal 

propagador do conhecimento: “esperava-se que os diários possibilitassem o alargamento da 

instrução ao maior número possível de leitores e, deste modo, exercessem uma função 

civilizadora, indispensável à promoção social dos cidadãos e do progresso do país” 

(SANTOS, 1988, p. 165). Desta forma, nesse período, a imprensa destacou-se pela força com 

que viabilizou o contato do povo com os acontecimentos da corte, dos negócios públicos e das 

notícias corriqueiras do dia a dia, deixando-se influenciar por seus consumidores. 

O público leitor, que surgiu a partir das novas condições do país, não era detentor de 

uma cultura erudita que primava pela leitura das obras clássicas e se preocupava com o valor 

estético do texto. Antes, eram pessoas comuns, muitas das quais trocavam as leituras dos 

livros pelas do jornal, procurando em suas páginas assuntos do cotidiano, da administração 

pública e do estrangeiro, expressos de maneira simples e clara, bem como textos leves para o 
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seu entretenimento. Portanto, os jornais tendem a mudar o seu estilo de modo a atender tanto 

ao leitor mais ilustrado, responsável pela maior parte das assinaturas da folha, quanto ao novo 

público “menos abastado e instruído, com gostos menos exigentes e requintados” 

(TENGARRINHA, 1989, p. 219). 

Surgem, então, em Portugal, a partir de 1860, os periódicos populares, direcionados à 

toda a sociedade, que primam mais pela notícia informativa do que pelo artigo de opinião, 

apresentando meios técnicos e financeiros que viabilizam a tiragem de um maior número de 

exemplares, tais como, a implantação dos primeiros prelos a vapor (1860), o baixo preço da 

folha, proporcionado pela adesão à publicidade, e a adoção de uma linguagem clara e 

acessível. Esses jornais assumiam uma postura diferente dos produzidos até aquele momento, 

pois, como ressalta Jorge Pedro Souza (2008, p. 29), “não discutiam nem polemizavam, não 

seguiam qualquer linha política, antes tentavam relatar fatos importantes, ou simplesmente 

interessantes, com verdades e objetividades possíveis”. A publicação desses periódicos, dos 

quais O Diário de Notícias, fundado por Eduardo Coelho, em 29 de dezembro de 1864, foi o 

expoente maior e deu início, em Portugal, à fase do jornalismo industrial, ou seja, “o jornal 

passou a ser um produto numa economia já organizada em moldes capitalistas” 

(CHAPARRO, 2008, p. 66). De acordo com José Tengarrinha (Cf., 1989, p. 231), a revolução 

principiada por Eduardo Coelho teve rápida repercussão. Em poucos meses, surgiram em todo 

Portugal muitos jornais que seguiam a linha editorial do Diário de Notícias.  

A imprensa periódica passou a ser um negócio cujo principal objetivo era conquistar o 

maior número possível de consumidores. Como estes tinham várias tendências políticas e 

ideológicas, o jornal, para agradar a todos, passou a ser mais objetivo e imparcial deslocando 

seu foco de interesse dos assuntos de intervenção política para os internacionais, transmitidos 

pelo telégrafo, por meio das agências especializadas na transmissão das notícias, como a 

Havas criada por Charles-Luís Havas em 1832. 

O jornal era, assim, considerado o centro da vida política e social da nação, tendo sido, 

segundo Tengarrinha (1989, p. 233), publicado em todo Portugal e nas colônias, entre 1894 e 

1900, um total de quinhentos e oitenta e três periódicos. Admirado com essa quantia, Fidelino 

de Figueiredo escreve no primeiro editorial da revista Portugália: “É muito avultado o 

número das revistas portuguesas, no decorrer do século XIX e neste primeiro quartel do 

século XX, bastante mais do que poderia deixar de supor a pequenez do país e a grande 

porcentagem dos analfabetos [...]” (FIGUEIREDO, apud ROCHA, 1985, p. 24). 

Entre estas publicações periódicas, encontra-se a revista, que “tornou-se moda e, 

sobretudo, ditou moda” (MARTINS, 2001, p. 40). Segundo Clara Rocha (1985, p. 24) “uma 
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revista é uma publicação periódica que, como o nome sugere, passa em revista diversos 

assuntos, o que, à partida, permite um tipo de leitura fragmentada, não contínua e por vezes 

não seletiva, o leitor só lê as questões que lhe interessam”. O seu papel fundamental consiste 

em informar, ou seja, “passar em revista uma série de informações” (ROCHA, 1985, p. 33), 

além de entreter o leitor. Sendo assim, a revista se torna um instrumento eficiente na 

propagação dos valores culturais devido à sua natureza concisa, rápida e de fácil acesso. 

Geralmente, são criadas a partir de um grupo que compartilha dos mesmos pensamentos e 

ideais e deseja, a partir de seus textos, satisfazer a necessidade cultural do público leitor, 

assim como, no caso das literárias e ilustradas, criar um espaço de divulgação para os novos 

escritores e artistas e de valorização dos antigos. São, portanto, simultaneamente, um lugar de 

“criação e divulgação da literatura, da arte, das ideias, da crítica, enfim, daquilo que faz a 

cultura de um povo” (ROCHA, 1985, p. 113). 

Esse tipo de revista de cunho científico e artístico que prezava a literatura foi bastante 

divulgado durante o século XIX e início do XX. Conhecidas por “revistas de variedades” 

apresentavam uma leitura agradável com seções sobre os mais diversos assuntos, tais como: 

notícias do cotidiano, curiosidades, ciências, moda, partituras musicais, seção infantil e textos 

literários, escritos pelos principais escritores e intelectuais da época. Sua leitura servia para 

entreter a toda a família nos corriqueiros saraus domésticos. Como ressalta Tânia de Luca, a 

abordagem de vários assuntos num mesmo periódico cumpria uma função estratégica: “diante 

do relativamente minguado público leitor/consumidor, o sucesso do negócio revista dependia 

de se conseguir ampliar ao máximo os possíveis interessados, daí o recurso a uma rubrica 

ampla que permitia incluir de tudo um pouco” (LUCA, 2006, p. 121).  

Muitas dessas revistas tinham como principal atrativo editorial o uso da imagem – 

ilustração e gravura – que, de acordo com Heman Lima, “trouxe para o jornalismo uma nota 

leve, espirituosa e atraente, a quebrar a monotonia das grandes folhas onde a matéria impressa 

se estendia, em artigos de fundo, crônicas, sueltos e noticiários, em colunas maciças de texto” 

(LIMA, 1963, p. 141). Além de tornar a revista atrativa visualmente, o recurso à ilustração 

facilitava o seu consumo por parte daqueles que não sabiam ler e, portanto, usufruíam da 

revista apenas por meio das suas gravuras. De acordo com Ana Luiza Martins:  

 
 
O extraordinário avanço técnico registrado na Europa, a partir do último 
quartel do século XIX, foi amplamente utilizado pelos periódicos, 
enriquecendo ainda mais aquelas publicações, transformadas em objetos 
atraentes, acessíveis até mesmo ao público menos afeito à leitura, senão à 
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população analfabeta, que recebia as mensagens através dos desenhos 
grafados, de forma visualmente inteligível (MARTINS, 2001, p. 40). 

 
 
Posteriormente, como ressalta a estudiosa, até o final do século, outros recursos 

técnicos como a fotografia, o clichê em cores e a retrogravura seriam desenvolvidos e 

utilizados por esses periódicos, tornando a revista de modalidade ilustrada “a preferencial da 

população leitora” (MARTINS, 2001, p. 42). 

Segundo Tengarrinha (1989, p. 198), o recurso da ilustração foi primeiramente 

utilizado em Paris, pelo Magasin Pittoresque (1833) e, logo depois, difundido pela Europa, 

chegou a Portugal no final dos anos trinta, principalmente, pelos periódicos de instrução e 

entretenimento O Ramalhete (1837 – 1844), O Panorama (1837 - 1858), O Arquivo Popular 

(1837 – 1843), que em suas gravuras apresentavam a reprodução de paisagens, monumentos e 

personalidades portuguesas e estrangeiras. No entanto, esses periódicos apresentavam em suas 

páginas ilustrações muitas vezes desconfiguradas, grosseiras e que não condiziam com a 

realidade local uma vez que, não existindo, ainda, em Portugal, profissionais qualificados e 

espaços adequados para a sua confecção, os xilógrafos e/ou clichês eram reaproveitados de 

outros países como França e Alemanha.  

Somente na segunda metade do século XIX, com o surgimento do periódico Arquivo 

Pitoresco, fundado em 1856, por Tomaz de Alquino Gomes de Alenquer e pelos irmãos 

Vicente Jorge de Castro é que se desenvolveu com perfeição a arte da gravura no país. Este 

periódico permaneceu em circulação por onze anos, até 1868.  

Embora em um primeiro momento essas revistas tivessem agradado ao público, não 

conseguiram permanecer por muito tempo em circulação. Isso ocorria por inúmeros fatores, 

entre eles destacam-se a falta de profissionais e materiais adequados para a produção do 

exemplar e, em especial de um fiel público leitor, uma vez que, em Portugal, mais da metade 

da população ainda era analfabeta. 

Apesar disso, em primeiro de janeiro de 1878, na cidade de Lisboa surge O Ocidente: 

Revista Ilustrada de Portugal e do Estrangeiro com um programa audacioso, o qual pretendia 

oferecer ao público textos e gravuras que representassem genuinamente a arte e a cultura 

portuguesa, fazendo questão de ser tanto quanto possível um produto nacional. A revista 

atingiu a surpreendente marca de mil trezentos e quinze (1315) edições, ao longo dos seus 

trinta e oito anos de publicação – circulou até 10 de julho de 1915 -, sem interrupção e fiel ao 

seu primeiro programa de 1878, apresentando muito poucas transformações editoriais. 
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 2.2 Um olhar sobre O Ocidente: Revista Ilustrada de Portugal e do Estrangeiro (1901 – 
1905) 

 

 

Fundada em 1878, pelo gravador Caetano Alberto da Silva21, seu principal 

financiador, pelos intelectuais, Manuel de Macedo, Brito Rebelo e Guilherme Azevedo, O 

Ocidente revolucionou a produção periódica ilustrada portuguesa ao inserir em seu programa 

o desejo de priorizar as atividades artísticas, literárias, culturais e sociais de Portugal. 

Para a realização eficiente desse projeto, ou seja, para poder agraciar o público com 

ilustrações e gravuras sobre Portugal, a revista criou um moderno ateliê de formação de 

gravadores que contou de início com a colaboração de importantes profissionais 

supervisionados de perto pelo diretor artístico Caetano Alberto, viabilizando, assim, a 

publicação de imagens de notável qualidade artística22.  

Constituída por oito páginas23 de papel importado até 1882, quando passa a ser 

impressa em folha nacional, O Ocidente surge tendo a dimensão de 35 de altura por 25 de 

largura, e apresentando em seu interior duas colunas, as quais, a partir do terceiro ano, 1880, 

passaram a ser divididas em três partes. Do mesmo modo, a publicação da revista, que era 

feita quinzenalmente, durante os quatro primeiros anos, passou, a partir de 1881, a ser 

realizada a cada dez dias, perfazendo um total de três exemplares ao mês, pontualmente nos 

dias 10, 20 e 30, com exceção de fevereiro, pois a última edição trazia a data do dia 28. 

                                                           
21 Caetano Alberto da Silva (Lisboa- 1843-1924). Estreou como gravador no Arquivo Pitoresco em 1861, 
dedicando-se exclusivamente à gravura. Após o encerramento dessa revista, montou uma oficina de Gravura em 
1868, que sobreviveu até a adoção da gravura de metal. (AFONSO, 2007, p. 39). 
22 Segundo Alda Santos, as imagens eram feitas por gravadores de elevado mérito que chegaram a fazer escola 
nas artes portuguesas, até o fim do século XIX, altura em que a fotografia começou a ser usada como processo 
privilegiado e mais econômico para reproduzir imagens no papel. O primeiro ensaio de uma imagem reproduzida 
pelo processo foto zincográfico é feito na seção fotográfica da Direção Geral dos Trabalhos Geodésicos e é 
publicada em 1878, na edição 5 da O Ocidente. (SANTOS, 2009, p. 17).  
23 Em 10 de janeiro de 1913, no final da oitava página, encontra-se o seguinte aviso: “aos assinantes e ao 
público: brevemente essa revista sairá aumentada no número de páginas e ampliada em todas as suas seções. O 
preço continua o mesmo”. (O Ocidente, 10 jan. 1913, p. 8)  
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Figura 1: Primeira página da revista de 10/20 de janeiro de 1902, que, em comemoração aos seus 25 anos, 
reproduz a primeira página do exemplar inaugural, publicado em 1 de janeiro de 1878. (O Ocidente, 10/20 jan. 
1902). 
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Ao alto e ao centro da primeira página da revista vinha o seu título, O Ocidente. Na 

linha de baixo, corroborando com o pensamento da época de que as ilustrações valorizavam 

as publicações24, seguia-se o subtítulo “Revista Ilustrada de Portugal e do Estrangeiro”. Em 

seguida, a revista disponibilizava o seu valor, ano de publicação, volume, número da edição e 

endereços do escritório e da tipografia responsável por sua impressão25. Por fim, o aviso sobre 

como adquirir assinaturas e o nome do diretor responsável, no caso Alberto Caetano. 

 
 

 
 
 
Figura 2: Cabeçalho com as informações principais da revista (O Ocidente, 10 jan. 1901, p. 1).   

 
 

Após esse cabeçalho seguia-se a gravura de abertura. A partir do segundo ano, 1879, a 

primeira página passou a apresentar, junto com a imagem, o texto, no caso a seção “Crônica 

Ocidental”. No decorrer das publicações, a ilustração ganha preferência de acordo com a 

relevância do acontecimento, ou seja, os fatos muito importantes eram retratados através de 

imagens que tomavam toda a primeira página. O assunto ilustrado por esta gravura era 

desenvolvido em forma de notícias ou artigo na seção “Nossas Gravuras”, presente na 

segunda página da revista. 

                                                           
24 Clara Rocha explica que sendo as ilustrações um meio eficaz de valorizar a obra e aliciar o leitor, e tendo em 
vista que a reprodução tipográfica das ilustrações não era tão fácil e comum como nos dias de hoje, muitas 
revistas da época ostentavam a palavra ilustrada quer no título quer no subtítulo, como é o caso da revista O 
Ocidente: Revista Ilustrada de Portugal e do Estrangeiro. (Cf. ROCHA, 1985, p. 165 - 168).  
25 O escritório de administração, a redação e o ateliê de O Ocidente eram localizados em Lisboa, na Rua 
Loureto, n° 43, e a revista começou a ser impressa na tipografia Lallemant, localizada na Rua do Tesouro Velho, 
n° 6. Com o passar do tempo e visando a uma melhor impressão, passou a ser impressa em outras tipografias tais 
como: Tipografia Elzeviriana, de Caetano Alberto & Faro (outubro 1883 a abril de 1887), Tipografia Castro e 
Irmão (Maio de 1887 a janeiro de 1890); Tipografia de Adolpho, Modesto & Cia. (até dezembro de 1904), 
Tipografia do Anuário Comercial (até outubro de 1914) e, por fim, na Tipografia de César Piloto.  
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Durante os primeiros anos, depois da primeira gravura, o primeiro item que aparecia 

era o sumário. Porém, a partir de 1883, deixou de ser apresentado; isso se justifica pelo fato 

de os editores, visando à coleção da revista por parte dos leitores, proporcionarem, ao final de 

cada ano, um frontispício e o índice anual dos textos, em ordem alfabética, assim como o 

índice das gravuras separadas por assuntos, tais como: acontecimento, belas-artes, retratos, 

etc., acompanhados pelos números das páginas. Confirmando sua tendência enciclopédica, O 

Ocidente apresentava numeração contínua ao longo dos trinta e seis exemplares anuais. 

Diferentemente de muitas revistas produzidas na época que visavam mais ao lucro 

mercantil do que ao artístico, a revista O Ocidente surpreende pelo fato de ter-se mantido, por 

vinte e quatro anos, – de 1878 a 1902 -, praticamente pelo mesmo preço, sem submeter suas 

páginas aos anúncios. Financiada por Alberto Caetano, a revista vivia das receitas 

provenientes de assinaturas, da venda de suplementos temáticos, sobretudo gravuras, do seu 

almanaque ilustrado, a partir de 188026, e de obras impressas na empresa O Ocidente. Por 

isso, seu preço, apesar de corresponder aos padrões da época, era considerado econômico, 

haja vista a quantidade de gravuras que oferecia e a qualidade artística e literária que tinha27.  

O valor de sua assinatura anual em Portugal no ano de seu lançamento era de 2$600, 

série de vinte e quatro números, de 1$300, semestral, série de doze números, $650, trimestral, 

série de seis números; e o número avulso era vendido por $120 réis28. No que diz respeito ao 

estrangeiro, a assinatura anual custava 3$000 e a semestral, 1$500; não eram vendidas 

assinaturas trimestrais a esses países e nem números avulsos. Em 1881, houve o único 

reajuste da história da revista por motivo do aumento de exemplares por mês. Assim, em 

Portugal a assinatura por trinta e seis números, passou para 3$800, por 18 números, 1$900 e 

por nove números, $950. Neste ano, a revista começou a ser vendida nas possessões 

marítimas, sob o preço de 4$000 por um ano ou 2$000, por seis meses. 

A venda da revista, além de ser feita na Empresa d’O Ocidente, também era realizada 

em estabelecimentos comerciais de todas as regiões de Portugal e do estrangeiro. Havia uma 

rede de vendedores nas Possessões Ultramarinas, na Alemanha, na Inglaterra, na França, na 

Espanha, na Índia, nos Estados Unidos, no Japão e no Brasil. No que diz respeito à 

                                                           
26  Em 01 de janeiro de 1882, a revista publicava em sua última página: “Edição para Portugal e para o Brasil. 
Publicado pela empresa O Ocidente. Ilustrado com mais de 50 gravuras portuguesas e uma linda capa em cromo-
litografia – é o almanaque mais elegante que se tem publicado em Portugal e é uma completa novidade. Preço 
em Lisboa: $240 reis. A venda em todas as livrarias e em casa dos senhores correspondente dessa empresa”. (O 
Ocidente, 01 jan. 1882, p. 8.) 
27 Em 1902, comemorando os 25 anos da revista O Ocidente, o jornal Comércio do Porto publicou: “O preço 
anual da assinatura 3$800 é econômico pelas numerosas gravuras que insere e pela sua parte literária colaborada 
por muito dos nossos principais escritores”. (Comércio do Porto apud O Ocidente 10 e 20 jan. 1902, p. 3).  
28 O preço avulso da revista manteve o valor de $120 réis até 1913, quando abaixou para $100 reis.  
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distribuição do periódico, esta era feita pelo serviço do correio, à semelhança das revistas 

ilustradas estrangeiras. Embora fosse distribuída para todo Portugal e vários países, a 

quantidade de exemplares não era muito grande. Rita Correia (2012, p. 4) explica que não há 

informação quanto à tiragem, mas, não seria superior a mil exemplares. Todavia, sabe-se que 

a revista tinha um público fiel, entre o qual se encontrava a realeza portuguesa 29. 

Conforme informado no primeiro capítulo, na década de 70, quando O Ocidente vem 

ao prelo, pairava sobre Portugal a angústia de ser um país atrasado em relação às demais 

nações europeias, juntamente com o desejo e esforço da intelectualidade em ultrapassar o 

estado de estagnação cultural e “trilhar o mesmo caminho de vanguarda civilizacional dos 

centros europeus” (SANTOS, 2009, p. 7). A imprensa, como ressalta Daniel Pires (1996, p. 

14), era “chamada a intervir, a comentar, a tomar posição sobre os assuntos ingentes que 

decorrem”. Neste sentido, cabia aos escritores viabilizar de maneira simples e clara as últimas 

tendências literárias, artísticas, filosóficas e científicas de modo a instruir o leitor deixando-o 

a par dos acontecimentos de seu país e da Europa. Em seu prospecto, O Ocidente, deixa claro 

seu programa, que será seguido à risca ao longo de seus trinta e sete anos de existência30:  
 
 

O empreendimento d’uma publicação ilustrada que exprima justamente o 
estado da arte em Portugal e seja exclusivamente nossa; que caracterize o 
espírito público nacional e corresponda a necessidade que têm hoje todos os 
povos de afirmar a sua individualidade moral e o seu modo de ser no 
concreto da civilização, não pode ser apenas uma obra d’interesse particular: 
é um dever impreterível de interesse público. A vida portuguesa não está de 
todo extinta. É preciso afirmá-la com documentos incontestáveis que sejam 
reconhecidos nas chancelarias do progresso; que provem termos saído da 
vida histórica da tradição para a existência positiva dos fatos e das ideias 
contemporâneas, interessa-nos as conquistas das ciências e os esplendores da 
arte: que demonstrem enfim, não termos, no mundo moderno, ficado parado 
à porta, absortos, extáticos, como um conviva estranho que não se atreve a 
entrar por julgar o seu lugar ocupado, sem ter a coragem de reivindica-lo, no 
interesse da sua dignidade desprezada. (PROSPECTO, 10 jan. 1878, p. 1) 

 
 
O mérito da revista O Ocidente, dessa forma, consiste em querer ser uma obra 

portuguesa autêntica e assim projetar Portugal para uma vida moderna. Esse objetivo 

aproxima-se do projeto das Conferências do Casino Lisboense, realizadas em 1871, sete anos 

                                                           
29 Ao completar 25 anos de existência, O Ocidente publicou em suas páginas os nomes dos leitores que a 
prestigiavam desde a publicação do seu primeiro exemplar até aquele momento. Entre eles consta nome da 
rainha D. Maria Pia. (O Ocidente. 10 e 20 jan. 1902, p. 14).  
30 Ao final de cada ano, na última página da revista, vinha o aviso aos leitores de que seu programa permaneceria 
inalterado: “o público inteligente tanto tem compreendido a utilidade de O Ocidente e os sinceros esforços da 
nossa empresa em manter o seu programa, que nos tem dispensado todo o favor e animado a prosseguir neste 
difícil propósito”. (O Ocidente21 dez. 1888, p. 288)  
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antes do seu lançamento. Lideradas por Antero de Quental, as conferências ambicionavam 

reformar a sociedade portuguesa por acreditar não ser possível a um povo, que foi o grande 

descobridor das civilizações, continuar isolado das grandes transformações intelectuais do seu 

tempo. De modo resumido, as Conferências apresentavam as seguintes intenções: 

 
 

Abrir uma tribuna onde tenham voz as ideias e os trabalhos que caracterizam 
esse movimento do século, preocupando-nos sobretudo com a transformação 
social, moral e política dos povos; 
Ligar Portugal com o movimento moderno, fazendo-o assim nutrir-se dos 
elementos vitais de que vive a humanidade civilizada; 
Procurar adquirir a consciência dos fatos que nos rodeiam, na Europa;  
Agitar na opinião pública as grandes questões da Filosofia e da Ciência 
Moderna; 
Estudar as condições da transformação política, econômica e religiosa da 
sociedade portuguesa. (SARAIVA; LOPES, 1996, p. 802) 

 
 
O Ocidente, durante sua publicação, postava-se como uma fonte imparcial, 

anunciando-se independente de qualquer programa político. Em 1883, ao tratar dessa questão, 

Gervásio Lobato afirmava que a revista não era e nem podia ser um jornal de discussão, 

tampouco um jornal político, e, por isso, ou seja, por ser livre das paixões partidárias, não 

tinha de se submeter “às vozes de comando”, sendo inteiramente “senhora de sua opinião e 

imparcialidade”: “Não somos comparsas do espetáculo político, somos simplesmente 

espectador, e, como tal, temos completamente livre de peias a nossa liberdade de crítica” (O 

Ocidente, 1 nov. 1883, p. 241). Do mesmo modo, em 1915, Antônio Coubeira responde aos 

questionamentos feitos pelos leitores sobre as diretrizes políticas da revista: 

 
 

Orientação política dessa revista? Mas muy señores nuestros - a resposta é 
clara e categórica: - Nenhuma! A nossa revista é um repositório pitoresco de 
lucubrações profundas e aturadas de todos os conselheiros e homens de 
letras de Portugal. A doses calculadas propinamos aos nossos leitores de 
tudo o que o cérebro humano pode segregar - crônicas, acrósticos, odes, 
charadas, logogrifos, e ensaios filosóficos. Política é veneno demasiado 
violento. Orientação literária, orientação artística e até orientação tipográfica 
possuímos nós de sobejo. [...] Orientação política não temos nem queremos. 
(O Ocidente, 30 jan. 1915, p. 25 - 26 – grifo do autor) 
 
 

No entanto, assim como ocorria com muitos periódicos portugueses, a palavra 

imparcialidade inserida no programa inicial e nos discursos posteriores dos jornais e revistas, 

funcionava apenas como um meio de atrair o leitor, pois, “poucas ou quase nenhuma 

conseguiam manter-se fiel aos princípios apregoados” (SÁ, 1986, p. 82).  
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A revista O Ocidente apresentava-se, como observa Rita Correia (2012, p. 1), “como 

uma revista muito diversificada no que toca a conteúdos, pois no seu horizonte está um amplo 

espectro de públicos em matérias e interesses [...]”·. Colaborando com esse pensamento, José 

Tengarrinha acredita que a revista era “um repositório privilegiado de notícias e fait divers 

que permitiam aprender as dinâmicas globais do evoluir da sociedade” (TENGARRINHA, 

1989, p. 11). Assim, “a revista surge para poder servir de serão a toda a família satisfazendo 

uma necessidade cultural do público oitocentista” (ROCHA, 1985, p. 28).  

Para dar conta dessa miscelânea de temas de modo satisfatório, a revista contava com 

os mais renomados intelectuais de diferentes perspectivas ideológicas, políticas, religiosas e 

culturais.  Dentre eles destacam-se: Abel Botelho, Antônio Ennes, Bernardim Machado, Brito 

Rebelo, D. Francisco de Noronha, Damasceno Nunes, D. João da Câmara, Eduardo 

Schwalbach, Fialho D’Almeida, Gervásio Lobato, Gomes de Brito, Guerra Junqueiro, 

Henrique Chaves, Henrique Lopes de Mendonça, Guilherme Azevedo, Oliveira Martins, 

Ramalho Ortigão, Teófilo Braga, Maria Amália Vaz de Carvalho e entre outros. Contava, 

também, com a participação de ilustres desenhistas, gravadores e pintores da época, como 

Manuel Maria Bordallo Pinheiro, Soares dos Reis, Silva Porto, Rafael Bordallo Pinheiro, 

Columbano Bordallo Pinheiro, José Malhôa, entre outros. 

Segundo Alda Santos (2009, p. 8), “o intuito de formação e de vulgarização dos 

conhecimentos com caráter pedagógico era, com efeito, uma das linhas diretrizes d’O 

Ocidente”. Seus colaboradores, conscientes de que a educação era indispensável para o 

desenvolvimento e o progresso das nações, assumiram um projeto audacioso de promover e 

difundir conhecimento de modo a estimular as capacidades diversas de seus leitores, 

ensinando-os através de informações sobre os mais variados assuntos apresentadas de maneira 

clara e prazerosa. 

Neste sentido, a ideia de periódico ilustrado, popular, literário e instrutivo, sem 

finalidade política e focado na cultura portuguesa, identifica-se diretamente com o jornal 

ilustrado O Panorama (1837), que, com o objetivo de trabalhar “instruir e melhorar nossos 

[dos portugueses] costumes, aumentando a civilização nacional” (O Panorama, 6 mai. 1837, 

p. 2), anunciado em sua primeira edição, tornou-se verdadeiro modelo para todas as demais 

publicações ilustradas portuguesas da época. A identificação da revista O Ocidente com o 

jornal O Panorama torna-se evidente em seu primeiro número quando, Guilherme Azevedo, 

ao concluir sua “Crônica Ocidental”, faz referência ao jornal de Herculano revelando que as 

pretensões da nova revista ilustrada permaneciam as mesmas já reveladas pelo jornal 

ilustrado, lançado havia mais de quarenta anos: 
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Em conclusão, a crônica não faz programa porque O Ocidente se impôs 
também, de caso pensado, esse preceito. O programa da primeira revista 
ilustrada portuguesa, foi escrito há quarenta e três anos. Sem mudança duma 
vírgula podiam-se hoje estampar no frontispício desta publicação, as nobres 
e singelas palavras com que se apresentava o Panorama. (O Ocidente, 01 
jan. 1878, p. 8) 

 
 
Confirmando esta intenção de O Ocidente, de ser tanto quanto possível semelhante ao 

Panorama, a revista traz como gravura, na página inicial de seu primeiro número, o retrato de 

Alexandre Herculano redator-chefe, responsável por esse jornal ilustrado até 13 de julho de 

1839, quando sai da direção, permanecendo, no entanto, entre os seus principais 

colaboradores. A revista faz uma homenagem ao escritor e intelectual romântico por motivo 

de sua morte, ocorrida em 1877, três meses antes de seu primeiro número ser publicado. Em 

seu artigo a respeito de Herculano, Antônio Ennes comenta a necessidade de os jovens 

escritores seguirem o exemplo do velho mestre: 

 
 

Estudemo-lo para nós, expliquemo-lo às multidões, exponhamo-lo como 
modelo e exemplo, e assim reconheceremos a dívida nossa e da pátria, não já 
pretendendo pagá-la com moeda de bronze ou mármore, como se fosse 
encargo, mas antes argumentando-o, como benefício que não pesa a 
gratidão. (O Ocidente, 01 jan. 1878, p. 1). 

 
 
Desta forma, O Ocidente, seguindo o exemplo do jornal O Panorama, postou-se como 

uma revista ilustrada de instrução que privilegiava os assuntos locais de modo a elevar a 

consciência de seus leitores em relação a Portugal. 

Embora contasse, como vimos, com colaboradores de diferentes posições ideológicas, 

muitos dos textos presentes na revista apresentavam uma linha tradicional e conservadora. Em 

suas páginas, sobressai o culto à monarquia, a inclinação aos preceitos da religião católica, o 

incentivo à política imperialista e um discurso a favor da moral e da boa índole, em 

obediência aos costumes das famílias aristocratas da época. Para tanto, em seus artigos e 

gravuras, procurava ser “sempre tão amena quanto útil e instrutiva de modo a oferecer leitura 

prazerosa e moral, podendo entrar confiadamente no seio das famílias mais honestas” (O 

Ocidente, 30 jan. 1898, p. 300, grifo nosso). 

Logo em seu segundo número, a revista publicou em sua página inicial um retrato do 

rei D. Luiz I, acompanhado do artigo intitulado “Sua majestade o Senhor D. Luiz I”, escrito 
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por Ramalho Ortigão, em que o autor exalta a monarquia portuguesa, em especial D. Luiz I, 

por sua atitude de complacência em comparação a outros governos tiranos da Europa: “A 

monarquia foi quase sempre servida em Portugal por uma raça de bons homens, que nunca, ou 

quase nunca, contribuíram com a sua ferocidade pessoal. [...] O atual Soberano, o rei D. Luiz, 

tem sabido manter como poucos a tradição dinástica da brandura” (O Ocidente 15 jan. 1878, 

p. 10). Além desse discurso, os membros da família real, seus compromissos e celebrações, 

eram sempre alvos de diversos artigos, notícias e gravuras publicadas na revista.31 

A inclinação para os preceitos da religião católica pode ser constatada por meio da 

publicação de gravuras, homenagens, biografias e necrologias dos homens ligados ao clero, 

por motivo de nomeações, realização de eventos religiosos e falecimentos. Nas páginas da 

revista, ainda, eram apresentadas notícias sobre romarias e festas religiosas, restauração de 

igrejas, inauguração de santuários, como o de Lourdes em Corregosa, em 20 de agosto de 

1902, e a história de milagre envolvendo a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, publicada 

em 30 de dezembro de 1902. 

No século XIX, a África foi alvo da expansão e colonização europeia. Para esse 

continente eram enviadas constantes expedições. Portugal, depois que o Brasil tornou-se um 

país independente, passou a interessar-se pelas colônias africanas, enviando, principalmente a 

partir de 1870, grande número de expedições científicas e militares de modo a garantir suas 

possessões de terra africanas e assegurar um novo império. Esse projeto tornou-se o centro 

das ações do Estado e mobilizou a opinião pública tornando a política imperialista o orgulho 

nacional e, portanto, assunto de grande curiosidade e interesse por parte dos leitores da época.  

Pensando nisso, já no seu prospecto, O Ocidente anunciava uma dedicação especial, 

por meio de textos e gravuras, à exploração portuguesa empreendida no interior da África: 

“toda a importância científica e todo o aspecto pitoresco da aventurosa expedição geográfica, 

serão comemorados n’O Ocidente, como um dos fatos mais salientes da moderna vida 

nacional” (O Ocidente. Lisboa, 10 jan. 1878, p. 1). Corroborando com essa ideia, já no 

prospecto da revista é apresentada uma gravura com a imagem da catarata Blublu, no ribeiro 

Água Grande em S. Tomé, na África. 

                                                           
31 Entre os anos de 1901 a 1905, há várias edições em que a rainha mãe, D. Maria Pia, o rei D. Carlos, a rainha 
D. Amélia, o príncipe D. Luiz Felipe, o infante D. Manuel e outros membros da família real ilustraram as 
primeiras páginas da revista. A título de exemplo têm-se, na edição de 30 de janeiro de 1901, o retrato do 
príncipe real D. Luiz Felipe e um texto comentando o seu aniversário de 14 anos e seu juramento da coroa; em 
20 de junho de 1901, o retrato do rei D. Carlos e da rainha D. Amélia informando a viagem dos monarcas às 
Ilhas dos Açores; e, em 10 de março de 1903, a gravura da rainha D. Amélia, D. Luiz Felipe e D. Manuel, por 
motivo de sua viagem de instrução ao Mediterrâneo. 



70 
 

No decorrer das publicações, a revista sempre trazia gravuras e textos sobre o povo e 

os costumes das tribos africanas, assim como sobre as intervenções materiais dos portugueses 

nas colônias e, em especial, notícias a respeito das novas expedições e os sucessos ou derrotas 

em terras africanas. O discurso empreendido nos textos que abordam as questões africanas, na 

maioria das vezes, enaltecem as ações dos portugueses na África, mostrando os benefícios 

dessas ações para Portugal. Além disso, apresenta os soldados expedicionários de modo 

idealizado como verdadeiros heróis, descendentes dos grandes descobridores marítimos, como 

se depreende desses dizeres presentes na seção “Nossas Gravuras”: “aparte o prestígio que os 

portugueses têm na África, a resistência, a sobriedade e a disciplina do soldado português não 

tem outra que se lhe compare, e é assim que o nosso exército hoje continua as tradições 

d’outros tempos que foram glória para Portugal” (O Ocidente 10 set. 1902, p. 194). Desta 

forma, O Ocidente contribuiu para o imaginário da época de que uma das soluções para o 

desenvolvimento de Portugal estava em suas colônias da África.  

Entre as seções presentes n’O Ocidente destaca-se a “Crônica Ocidental”, publicada 

desde o primeiro até o último número da revista. Segundo Ana Luiza Martins, a crônica é um 

dos gêneros que mais se adaptou à revista, pois tem o caráter de “passar em revista temas, 

informações, estados d’alma, enfim toda uma prática e produção cultural da época, 

corroborando a característica mais forte do periódico de ‘espelhar o presente’” (MARTINS, 

2001, p. 148). 

De origem francesa32, o gênero, primeiramente conhecido como folhetim, chegou a 

Portugal no final do século XIX. Ernesto Rodrigues, em seu livro Mágico Folhetim (1998, p. 

236), aponta o Periódico dos Pobres, no Porto, como o primeiro a publicar esse novo gênero, 

sob o título de “Ano Novo”, em primeiro de janeiro de 1838, depois desenvolvido com 

maestria por Antônio Pedro Lopes de Mendonça (1826 – 1865), e, posteriormente, Júlio César 

Machado (1835 – 1890), no jornal Revolução de Setembro. 

Inicialmente publicado no rodapé da primeira página do periódico, o folhetim era 

considerado uma seção de entretenimento em meio às notícias pesadas do jornal na qual se 

observava “a extensão da dignidade literária a todos os atos da vida” (NEMÉSIO apud. 

RODRIGUES, 1998, p. 21), porque, conforme ressalta Vitorino Nemésio, o folhetim “foi 

afinal um soalheiro estilizado e escrito” (NEMÉSIO, apud. RODRIGUES, 1998, p. 21). Já, 

antes dessa definição feita pelo crítico português, o escritor brasileiro Machado de Assis 

chamava a atenção para o caráter frívolo do novo gênero, que seria “a fusão admirável do útil 

                                                           
32 Segundo Massaud Moisés, o gênero aparece pela primeira vez em 1799 sob o codinome feuilletons dado à 
estampa por Julien – Louis Geoffroy, no Jornal de Débats que se publicava em Paris. (MOISÉS, 2012, p. 623).  
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e do fútil, o parto curioso e singular do sério e do frívolo”. (MACHADO apud COUTINHO, 

1997, p. 109) 

Com o tempo, o rodapé do jornal passou a ser destinado, quase exclusivamente, para o 

romance seriado e os demais textos sobre os assuntos do cotidiano da sociedade foram 

transportados para o interior do jornal, constituindo-se local privilegiado para o 

desenvolvimento do novo gênero denominado folhetim-crônica ou crônica folhetinesca.   

Embora o nome crônica já tivesse sido empregado antes, para designar um tipo de 

relato histórico33, a partir do século XIX, a “História pátria cedeu à história da sociedade” 

(RODRIGUES, 1998, p. 16) e o termo crônica passou a ser utilizado para denominar o texto 

opinativo que, veiculado no jornal, abordava diversos temas entre sérios e fúteis do cotidiano, 

situando-se na fronteira da informação de atualidade e da literatura, configurando-se como um 

relato poético da realidade. Assim, de caráter híbrido, uma vez que mistura literatura e 

jornalismo, a crônica, passou a designar “um gênero literário de prosa ao qual menos importa 

o assunto, em geral efêmero, do que as qualidades de estilo, a variedade, a finura a argúcia na 

apreciação, na graça, na análise dos fatos miúdos e sem importância, ou na crítica de 

pessoas”. (COUTINHO, 1986, p. 121). Desta forma, consiste um texto breve em que o 

escritor, por meio de uma linguagem expressiva, por vezes, poética, humorística e irônica, 

interpreta de maneira subjetiva os episódios corriqueiros da sociedade de sua época. Sendo 

assim, sobrevoa vários assuntos detendo-se, muitas vezes, naquilo que passaria despercebido 

aos olhos dos leitores se não fosse o cronista. 

Sendo o reflexo da vida social e cultural na imprensa, a crônica exige do escritor, além 

do apuro literário, “um compromisso com o mundanismo”, – “Homem do mundo e artista, 

tendo um pé na sala e outros nas caixas do teatro” (MENDONÇA apud SANTOS, 1988, p. 

177). Ao cronista cabia o papel de um flanneur, obrigado a participar dos eventos sociais e 

culturais da sociedade – estreias teatrais, bailes, concertos, exposições, sessões parlamentares 

- de maneira a selecionar entre eles aqueles que chamariam a atenção do público, 

possibilitando um diálogo entre cronista e leitor.  

Conforme ressalta Arrigucci (1987, p. 45), a crônica se “situa bem perto do chão, no 

cotidiano da cidade moderna, e escolhe a linguagem simples e comunicativa, o tom menor do 

bate-papo entre amigos, para tratar das pequenas coisas que formam a vida diária, onde às 
                                                           
33 De acordo com Massaud Moisés, o vocábulo crônica designava na era cristã, uma lista ou relação de 
acontecimentos ordenados segundo a marcha do tempo, isto é em sequência cronológica. Situada entre os anais 
da História limitava-se a registrar os eventos sem aprofundar-lhes as causas ou tentar interpretá-los. Em tal 
acepção a crônica atingiu o ápice depois do século XII graças a a Froissart, na França, Geofreyod Monmmouth, 
na Inglaterra e Fernão Lopes em Portugal, Afonso X na Espanha quando se aproximou estreitamente da História 
não sem ostentar, acentuados traços de ficção literária. (MOISÉS, 2012, p. 623) 
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vezes encontra a mais alta poesia”. Com essa característica, o gênero se aclimatou em 

Portugal tornando-se um dos principais atrativos dos periódicos, uma vez que, como ressalta 

César Machado, o gênero convinha perfeitamente à época em que surgiu, “tão apressada em 

escrever, em criticar, em pensar, em aprender, em saber, época em que os talentos são mais 

enciclopédicos do que profundos e acompanham em tudo a atividade desta civilização 

impaciente e febril” (MACHADO apud SANTOS, 1988, p. 177).  

A seção “Crônica Ocidental” era a de maior destaque na revista O Ocidente. Publicada 

na primeira página funcionava, ainda que involuntariamente, como um editorial na medida em 

que comentava com leveza os principais acontecimentos do período de dez dias, muitos dos 

quais voltariam a ser mencionados em outros textos da revista.   

Assinada pelos seus diretores literários, a coluna, presente na revista por trinta e sete 

anos, adquiriu diferentes tonalidades de acordo com as épocas em que as crônicas eram 

escritas e, principalmente, devido ao toque pessoal de cada um dos seus autores. Ao tratar de 

seus antecessores na “Crônica Ocidental”, Alfredo Mesquita (Ocidente 10 jan. 1908, p. 2) 
dizia que Guilherme de Azevedo “espalhava a graça”, “tirando bem a casca dos últimos 

acontecimentos”, que eram apresentados em suas crônicas de uma maneira infinitamente 

cômica, que um “rastilho de ironia e humorismo mordente ia fazendo explodir”. Por sua vez, 

Gervásio Lobato, quando assumiu a seção, não conseguiu dar continuidade ao humor 

sarcástico de Azevedo, dando aos casos da vida real apenas uma “veia cômica”, sendo “por 

largo tempo e sempre muito a contento de quem o leu”. Com a chegada de D. João da 

Câmara, as “crônicas ocidentais” apresentaram um “novo sabor”. Não adepto aos gracejos dos 

dois cronistas anteriores, João da Câmara “deu-lhe muito daquilo que tanto tinha”; adotando 

uma escrita muito diferente, “compensou no gosto de quem aqui o leu a falta do que mais 

havia em Guilherme de Azevedo e Gervásio Lobato, o sentimento. Não foram crônicas tão 

engraçadas como antes eram, mas tornaram-se graciosas”. 

Guilherme de Azevedo foi o primeiro e talvez mais importante autor dessa seção pelo 

fato de ser o cronista-fundador da revista. Publicou de 1878 a 1880, quando a deixou para 

viver em Paris, como correspondente do jornal brasileiro Gazeta de Notícias. Intelectual 

ligado ao grupo da geração de 70, com um espírito crítico e inconformista, Azevedo, foi 

considerado um dos principais cronistas da época, “remetendo a segundo plano a irreverência 

do analista político dos primeiros tempos e o caráter essencialmente humorístico que fora o 

traço predominante dos textos anteriores” (SÁ, 1986, p. 96), aproveita o seu espaço, na 

revista, para comentar de modo ameno e elegante, em uma linguagem irônica e humorística, 

os mais notáveis acontecimentos da vida literária, cultural, política e social do país. 
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Consciente das obrigações do cronista, para ele, a crônica devia “falar do último livro notável, 

do último quadro célebre, da última caricatura, do último dito, do último rapto, metendo as 

mãos no saco das galanterias quotidianas e enfileirando como em cima de uma etagère os 

mais recentes bibelots da moda” (O Ocidente, 15 jul. 1878, p. 106). Desta forma, fazia de sua 

seção um espaço atual onde eram analisados com leve humor os principais assuntos 

decorridos no país. 

Com a saída de Guilherme de Azevedo, Gervásio Lobato assumiu o cargo de diretor 

literário e, consequentemente, o de cronista da seção “Crônica Ocidental”. Escritor muito 

popular no meio teatral e jornalístico lisboense, Gervásio Lobato, após deambular pelas ruas 

de Lisboa, apresentava no seu “cavaco semanal” um discurso divertido e não rígido, sobre a 

família, as autoridades, os teatros, os tipos e as personalidades da sociedade portuguesa. 

Pinheiro Chagas considerava seus folhetins admiráveis devido às observações espontâneas, 

minuciosas e engraçadas feitas pelo cronista: “o que Gervásio Lobato distingue de seus 

contemporâneos é a franqueza, a espontaneidade do seu estilo e do seu espírito tão diverso do 

estilo preparado, laboriosamente arranjado e do espírito real [...] dos seus contemporâneos” 

(CHAGAS apud ESPERANÇO, 2013, p. 42). O próprio Gervásio, ao analisar os predicados 

do cronista Guilherme de Azevedo, em uma de suas primeiras crônicas para O Ocidente, 

ressaltava algumas características importantes, presentes em todo bom cronista que, por 

extensão, demonstram, em alguns aspectos, sua própria maneira de conceber a crônica: 

 
 

Tinha a verve profundamente humorística, muitas vezes cáustica, nunca 
grosseira, a observação justa, frisante, rápida, esse talento especial e 
indispensável ao cronista de apanhar logo qualquer acontecimento pelo seu 
lado cômico, descobrir no primeiro olhar o calcanhar de todos os aquiles e 
saber ter sobre todos os fatos o primeiro mote e ao mesmo tempo a última 
palavra. (O Ocidente, 15 set. 1880, p. 150) 
 
 

Gervásio permaneceu como cronista oficial da seção “Crônica Ocidental” até a sua 
morte, em 1895, totalizando dezesseis anos de colaboração. Coube, então, o cargo a João da 
Câmara, que nela colaborou por doze anos, até seu falecimento em janeiro de 1908. Amigo 
íntimo de Gervásio Lobato, com quem escreveu diversas peças teatrais34, e colaborador antigo 
da revista O Ocidente, D. João da Câmara deu à seção uma nova tonalidade. Pouco adepto da 
ironia, o novo cronista atribuiu à seção grande carga emotiva e lírica ao exaltar os campos 
portugueses e descrever o fim da tarde em Lisboa ou as estações do ano. No entanto, de 
caráter tradicional e nacionalista, em suas crônicas deixa transparecer uma preocupação com a 

                                                           
34 Da colaboração com Gervásio Lobato e o compositor Ciriaco Cardoso, resultaram as operetas: O Burro do 
Senhor Alcaide, O Solar dos Barrigas, Cocó, Reineta e Facada (depois Bibi & Cia), O Valete de Copas, Os anos 
da Menina e O Testamento da Velha.  
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arte, a vida social e política de seu país. Certa vez, D. João, comparando o discurso anual da 
coroa a uma crônica política, fez as seguintes considerações: 
 
 

Que são os discursos da Coroa de todos os anos senão uma crônica política, 
mais ou menos pacientemente ordenada, mais ou menos artisticamente 
burilada, enfeitada com seus tropos e figuras, aqui sobre o caso mais grave 
deslizando brandamente, ali risonha, acolá carregando ligeiramente o 
sobreolho, falando de nuvens só para nos dizer que a primavera não tarda? 
(O Ocidente, 10/20 jan. 1902, p. 2)  

 
 
Assim, o autor chama a atenção para a importância de selecionar os acontecimentos 

mais notáveis da semana, atributo primordial do gênero, mas, sobretudo, para o modo como 

esses assuntos são abordados pelos cronistas, uma vez que é o estilo que sustenta a crônica. 

Desta forma, D. João destaca a capacidade dos cronistas de observar e apreciar o movimento 

da sociedade, suas mudanças, o que nela há de sério, de extraordinário ou corriqueiro e, a 

partir da sua subjetividade e de seus atributos artísticos, adequá-los à sensibilidade do leitor. 

Em seu caso sobressai o estilo emotivo e poético com que constrói seus textos e, também, o 

uso da descrição do clima e da natureza para a introdução do assunto, característica esta que 

herdou de seu antecessor, nesta seção, Guilherme Azevedo.  

A seção “Crônica Ocidental” ainda foi assinada por Alfredo Mesquita; com o 

pseudônimo de João Prudêncio (1908 – 1911), João das Verdades, pseudônimo de Caetano 

Alberto (1912), e Antônio Coubeira (1912 – 1915). Durante seus trinta e sete anos de 

existência, a seção “Crônica Ocidental” registrou momentos de mudanças em Portugal e no 

estrangeiro. Todos os assuntos foram tratados de acordo com a individualidade e o trato 

literário de cada um dos seis cronistas que por ela passaram. Assim, Guilherme de Azevedo 

deu a ela muito de seu humor e ironia, Gervásio Lobato encheu-a de graça e comicidade, D. 

João fez desse espaço um lugar de sentimento e complacência, enquanto Alfredo de Mesquita 

tratou dos assuntos com elegância e audácia, Caetano Alberto expressou seu conservadorismo 

e Antônio Cobeira contribuiu com seu espírito moderno. 
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Figura 3: Imagem da seção “Crônica Ocidental” dividindo o espaço com a imagem na primeira página da 
revista. (O Ocidente, 30 dez. 1902). 
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Outra seção de destaque na revista  O Ocidente foi “Nossas Gravuras”, publicada, na 

maioria das vezes, na segunda página, logo após a seção “Crônica Ocidental”, desde a 

primeira edição da revista até o ano de 1904, quando a rubrica deixa de aparecer, pelo fato de, 

nesse momento, a gravura ter sido substituída completamente pela fotografia; no entanto, 

conservou o estilo e conteúdo de sua predecessora. 

A seção consagrou a ideia inteligente de unir a gravura à palavra, todavia, com o foco 

sobre a imagem, uma vez que, levando à risca o objetivo anunciado no seu prospecto, - de que 

“a escrita completará os desenhos” (O Ocidente, 1877, p. 4), os textos ali descritos serviam 

para complementar as ilustrações publicadas, como explicita o próprio título da seção. Abaixo 

da rubrica “Nossas Gravuras” seguia-se o título informando o assunto que seria comentado. 

Geralmente, a seção era constituída de dois ou até cinco textos, podendo ser ou não assinados, 

e as imagens, às quais faziam referências, vinham espalhadas pela revista. 

Nesta seção eram assinalados, “a lápis e a pena” (O Ocidente, 1877, p. 4), as 

personalidades e os principais acontecimentos nacionais e estrangeiros. Nela encontramos 

biografias das pessoas ilustres da sociedade, comentários dos eventos importantes – festas, 

recepções, funerais de autoridades, abertura de exposições artísticas, de congressos, 

nomeações políticas, concertos e campeonatos esportivos -, a exibição de maquinário e 

instalações das indústrias portuguesas; a descrição do trabalho da Marinha de Guerra, dos 

desastres e acidentes ocorridos e informações sobre as colônias africanas. Além disso, 

postava-se como um espaço de divulgação dos monumentos, paisagens e costumes do país e, 

principalmente, dos quadros e esculturas dos mais notáveis pintores e escultores portugueses 

cumprindo a promessa que fez em seu prospecto de ser o “exato reflexo da nossa [de 

Portugal] arte” (O Ocidente, 1877, p. 4). Assim, investindo na divulgação dos eventos da elite 

portuguesa a revista intencionava agradar ao leitor aristocrático que se via representado em 

suas páginas. 

Depreende-se por parte da revista a preocupação em difundir as ideias filosóficas, 

sociológicas, históricas, econômicas e científicas que rondavam a sociedade da época. Para 

tanto, destacam-se as reflexões desenvolvidas pelo professor e literato D. Francisco de 

Noronha, publicadas a partir de 1901, sob a rubrica “Questões Sociais”. Doutrinários, esses 

textos destinavam-se a analisar temas importantes da atualidade como a justiça, a 

criminalidade, o respeito humano, a origem do socialismo, a família, o mundo infantil, a 

democracia cristã, dentre outros.  

Em 1901, escritor, parlamentar e professor da Universidade, Luís Leite Pereira Jardim, 

conde de Valenças, publicou uma série de estudos econômicos sobre a alfândega do século 
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XII ao XVI. Em 1903, escreveu outros textos em que discorria sobre o século da Revolução, 

em especial a comuna de Paris. Damasceno Nunes publicou sob a rubrica “Folheando a 

História” um artigo sobre a História da Espanha e seu prestígio militar, em 1901, sobre as 

novelas de cavalarias, em 1902, e um conjunto de artigos sobre a arqueologia, a arte e a 

história lusitanas. Os estudos sociológicos ainda foram divulgados sob a pena do literato e 

jornalista Júlio Rocha que, em 1902, expôs, em nove números, seu estudo a respeito do povo 

cigano na Europa sob o título “Os ciganos e seu dialeto”. 

A arte dramática fez-se representar através da publicação do trabalho “O Teatro de 

São Carlos de Lisboa” de Francisco Fonseca de Benevide, exibido ao longo das edições dos 

anos de 1900, 1901 e 1902. O estudo, rico em detalhes e ilustrações, apresenta o movimento 

lírico e artístico da cidade de Lisboa tendo por centro o Real Teatro de S. Carlos, no período 

de 1883, a 1902. Posteriormente, em 1902, Damasceno Nunes publicou um artigo sobre o 

aparecimento do gênero dramático na Grécia e na Roma antiga e, depois, em dezembro do 

mesmo ano, o estudo o “Teatro Clássico em Portugal, no século XVI”, logo seguido pelo 

artigo de Francisco de Almeida a respeito do teatro de Shakespeare.  

No que diz respeito às ideias científicas, O Ocidente postava-se como um testemunho 

evidente do mundo moderno e propagador das ciências, na medida em que estava atento às 

principais inovações e ocorrências científicas do mundo, divulgadas em suas páginas por meio 

de artigos com explicações pormenorizadas sobre fatos científicos ligados aos acontecimentos 

atuais. Além disso, possuía seções fixas de atualidades científicas, assinadas pelo professor 

Antônio A. Machado, tais como “Ciência Moderna”, “Meteorologia Popular”, “A Natureza e 

seus fenômenos”, “Meteorologia – observações diárias”, “Crônica Meteorológica”, “Mês 

Meteorológico”. Por fim, o autor ainda assinava a seção “Lições de Fotografia”, que dava a 

conhecer, uma vez por mês, os avanços da arte fotográfica no país. 

Chamariz de toda publicação ilustrada que se prezasse na época, a literatura esteve 

sempre presente na revista O Ocidente por meio da publicação de romances seriados, contos, 

histórias infantis, poemas, excertos e resenhas de livros recém-lançados. 

Em Portugal, a exemplo da França, onde surgiu, em meados da década de 1830, em 

plena época romântica, o folhetim-romance tornou-se a base de sustentação dos jornais e 

revistas, uma vez que conseguia atrair e prender a atenção dos leitores de gostos variados 

através da “fórmula mágica continua amanhã”. Marlyse Mayer, em seu livro Folhetim: uma 

História, explica que apesar dessa nova forma de se fazer literatura ter-se desenvolvido de 

maneiras diferentes de acordo com o momento histórico, político e social em que foi escrita, 

apresentava uma fórmula básica composta por narrativa redundante, diálogos vivos, 
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sentimentalismo, pieguice, lágrimas, emoções baratas, suspenses e reviravolta, linguagem 

retórica, personagens e situações estereotipadas, brilhantes cortes de capítulos, ao qual, 

também, está vinculado o “rocambolesco, sinônimo delirante de aventura, enrolada como o 

bolo ao qual deu o nome” (MAYER, 1996, p. 157). 

O Ocidente publicava o seu folhetim entre a sexta e a sétima página. Embora alguns 

textos fossem de autores portugueses, o predomínio era de escritores estrangeiros, sobretudo, 

franceses e ingleses. Nos anos que constituem o foco desta pesquisa, 1901 a 1905, foram 

publicados ao todo quatorze folhetins, numa média de três por ano, destes apenas um, O 

segredo de Clotilde, de Caetano Alberto, era de autor português.  

Em 1904, a revista publicou uma série de contos de importantes autores estrangeiros, 

traduzidos por Henrique Marques Junior. Entre eles destacam-se “A tornada de Guy”, de 

Maupassant; “Zasubrina”, de Máximo Gorki e entre outros. Do mesmo modo, visando ao 

público infantil, em números das edições de 1903 e 1904, a revista publicou as traduções 

feitas por Henrique Marques Junior dos contos “O avô e o neto”, “O lavrador e o diabo” e “A 

guardadora de gansos” dos Irmãos Grimm.   

A produção poética não recebia grande atenção por parte d’O Ocidente35. Os poemas 

apareciam apenas para a divulgação de livros, ou para homenagear algum literato, como no 

caso do escritor brasileiro Olavo Bilac que, recém-chegado a Lisboa, um dos roteiros de sua 

viagem pela Europa, foi saudado, em 20 de junho de 1904, pela revista com votos de boas-

vindas e a transcrição do seu poema “Via Lacta”, ou então, em tributo pela morte de alguma 

pessoa, como é o caso do poema “Tu na sátira é ríspido e ferino”, sem autor, publicado em 20 

de junho de 1903, em memória do jornalista Valentim de Guimarães. Somente em 1913, 

quando a O Ocidente passa por uma reforma gráfica, aumentando seu número de páginas para 

doze, os poemas começam a ser divulgados com mais frequência e destaque. 

A literatura também se fez presente na revista por meio da publicação de excertos de 

livros. Prática comum dos periódicos da época, a publicação de trechos de obras atraía a 

atenção do leitor e servia para divulgar trabalhos de importantes autores. Como exemplo tem-

se os fragmentos da obra A mocidade de Gil Vicente, de Júlio de Castilho, publicado pela 

revista em 10 de julho de 1902, por motivo dos festejos dos quinhentos anos da fundação do 

teatro português36; e trechos de A cidade e as serras e O primo Basílio, de Eça de Queirós, em 

                                                           
35

 Nas cento e oitenta edições da revista, referente aos anos de 1901 a 1905, não foram encontrados mais que 
vinte poemas. 
36

 Gil Vicente apresentou em 1502, o Auto da Visitação, considerada, na época de publicação d’O Ocidente, o 
marco do início do teatro em Portugal.  
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20 de novembro de 1903, este último continuado em 30 de novembro de 1903, devido à 

inauguração de um monumento, no largo da Quintela, em Lisboa, dedicado ao autor realista. 

As novidades editoriais eram publicadas na seção “Publicação”, localizada entre a 

sétima e a oitava página. Sempre de maneira cordial, a revista agradecia o recebimento dos 

exemplares e listava-os com breves comentários. Por vezes, encontramos nessa seção 

resenhas dos livros literários e científicos, escritas por assíduos colaboradores, como D. 

Francisco Noronha, Henrique Marques Junior, ou pelo próprio diretor Caetano Alberto, estes 

textos deixam depreender a postura ideológica tradicional e nacionalista da revista.  

Sendo assim, a revista O Ocidente funcionava como uma espécie de vitrine social, 

política, científica, artística e literária. Maria de Lurdes Santos, referindo-se especificamente à 

literatura publicada nos periódicos explica que “a imprensa periódica era frequentemente 

descrita como uma fábrica a vapor de obras de inteligência” e que muitos intelectuais temiam 

que “a aceleração e mercantilização dos processos de produção literária prejudicassem a sua 

qualidade” (SANTOS, 1988, p. 174). No entanto, apesar desse risco, os “periódicos 

funcionam como um fator de alargamento do campo de influência da literatura” (SANTOS, 

1988, p. 174). Pode-se dizer que, no caso da revista O Ocidente, não só da literatura, mas de 

toda a produção cultural, histórica e científica do país. Por meio da publicação de seus artigos, 

assim como das resenhas e das gravuras dos trabalhos artísticos dos pintores e escultores da 

época, a revista tornava público o avanço da ciência, da literatura e da arte, repartindo com os 

leitores as novas descobertas, técnicas, conhecimentos e conceitos nacionais e internacionais. 

Em via de regra, ao publicar a versão integral ou uma reprodução parcial, “a revista 

funcionava como um meio de lançamento, divulgação e promoção” (SANTOS, 1997, p. 191), 

para o suporte definitivo, ou seja, o livro. Antônio de Castilho, ressaltava a importância desse 

artifício de amostras das obras numa carta destinada a Luís de Seabra, quando diz: “um 

fragmento de uma obra grande, aparecendo antes dela, em lugar de a apagar ateia 

curiosidade”. [...] Sabes bem que da Notre Dame de Paris, de Vitor Hugo, e quase todos os de 

Dumas, primeiro que aparecesse o todo apareceram nos folhetins do jornal acreditados 

algumas amostras” (CASTILHO apud SANTOS, 1988, p. 176). 

Costume em Paris, a prática não podia deixar de ser feita pelos periódicos portugueses 

e O Ocidente seguiu a fórmula publicando em suas páginas várias amostras de trabalhos de 

estudiosos, literatos e artistas. Transcrita a obra, dias depois, a revista anunciava, na seção 

“Publicação”, ou, ao final da última página, no espaço dedicado à propaganda, o seu 

lançamento em livro. Foi o que aconteceu com os trabalhos, O Real Teatro de São Carlos – 
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memórias (1883 - 1902), Meteorologia Popular de Antônio A. O. Machado, e Terra Alheia 

de Henrique Marques. A título de exemplo têm-se o anúncio deste último: 

 
 

NOVIDADE LITERÁRIA: de edição da Empresa O Ocidente deve sair por 
todo o corrente mês um elegante volume de bons autores estrangeiros: 
Dickens, Poe, Maupassant, Daudet, Gorki, P. Arene, Malot, etc., a que seu 
tradutor Henrique Marques Junior pôs o título de Terra Alheia. Vem 
precedido de dois belíssimos prefácios do conhecido e inteligentíssimo 
investigador general Brito Rebello e de Albino Forjaz de Sampaio. Nada 
mais dizemos do que é um bonito brinde para se oferecer às senhoras 
portuguesas a quem é dedicado (O Ocidente, 20 mai. 1904, p. 112). 
 

 
Resta ainda fazer uma ressalva quanto à política de publicação de anúncios na revista. 

Prática constante dos periódicos da época e meio de sobrevivência de muitos deles, “uma vez 

que à publicidade competia cobrir uma parte ou a totalidade dos custos de produção do jornal” 

(TENGARRINHA, 1989, p. 226), a revista O Ocidente, acreditando no dever de se firmar por 

si só, negou, por vinte e quatro anos, de 1878 a 1902, submeter-se à prática dos anúncios, 

certa de que não era “o lucro material que levava ao sucesso de publicação” (O Ocidente, 

10/20 jan. 1902, p. 3), e vangloriando-se por ser “uma das poucas revistas do país que 

aspirava a um fim que não fosse mais mercantil do que artístico” (O Ocidente, 10/20 jan. 

1902, p. 3). 

 

 
 
 

Figura 4: Página final da revista, de 30 jun. 1902, que demonstra a restrição da revista em publicar anúncios que 
não fossem a respeito da literatura e cultura. (O Ocidente, 30 jun. 1902, p. 144) 
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Apesar dessa postura de relutância, em 1902, a revista começa a dedicar, ao final da 

última página, um espaço para a publicidade. No entanto, tal prática se apresenta de maneira 

tímida, progressiva e condizente com o seu ideal artístico e instrutivo, pois, neste primeiro 

ano, encontram-se apenas anúncios de livros publicados pela empresa O Ocidente, como o do 

Dicionário de seis línguas: francês, alemão, inglês, espanhol, italiano e português, orgulho da 

empresa por ter sido premiado na exposição Universal de Paris, em 1900, o Almanaque 

Ilustrado de O Ocidente e o livro Gil Vicente, de Jacinto Inácio de Brito Rebello. Somente a 

partir de 1903 é que parte da última página é tomada por anúncios de produtos e serviços 

direcionados, especialmente, à elite portuguesa, tais como: casas bancárias, casa de câmbio, 

papéis de crédito e loteria, alfaiates, joalheria, papelaria, álbuns para bilhetes postais 

ilustrados, vinhos do Porto, advogados, médicos, dentistas, etc.. Ao final do ano de 1903, e 

nos anos seguintes, tal atividade ganha tanto destaque que as últimas novidades da moda, tais 

como o gramofone, aparelho de som vendido pela Casa Diniz, o automóvel a vapor da marca 

Locomobile e a boutique Paris em Lisboa, foram apresentadas através de anúncios pomposos 

constituídos por texto medianos, ilustrações e fotos.  

 

 
 
Figura 5: Última página da revista em 1903: abertura para a publicidade. (Ocidente, 10 jan. 1903, p. 8) 
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Por tudo que foi demonstrado, por todo o cuidado artístico e dedicação na composição 

de uma revista de ilustração, nos dois sentidos da palavra, isto é, no intuito de oferecer ao 

leitor conhecimento e entretenimento através do que havia de melhor em termos de imagem e 

das últimas novidades da arte, ciência e literatura, sendo tanto quanto possível um produto 

nacional, a revista obteve o prestígio nacional e internacional. Nacional na medida em que 

agradou ao público conseguindo permanecer em circulação por anos e, sobretudo, o 

reconhecimento internacional, uma vez que teve sua qualidade firmada por meio de prêmios 

internacionais importantes. Dentre suas premiações estão a menção honrosa, já no primeiro 

ano de sua publicação, 1878, na Exposição Universal de Paris, medalha de cobre na 

Exposição Industrial Portuguesa, em 1888, e na Exposição Internacional de Antuérpia, de 

1894, diploma de honra na Exposição da Imprensa, em Portugal, medalha de cobre na 

Exposição Universal de Paris, de 1900; e o Grand-Prix nas exposições Universais de São 

Luiz, em 1904, e de Lovaina, em 1907. 

Em 10 de julho de 1915, dezoito edições após anunciar, em 10 de janeiro de 1915, 

renovações na parte artística e a introdução de novas seções, O Ocidente interrompe sua 

publicação sem dar em suas páginas qualquer tipo de informação e aviso sobre o seu término. 

Alda Ribeiro (2009, p. 100), em seu estudo, afirma que, neste mesmo ano, devido ao 

crescimento do ativismo monárquico, a revista foi acusada de favorecer o antigo regime 

contra a República, e obrigada a declarar sua ideologia que afirmara ser neutra, como 

anunciara em seu prospecto. Por isso, talvez, um dos motivos de encerramento da revista 

possa ter sido repressão política, porém, em seu último número, nenhuma pista nos é 

fornecida. 

À vista disso, passemos para a segunda parte deste capítulo com leitura das crônicas 

publicadas entre 1901 e 1905, o modo como D. João da Câmara abordava os principais 

assuntos da semana de modo a informar e deleitar o leitor tentando não incomodá-los com os 

problemas do país.  

 

 

2.3 A seção “Crônica Ocidental” de D. João da Câmara 
 

 

D. João inicia sua colaboração na revista O Ocidente em 5 de junho de 1895, com uma 

crônica obituária intitulada “A morte de Gervásio Lobato”. Como era de costume no meio 
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jornalístico da época estrear no periódico com o elogio ao antecessor, escreveu sobre o autor, 

seu amigo, que havia falecido, e a quem ele substituiria nas páginas da revista a partir de 

então. Seguindo os preceitos das crônicas da época, que tende a uma conversa amena, muito 

próxima ao leitor, em um estilo confessional, D. João, imediatamente, deixa transparecer o 

estilo sentimental, por vezes melancólico, que permeará grande parte dos seus textos: 

 
 

[...] falando de Gervásio, hei de falar de mim com quem o público que me 
vai ler nada tem, e que tão mal venho ocupar este lugar, tão brilhantemente 
dele, por tantos anos. Árdua herança me coube em sorte. Hei de falar de 
mim, porque me falta um bocado da minha alma que ele me levou consigo, e 
o vácuo horrível que me deixou hei de preenchê-lo com as queixas da minha 
saudade. (O Ocidente, 5 jun. 1895, p. 122)  

 
 
Nesta crônica, devido às circunstâncias, o cronista faz o que Afrânio Coutinho chama 

de crônica-ensaio, ou seja, “uma composição em prosa [...] breve, que tenta (ensaia) ou 

experimenta, interpreta a realidade à custa de uma exposição das reações pessoais do artista 

em face de um ou vários assuntos de sua experiência ou recordações.” (COUTINHO, 1986, p. 

118). O novo cronista, embora escreva necrológio de uma figura importante da sociedade 

portuguesa, o faz de maneira eminentemente subjetiva. Na crônica, prevalece sua experiência 

individual através da recordação dos momentos felizes que viveu ao lado de Gervásio Lobato 

e, sobretudo, a lembrança dolorida do seu último momento de vida no qual estava presente. 

Assim, toma o leitor por cúmplice revelando sua tristeza devido à morte do amigo, deixando 

transparecer todo o sentimentalismo e a ternura que o afasta da maneira de escrever dos seus 

antecessores. Maria Fernanda Severo Alves, comentando a diferença das crônicas de D. João 

da Câmara em relação a Guilherme Azevedo e Gervásio Lobato, argumenta: 

 
 

A crônica, espécie de relatório leve e despretensioso dos acontecimentos 
mais notáveis decorridos durante a semana, a que Guilherme Azevedo ao 
iniciá-la entre nós, dera cunho muito pessoal, toma com D. João da Câmara 
novas características sem, contudo, perder a feição primitiva. Este que não 
era tão motejador não lhe imprimiu tanto o aspecto irônico e chistoso, como 
soube dar-lhe poder de sinceridade e comoção. (ALVES, 1942, p. 78) 
 
 

De fato, a crônica de D. João apresentava uma ironia muito amena e era quase que 

desprovida de humor, elementos discursivos muito utilizados pelos escritores portugueses de 

sua época, - como Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, Fialho de Almeida e Guilherme de 

Azevedo -, para satirizar a sociedade em que viviam. Suas crônicas eram inofensivas, 
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compostas por comentários impressionistas repletos de sentimentalismo e complacência, 

atributos que faltavam a seus antecessores na revista, porém estavam presentes em toda a sua 

obra literária. Fialho de Almeida descreve-o como “um homem de letras nato, e com uma 

acentuada tara de sentimento, à luz de cuja chama rósea ele via o principal dos seus assuntos” 

(ALMEIDA, 1969, p. 213).   

A partir de 15 de junho de 1895, inicia oficialmente seu trabalho como diretor literário 

da revista O Ocidente e como cronista da seção “Crônica Ocidental”, função que exercerá por 

doze anos, até sua morte em 2 de janeiro de 1908, sendo sua última crônica publicada em 10 

de dezembro de 1907, perfazendo um total de quatrocentos e sessenta textos. 

Diferentemente da primeira crônica que apresentou título, as que a seguiram não o 

receberam, vindo, logo, após o nome da seção, “Crônica Ocidental”. Ao final do texto vinha a 

assinatura do autor, como João Câmara, omitindo seu título de nobreza, Dom37. Essa opção de 

não utilizar o título, pode ser decorrente do próprio estilo do gênero crônica, que tende para a 

simplicidade e aproximação entre autor e leitor. Assim, omitindo o título “Dom”, o cronista 

demonstrava sua intenção em romper as barreiras e manter um elo de amizade e proximidade 

com o leitor, ainda que este, muitas vezes, também fizesse parte da aristocracia e burguesia 

portuguesa que, conforme visto, eram os leitores da revista O Ocidente. 

Sendo responsável pela seção de maior destaque da revista, a “Crônica Ocidental”, 

cabia-lhe o papel de observar os fatos mais importantes da sociedade e comentá-los de acordo 

com sua relevância, de modo a fazer jus ao folhetim da época. Adotando esses princípios, 

fazia de sua “Crônica Ocidental” um “palco de variedades” onde de maneira suave e graciosa 

comentava os assuntos mais notáveis decorridos nos últimos dez dias, abordando em um 

único texto vários temas, sem fixar-se longamente em nenhum de modo a agradar e “tornar-se 

assimilável a todos os paladares” (COUTINHO, 1986, p. 123). Essas crônicas estão ligadas ao 

primeiro modo de produção do gênero, ou seja, o folhetim variedades, conhecido, também, 

por o fait divers. Assim, por meio de um texto ligeiro e espirituoso, o autor apresentava e 

comentava os aspectos cotidianos, paisagísticos, sociais, políticos, culturais de Portugal e, 

também, em algumas ocasiões, do estrangeiro; por exemplo, a crônica de 30 de março de 

1901, em que o autor comenta uma questão religiosa, a criação de projetos de leis na Câmara, 

conflitos na Rússia, morticínios na África do Sul, o surto de meningite em Lisboa, passando 

para a variação climática, - “de manhã inverno e de tarde verão” -, comemoração do Domingo 
                                                           
37 De origem aristocrática, descendente direto do navegador que descobriu a Madeira, João Gonçalves Zarco, a 
quem Afonso V, em 1460 concedera o brasão d’armas, aplicando-lhe a mercê com a concessão do apelido de 
Câmara de Lobo. D. João da Câmara era um nobre e fidalgo que tinha a torre de prata dos Câmaras de Lobo para 
assegurar-lhe, nos tombos de família e no Livro do Armeiro Mor. 
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da Paixão, o primeiro dia de tourada na capital, o fim do inverno, a realização de concertos 

musicais e, por último, a peça teatral que estava sendo encenada no teatro D. Amélia e o 

desagrado do público com a encenação da atriz Duse, na Itália.  

Desta forma, percebe-se que, embora tenha começado sua colaboração com uma 

crônica necrológio e que a tenha desenvolvido em outros momentos nesta seção, o que se verá 

com frequência, durante os anos em que foi colaborador da revista, é uma crônica extensa, 

colocada na primeira página, em que apresenta assuntos importantes da atualidade misturados 

com notícias corriqueiras, adotando um estilo de crônica que Afrânio Coutinho classifica 

como “crônica-comentário” (COUTINHO, 1986, p. 127), por agregar, em um mesmo texto, 

temas distintos, formando o que Eugênio Gomes chama de “bazar asiático onde a imaginação 

poética dava imprevistas transfigurações às coisas mais vulgares e prosaicas” (GOMES, 1958, 

p. 9). 

Neste sentido, sua crônica se posta como um texto, ao estilo patchwork, ou seja, 

dividido em pequenas partes, cada qual designada a um episódio que, devido à sua evidência 

na sociedade, fazia-se necessário comentar, iniciando-se a seção, embora não consista uma 

regra geral a todas as crônicas, pelos temas mais importantes, como a política, ou algum 

acontecimento sério, para finalizar pelos assuntos mais agradáveis como eventos artísticos, 

musicais e teatrais, utilizando, algumas vezes, como auxílio para a transição de um assunto 

para outro a descrição paisagística ou climática do país, conforme veremos mais adiante.  

Arrigucci (1987, p. 51) chama a atenção para o fato da palavra “crônica” implicar “a 

noção de tempo, presente no próprio termo, que procede do grego chronos”. Do mesmo 

modo, Margarida de Souza Neves (1992, p. 82) explica que “a crônica pela sua própria 

etimologia – Chronos/crônica -, é um gênero colado ao tempo”. Na Idade Média, quando 

surgiu, a crônica postava-se como o relato fiel dos fatos históricos segundo uma ordem 

cronológica; ao cronista, numa época em que não havia jornais, cabia a responsabilidade de 

“zelar pela memória dos acontecimentos importantes” (LOPES, 1992, p. 165) de modo a fazer 

da crônica o “testemunho de uma vida, o documento de toda uma época ou um meio de 

escrever a História no texto” (ARRIGUCCI, 1987, p. 52). Com o surgimento do jornal e, em 

especial do folhetim, no século XIX, “a História Pátria cedeu espaço à História da Sociedade” 

(RODRIGUES, 2003, p. 16). O cronista que antes tinha o comprometimento de registrar os 

acontecimentos sublimes da História da Nação, como a vida dos reis, com o passar dos 

tempos, cedeu espaço para o literato ligado ao jornal que, de modo despretensioso, foca-se 

nos acontecimentos corriqueiros da sociedade de sua época, sendo livre para comentá-los de 

acordo com a sua subjetividade.  



86 
 

No entanto, se os objetivos da crônica foram transformados, ela continuou ligada à sua 

etimologia de modo que, como ressalta Ernesto Rodrigues, facilmente percebemos serem as 

crônicas “a história dos tempos dividida pela ordem das épocas” (RODRIGUES, 2003, p. 5). 

Atento a essa característica do gênero cronístico, Mário Mesquita, ao observar a temática das 

crônicas da revista O Ocidente chama a atenção para o fato de elas não escaparem do sentido 

etimológico da expressão: “as crônicas atendiam ao tempo: às estações do ano, ao calendário 

litúrgico e às festas profanas; ao tempo político e ao tempo cultural; às mudanças de 

ministério e às peças do teatro D. Amélia ou aos casos de investigação criminal; às últimas 

modas femininas ou à época da vindima” (MESQUITA, 1984, p. 212). Nesse sentido, ao 

observarmos o conjunto da seção “Crônica Ocidental” escrita por D. João nos deparamos com 

um ciclo temporal que se desenvolve, sobretudo, através das descrições que o autor faz das 

estações do ano.  

Conforme dito anteriormente, ao assumir a “Crônica Ocidental”, D. João da Câmara 

foi incumbido de relatar os principais fatos ocorridos no período da publicação de uma edição 

a outra da revista, sendo, portanto, os temas condicionados pela circunstância e pelo gosto do 

público leitor. No entanto, a leitura do conjunto desses textos demonstra que a cada estação do 

ano, embora de um ano para o outro acontecessem muitas coisas diferentes, o autor 

apresentava quase sempre os mesmos temas. Essa repetição temática evidencia, conforme 

visto no primeiro capítulo, uma sociedade em crise, provinciana e estática que, apesar de 

almejar à cultura dos principais centros europeus, estava satisfeita com a vida pacata que 

levava. Mais do que isso, demonstra a indisposição do autor em tratar de assuntos que 

fugissem dos interesses de seus leitores, ou então, que lhes desagradassem.  

Assim, ainda que não funcione como uma via de regra, nas crônicas escritas durante a 

primavera e o verão, - que compõem os meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto -, 

período de férias em Lisboa, em que as pessoas da classe média alta deixavam a cidade em 

busca de lugares mais aprazíveis nos campos e termas, observa-se uma preferência por 

assuntos sobre as províncias, o campo português, descrições de paisagens, festas religiosas, os 

círios, as atrações das feiras populares, das touradas. Por sua vez, as crônicas escritas no 

período em que se estende o outono e inverno, - setembro, outubro, novembro, dezembro, 

janeiro e fevereiro -, período em que a classe média alta está em Lisboa, a Câmara dos Pares 

do Reino aberta e os teatros funcionando, apresentam, preferencialmente, fatos ligados à 

capital portuguesa, Lisboa, em especial os assuntos políticos e teatrais. No entanto, nos dois 

casos é possível perceber o atraso da sociedade portuguesa.  
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Cabe ressaltar que a crônica, por ser um gênero ligado à imprensa, seu meio de 

divulgação, está intimamente ligada ao público leitor. Elza Miné (2000, p. 28), em seu estudo 

sobre Eça de Queirós e o jornalismo no século XIX, chama a atenção para o fato de o texto de 

imprensa, mais do que qualquer outro, “ser produzido tendo em vista o papel decisivo nele 

desempenhado pelo destinatário”: 
 
 

Um dos pilares sobre os quais se assenta a imprensa contemporânea é 
justamente na atribuição de interesses ao leitor, cuja cumplicidade busca e 
em nome de quem se justifica. Há o chamado “perfil do público alvo”, 
entidade abstrata, que o jornal diz atender; ao mesmo tempo, este público 
corresponde à realidade do mercado, que atende ao jornal, garantindo-lhe 
subsistência (MINÉ, 2000, p. 28). 

 
 
Tendo em vista que o seu leitor era pertencente à classe média e alta da sociedade 

portuguesa, a revista O Ocidente procura retratar assuntos que diziam respeito a essa parte 

pequena da população portuguesa, chamada por ele de “sociedade elegante” que, apesar de ter 

ciência dos acontecimentos políticos nacionais e internacionais, vivia numa redoma, 

interessada apenas em ver retratados nos jornais os seus compromissos, quando muito um 

pouco de política amena. Uma sociedade frequentadora, no inverno, de saraus, jantares, 

exposições artísticas, concertos musicais e espetáculos teatrais e que dispunha de tempo e 

dinheiro para, no verão, sair da cidade de Lisboa em busca de lazer e distração nos balneários 

e nas serras do país. 

Pensando nesse leitor, conforme atesta José Carcomo, cronista da revista portuguesa O 

Recreio, fazer uma crônica “não era das coisas mais difíceis. Durante a semana, o cronista ia 

uma ou duas vezes ao teatro, frequentava uma certa roda, lia o último romance ou o último 

almanaque, depois só tinha o trabalho de expor o que lera ou narrar o que vira” (CARCOMO 

apud RODRIGUES, 2003, p. 12). No entanto, atrás dessa ilusória naturalidade e liberdade da 

crônica, escondiam-se os apuros e as limitações dos cronistas, na hora da sua escrita, por 

motivo da escassez de eventos de uma sociedade monótona que pouco produzia para ser 

retratado nas crônicas. 

Conforme ressalta Jorge de Sá (1985, p. 10) em seu estudo sobre a crônica, “a 

aparência de simplicidade não quer dizer desconhecimento das artimanhas artísticas”. A 

crônica, como todo texto literário que apresenta linguagem elaborada, importância psicológica 

e social, exigia dedicação e estratégias dos escritores para a sua composição. Em vista disso, 

será observado o modo como D. João da Câmara escrevia seus textos de modo a driblar a 
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aparente falta de assunto, consequência de uma sociedade paralisada moral e culturalmente, e 

agradar ao público leitor apresentando-lhe textos que valorizava a pátria e a sociabilidade 

elegante.  

 
 

2.3.1 A crônica como o retrato de uma sociedade estagnada 
 

 

Conforme vimos no primeiro capítulo, a sociedade portuguesa, da virada do século 

XIX para o XX, passava por um período conturbado, de crise política, instabilidade 

econômica, descredito na monarquia constitucional, falta de consciência moral e estagnação 

cultural. A vida na cidade era monótona, as pessoas não tinham muito que fazer. A classe 

média e a alta se exibia e bocejava nos teatros, enquanto a classe popular se divertia, 

conforme podia, nas feiras, touradas e procissões. Devido ao fato de Portugal ser afastado dos 

outros países da Europa, as manifestações políticas e culturais dos principais centros 

demoravam a chegar ao país e quase não eram repercutidas na sociedade. Lisboa postava-se 

como um centro provinciano sem muito a oferecer aos seus moradores e, por sua vez, aos 

cronistas que viviam da efervescência da cidade. 

Entre as principais reclamações dos autores portugueses que escreviam para os 

periódicos estava a falta de matérias para preencher o espaço destinado à crônica nos jornais. 

Tais protestos ocorriam, em especial, na época da primavera e, principalmente, no verão, 

quando a Câmara encerrava seu expediente, a temporada teatral chegava ao fim e as pessoas 

elegantes da cidade, em férias, saíam de Lisboa deixando-a ainda mais falha em 

acontecimentos, políticos, sociais e artísticos. Júlio César Machado, um dos principais 

folhetinistas da época, ao comparar a feitura da crônica em Paris, onde o gênero surgiu, e em 

Portugal demonstra as dificuldades dessa importação do gênero em um “país adormecido, sem 

vida, sem acontecimentos que sirvam de assunto” (MACHADO, 1988, p. 177), exigindo dos 

“pobres revisteiros ser dotados da sobriedade do camelo, que atravessa o deserto sem tomar 

alimento durante semanas” (MACHADO, 1988, p. 177). Do mesmo modo, Santos Gonçalves, 

na revista Recreio, desabafa:     

 
 

As crônicas deviam ser, como os exercícios venatórios, proibidas em certa 
época do ano. S. Carlos fechado, crônica interrompida até fins de Setembro 
ou princípio de Outubro. Porque a verdade é que, ao perderem-se no espaço 
as últimas vibrações da ópera italiana, as andorinhas das salas e as avestruzes 
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da política logo cuidam de emigrar para onde os ares são mais puros e mais 
frescos, e Lisboa, reduzida à soporífera pacatez de uma cidade de província, 
fornece apenas aos cronistas... a sensaboria e o calor, obrigando-os a lançar 
mão, para entreterem os leitores, do triste privilégio de maçar e dizer 
banalidades [...] ” (GONÇALVES apud RODRIGUES, 2003, p. 12). 

 
 

Guilherme Azevedo, desgostoso da monótona vida de seu país, em uma de suas 

crônicas, na revista O Ocidente, desabafa de modo irreverente, acusando a sociedade de 

impedir os seus afazeres de cronista: 

 
 

As obrigações da crônica estão há muito definidas. Há modelos 
perfeitíssimos a seguir [...] simplesmente o cronista não procede a esse 
trabalho sozinho. Pede à sociedade que o rodeia que seja sua colaboradora 
dedicada que invente, que tenha fantasia, que tenha gênio, e que depois se 
sentem ambos à mesa de trabalho, traduzindo as suas concepções pela 
escrita. Nada mais simples”. (AZEVEDO apud SÁ, 1986, p. 100)     

 
   
Como todo cronista da época, D. João da Câmara passou, também, por esses 

contratempos para preencher as colunas obrigatórias de sua seção na revista O Ocidente. Em 

crônica de agosto de 1904, o autor reflete sobre a questão: 

 
 

Já vamos no fim de agosto. Vi, há dias, a lua famosa erguer-se devagarinho 
por detrás do arvoredo na serra de Sintra. Que formosura de noite! E queixa-
se a gente de não haver em que falar! A culpa é nossa; é porque não 
queremos sair deste pontinho microscópico, chamado Lisboa, num 
grãozinho de areia que se chama a Terra. Não fora isso, verão e inverno, 
outono e primavera, nunca o assunto faltaria, e de que beleza muita vez! 
Mas quê! O preciso é contar o que se passa pelo Rossio, Avenida ou Chiado, 
o que sucedeu na Arcada, o que se rosnou nas secretarias de estado, o que já 
rebentou ou, melhor ainda, está por rebentar, que se disse e se desdisse; o 
preciso é falar de política e de high-life, e de desastres e de coisas artísticas, 
ainda que a política pouco interesse, ainda que o high-life seja de quarto de 
tigela, e os desastres não passem de algumas cabeças partidas e as coisas 
artísticas se resumam num crochê de menina de colégio (O Ocidente, 30 ago. 
1904, p. 87). 

 
 

Deste comentário percebe-se a compreensão que D. João tem da essência da crônica, 

ou seja, um apanhado dos principais acontecimentos da semana. De modo versátil, o cronista 

deve ser capaz de resumir os assuntos políticos, sociais e culturais dos últimos dez dias em 

Lisboa, mesmo que estes aparentassem ser insignificantes. Além disso, percebe-se o desabafo 

do escritor diante das imposições limitativas do gênero que, sendo focado no cotidiano da 
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cidade, não permite muitas divagações e devaneios e, por isso, o deixa, junto com seus 

colegas, em apuros para preencher as colunas periódicas obrigatórias, uma vez que a 

paralização cultural da sociedade portuguesa não lhe fornece materiais para o 

desenvolvimento da crônica. 

Reflexões como essa sobre a dificuldade de se escrever a crônica diante do atraso da 

sociedade são constantes em sua seção e deixam transparecer algumas estratégias que 

utilizava quando se via diante do obstáculo da falta de assunto. Dentre elas apontamos: a 

descrição da natureza, exposição das coisas miúdas do cotidiano, recorrência aos noticiários 

em busca de notícias sobre crimes e acontecimentos internacionais, o uso da fantasia, narração 

de pequenas anedotas e a antecipação do que acontecerá em Lisboa na próxima estação. 

O uso da descrição do tempo é um recurso muito utilizado por D. João da Câmara em 

suas crônicas, principalmente em momentos em que o assunto é escasso. Comentando a 

estiagem de assunto em pleno mês de dezembro, período que, como o próprio cronista 

destaca, é fecundo em acontecimentos, - “quando se começa falando de bailes e festas, de 

teatros em que se preparam peças, de Câmaras em que se preparam discursos” (O Ocidente, 

10 dez. 1902, p. 265) - , explica o que faz quando o fantasma da falta de assunto o assombra, 

tendo em vista a curiosidade do leitor, que ao querer saber sempre dos mínimos detalhes 

acaba facilitando o seu ofício:  

 
 

Arte e política pouco deram de si para falar-se. Sucede às vezes ser nestas 
circunstâncias que mais notícias aparecem, porque de pequeninos nadas, 
muitos assombrados, se fazem grandes coisas e se dá berros que até parecem 
os da montanha a parir um rato.  
Não se olha para que se escreve, olha-se apenas para quem, porque o público 
é curioso e quer pormenores e comentários, quer às vezes saber se eram de 
quadradinhos as calças do atropelado [...]. 
Com tudo isso e com uma ou outra peta à mistura, a descrição do nascer do 
sol e o tempo que fazia, lá se consegue com o que merecia duas linhas esticá-
lo pelas orelhas até coluna e meia (O Ocidente10 dez.1902, p. 265, grifo 
nosso). 

 
 
Esta crônica é significativa para o entendimento da seção de D. João da Câmara, pois 

ao dizer que a arte e a política quase não apresentaram novidades, depreende-se que a sua 

seção fica limitada a esses dois assuntos; não porque não deseja discorrer sobre outra coisa, 

mas, sim, porque esses são os únicos acontecimentos que se destacam em meio a uma 

sociedade sem opções culturais e sociais. O cronista explica que na falta desses dois assuntos 
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fulcrais volta-se para a descrição da natureza e do tempo, assim como, privilegia os fatos mais 

corriqueiros da sociedade deixando sua subjetividade pairar sobre todo o texto. 

O uso da expressão “montanha a parir um rato” mostra que o cronista gostaria de 

preencher seu texto com o comentário de eventos importantes, mas tem ciência de que nem 

sempre isso é possível. D. João sabe que não apenas de matérias sérias se faz uma crônica, 

mas, sobretudo, de acontecimentos ínfimos que, tratados de maneira despretensiosa e leve, 

podem obter grande resultado diante do leitor. Neste sentido, sua atitude perante o texto 

lembra os dizeres de Antonio Candido em relação aos cronistas: “a sua perspectiva não é a 

dos que escrevem do alto da montanha, mas do simples rés-do-chão. Por isso mesmo, 

consegue quase sem querer transformar a literatura em algo íntimo de cada um” (CANDIDO, 

1992, p. 14). Nesse caso, a solução para a falta de assunto depreende outra característica 

importante da crônica: a cumplicidade que ela proporciona entre o escritor e o público quanto 

aos assuntos a serem abordados. O cronista mostra-se conhecedor de seu público, “curioso” 

“ávido de detalhes”, e sabe, portanto, que pormenorizando os assuntos pequenos e, 

principalmente, intercalando-os com a descrição do tempo conseguirá preencher o espaço de 

sua seção na revista.    

Desta sua explicação, fica subtendido, ainda, o nível intelectual dos seus receptores, ou 

seja, mesmo pertencente à classe social privilegiada, o leitor é tomado pela alienação 

intelectual, na medida em que, se preocupa demasiadamente com detalhes banais, como “os 

quadrinhos da calça do atropelado” que nada irá acrescentar a sua formação cultural. Do 

mesmo modo, D. João da Câmara para esconder o marasmo da cidade utiliza-se da descrição 

da paisagem.  

Devido ao fato de não haver nada de muito interessante em Lisboa para se comentar 

na crônica, aproveita o espaço para, de modo muito subjetivo, abordar as regiões campesinas 

portuguesas, mostrando ao leitor suas belezas naturais e a sua tradição. É o que ocorre na 

crônica de 30 de agosto de 1902. Nela, o autor sem contrariar o seu objetivo de comentar o 

cotidiano, deixa seu sentimento vir à tona fazendo um elogio à chegada do outono no campo: 

 
 

Já o sol perdeu as cores intensas com que ainda há pouco tingia os poentes e 
é mais brando o ouro com que pinta as nuvens. Já uma primeira folha seca 
treme no alto ramo à viração mais fria da tarde; não tarda que se vistam de 
ouro os choupos que por esses campos deram fresca sombra às ribeiras. 
Vamos entrar em setembro, no tempo das vindimas, última tarefa do ano (O 
Ocidente, 30 ago. 1902, p. 185). 
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Percebe-se que o cronista introduz sua crônica abordando a aproximação do outono, 

descrevendo-o de modo bastante subjetivo. No entanto, junto à descrição idealizada, informa 

a realização das vindimas em setembro e expõe a realização dos últimos círios do ano, em 

especial o de Sintra, que contou com a presença da rainha D. Amélia. Neste caso, como 

ressalta João Roberto Faria, “o Literário insinua-se na informação, convivendo com ela em 

perfeita harmonia” (1992, p. 75). Como numa conversa entre amigos em que um assunto puxa 

outro, a alusão à cidade de Sintra faz com que o cronista volte a tratar do outono preenchendo 

as linhas de seu texto com a exaltação da beleza da cidade campesina nessa estação:  

 
 

E entretanto a mais bela estação é em Sintra esta que se aproxima. Muitos 
dos que ali passam os meses de maio a agosto ignoram de quanta formosura 
a serra se reveste, quando começam as árvores a dourar-se e o céu a encher-
se de melancolia, quando já as águas alteiam o seu cantar e os pinhais à tarde 
erguem mais alto os seus gemidos. É outro o perfume daquelas matas depois 
das primeiras chuvas, e as heras, cheias de brilhantes, parecem estremecer 
com os primeiros frios. (O Ocidente, 30 ago.1902, p.185) 

 
 
A necessidade de preencher as duas colunas destinadas à seção faz com que deixe 

sobressair suas impressões sobre a cidade de Sintra, - local, ainda, não corrompido pelo 

artificialismo urbano -, durante o outono, sua estação do ano preferida, como atesta Antero de 

Figueiredo, jornalista do jornal O Imparcial, ao dizer em seu artigo em homenagem ao autor: 

“para D. João o ano só tinha uma estação – o outono” (FIGUEIREDO, 1910, p. 1). O cronista 

ao abordar essa estação em Sintra deixa sobressair a expressão de um sentimento vago e triste 

diante da beleza natural da cidade. Mais do que isso, revela as belezas do campo português, 

numa tentativa de mostrar ao leitor que, embora o país viva um momento de estagnação 

evidenciado na escassez de acontecimentos na cidade, o campo, com toda sua exuberância 

natural e tranquilidade, pode ser um lugar de refúgio, saúde e bem viver. 

Assim, mesmo que faltem assuntos para serem expostos nos textos, o cronista, 

recorrendo aos elementos da natureza, consegue dar vida aos seus escritos, transformando o 

cotidiano no campo em algo encantador. Neste sentido, pode-se aplicar às suas crônicas o que 

o pesquisador Davi Arrigucci afirma ao contemplar os textos do cronista brasileiro Rubem 

Braga: “nesses casos, a circunstância corriqueira e efêmera de que o cronista se serve como 

gancho fica reduzida ao mínimo possível e a crônica parece que se enrola em si mesma e se 

solta [...] irisada apenas pela luz interior do sujeito que a anima com o mais profundo de sua 

experiência humana” (ARRIGUCCI JR., 1987, p. 46). 
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Curiosamente, essa crônica de 30 de agosto de 1902 apresenta todos os recursos 

utilizados por D. João diante da falta de assunto. Assim, após a descrição do outono, queixa-

se da tranquilidade da capital portuguesa, - “de Lisboa nem falar é bom” (O Ocidente, 30 ago. 

1902, p. 185) -, o que o obriga a recorrer ao noticiário em busca de notícias, tais como: a de 

um crime e suicídio em Lisboa e a descoberta de falsificação da farinha no Porto e em Lisboa; 

seguida pela explanação da visita dos generais boers, Dewet, Delarey e Luiz Botha ao rei da 

Inglaterra Eduardo II, em seu iate Victoria and Albert, em Cows. Sobre o teatro, faz alusão ao 

fechamento dos teatros no verão e à viagem de Visconde de São Luiz, diretor do teatro D. 

Amélia, à Itália e à França em busca de novidades pra o inverno. Termina a crônica com uma 

anedota sobre a influência francesa na língua portuguesa. Todos esses assuntos evidenciam 

uma sociedade corrompida e escassa em eventos interessantes para serem comentados. 

Em crônica do dia 10 de setembro de 1903, fim do verão, demonstra o sufoco passado 

pelos jornalistas para arranjar assuntos quando a vida monótona da cidade “manda que no 

estio tudo descanse menos a fantasia do cronista” (O Ocidente, 10 set. 1903, p. 194). Diante 

de tal imposição, a solução encontrada é ultrapassar os limites de seu país: “Temos que sair às 

portas para encontrar seja o que for com jeito, temos até que ir muito mais longe, talvez até à 

Macedônia para achar notícias comoventes, se guerras38 longe ainda comovem alguém” (O 

Ocidente, 10 set. 1903, p. 194). Nestes casos, a matéria-prima importada, ou seja, a notícia 

internacional se torna a prata da casa. 

Muitas vezes, diante da falta de bons assuntos, a única alternativa, embora não seja do 

seu agrado, consiste na leitura do noticiário lisboeta em busca de notas policiais e episódios 

corriqueiros ridículos que, ao invés de amenizar, torna mais evidente o atraso da sociedade 

lisboeta. Em crônica do dia 10 de junho de 1905, fim da primavera, o cronista mostra-se 

aliviado por, ainda, não ter que se submeter a tal estratégia para escrever seu texto, como é 

possível perceber do comentário que faz a seus leitores: “Ainda não nos vemos reduzidos, por 

falta de melhores assuntos, a ler nos jornais os pormenorizados passos da polícia atrás de 

algum criminoso ou as curas milagrosas de diferentes preconizados elixires. Por enquanto, há 

de tudo, sem termos de sair dos nossos muros” (O Ocidente,10 jun. 1905, p. 122). 

                                                           
38A Revolta de Ilinden: “foi um levante organizado contra o Império Otomano liderado pela Organização 
Revolucionária Interna da Macedônia. O objetivo inicial da revolta era criar uma nação macedônia livre do 
regime do Império Otomano. O início da revolta ocorreu na noite de 2 de agosto de 1903 no Vilaiete de 
Monastir, atualmente no norte da Grécia e centro-sul da República da Macedónia, na cidade de Smilevo. No dia 
seguinte, os rebeldes capturaram a cidade de Krusevo e estabeleceram um governo provisório, conhecido como a 
República da Krusevo, liderada pelo professor Nikola Karev”. Wikipédia. Disponível In: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolta_de_Ilinden-Preobrazhenie. > Acesso em 10 mai. 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Otomano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Revolucion%C3%A1ria_Interna_da_Maced%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Revolucion%C3%A1ria_Interna_da_Maced%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1903
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vilaiete_de_Monastir&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vilaiete_de_Monastir&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_Maced%C3%B3nia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Smilevo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Krusevo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikola_Karev&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolta_de_Ilinden-Preobrazhenie
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Em outros casos, a carência de assunto e a dificuldade de encher as “colunas 

obrigatórias” são suprimidas pela recorrência à lembrança e à fantasia para a descrição de 

episódios engraçados como ressalta o autor: “por esse tempo, o mais vulgar é a gente ir ao 

depósito das anedotas a ver como há de enfeitar alguma delas a mais decentezinha para 

apresentá-la capazmente como coisa que vem a propósito ao correr da pena” (O Ocidente, 10 

jul.1904, p. 146). Nessa mesma crônica, ao fazer o necrológio do Duque de Saldanha, 

descreve uma anedota na qual Gervásio Lobato, quando aquele foi nomeado presidente do 

Conselho, pediu ao amigo, neto do duque, que intercedesse junto ao seu avô por um cargo de 

amanuense para ele. Diante da impossibilidade de realizar o pedido naquele momento, para 

não magoar o amigo do neto, o conde lhe ofereceu o título de visconde. “O Gervásio saiu 

desconsolado, mas teve história para contar, que o alegrou a vida inteira” (O Ocidente, 10 jul. 

1904, p. 146). Por meio dessa breve anedota, resolveu dois problemas: primeiro, usufruiu da 

história do amigo para contar de modo leve e gracioso algo original sobre a vida do ilustre 

falecido, uma vez que todos já haviam feito o seu panegírico; segundo, conseguiu, através da 

pequena história, preencher algumas linhas de suas duas colunas sem ter de marcá-las com a 

“cruz negra das más notícias” (O Ocidente, 20 jul. 1904, p. 123) produzindo, assim, uma 

crônica amena e graciosa que se distancia dos problemas do país e do estrangeiro. 

Outra forma pertinente utilizada por D. João para safar-se da falta de assunto nesta 

sociedade estagnada advém da antecipação dos acontecimentos da próxima estação, 

perceptível nessa afirmação: “se os assuntos escasseiam neste momento, já nos podemos 

distrair calculando o que o inverno nos poderá trazer de novidade” (O Ocidente, 30 jun. 1905, 

p. 138). Percebe-se que, quando utiliza desse artifício, o cronista, considerado um dos maiores 

dramaturgos da época, privilegia, principalmente, a arte dramática, pois, segundo ele, “só o 

teatro nos daria assunto, à falta de outro, para completarmos o linguado em dívida para estas 

duas colunas de obrigação” (O Ocidente, 30 jun. 1905, p. 138). Isso ocorre porque, nesta 

época, o teatro era, praticamente, a única manifestação artística que, mesmo com alguns 

percalços, conseguia se sobressair à carência cultural que tomava parte de Portugal. 

Como exemplo tem-se a crônica de 20 de junho de 1901, em que o autor revela a saída 

das atrizes Delfina e Laura Cruz do teatro de D. Maria para comporem a companhia do teatro 

de D. Amélia. Depois de tecer considerações sobre as qualidades artísticas de ambas e elogios 

sobre a atuação em recentes peças, ressalta: “Mas isso é teatro para o inverno” (O Ocidente, 

20 jun.1901, p. 130). Por sua vez, em crônica de 30 de agosto de 1904, um mês antes da 

chegada do outono e início da temporada teatral desse ano, anuncia: “brevemente abrirão suas 

portas os teatros da Trindade e o Príncipe Real, onde funcionarão as companhias dirigidas por 
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Afonso dos Reis Taveira, um muito simpático empresário, e José Ricardo o nosso melhor ator 

de ópera cômica” (O Ocidente, 30 ago. 1904, p. 88); e em 10 de setembro de 1905, antecipa: 

“Susanna Desprez deve visitar-nos em dezembro” (O Ocidente, 10 set. 1905, p. 194). 

Em outros momentos, ao invés de adiantar os acontecimentos da próxima temporada 

teatral em Portugal, opta por sair dos limites de Lisboa, acompanhando as empresas teatrais 

que, durante o verão, partiam para apresentações na província e, em especial, no Brasil. 

Todos os anos, depois de encerrada a época teatral em Lisboa, em junho, algumas 

empresas partiam para o Brasil, em especial para o Rio de Janeiro, onde a temporada teatral 

iniciava-se e as companhias lusitanas tinham público garantido, composto, em sua maior 

parte, pelos portugueses residentes na cidade. Em estudo sobre o teatro de revista no Brasil, 

Roberto Ruiz comenta que a “influência da cena de Portugal nos palcos brasileiros foi enorme 

e maciça até os meados desse século XX, formando um teatro nitidamente luso-brasileiro 

presente não só no repertório como na constituição dos próprios elencos” (RUIZ, 1988, p. 15). 

Em crônica de 30 de Maio de 1902, confirmando essa presença lusa nos teatros 

portugueses, discorre sobre a partida da companhia de Afonso Taveira para encenações nos 

teatros do Rio de Janeiro, destacando a presença de Ângela Pinto no elenco. Para tanto, 

antecipa ao leitor português a peça de estreia da atriz: “estrear-se-á com a Sapho, papel que 

vimos aqui desempenhar pela Jane Hading e nunca em Lisboa foi representada em português” 

(O Ocidente, 30 mai. 1902, p. 115), comenta o seu talento dramático e sua personalidade 

forte, “Nervos e sentimentos possui-os como poucas” (O Ocidente, 30 mai. 1902, p. 115) e, 

como bom conhecedor do público brasileiro, termina por supor o bom êxito que a artista 

alcançará junto aos cariocas: “É natural que o público do Rio de Janeiro a acolha com o 

entusiasmo que ela merece” (O Ocidente, 30 mai. 1902, p. 115). Dessa forma, diante da falta 

de assunto em Lisboa, atravessa o Atlântico já prevendo o sucesso que uma das melhores 

atrizes portuguesas da época fará em terras brasileiras. É importante ressaltar que ele não 

apresenta o que aconteceu, mas uma previsão do que poderia acontecer, tendo por base a 

personalidade forte da atriz, ou seja, o sucesso de Ângela Pinto perante a plateia carioca. 

Se, conforme apresentado, a falta de assunto diante de uma sociedade escassa causava 

arrepio em D. João da Câmara, o mesmo ocorria quando o escritor se deparava com uma 

semana recheada de episódios a serem narrados, sobretudo quando os eventos eram pouco 

relevantes para o seu leitor ou, então, causavam-lhe tristeza e indignação. 

A crônica de 10 de abril de 1905 é bastante expressiva, pois o cronista a inicia 

compartilhando com o leitor dois motivos completamente diferentes que o deixam muito 

apreensivo na hora de escrever seus textos. Sendo os dois ligados à temática da crônica, o 
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primeiro consiste no fato de apenas um assunto se destacar na semana, tendo o cronista, 

conforme visto, que se desdobrar atrás de estratégias para fazer a crônica render e alcançar a 

quantidade de linha a ela destinada na revista. O segundo, a seu ver mais assombroso, consiste 

na multiplicação de fatos insignificantes, produzidos por uma sociedade atrasada que, por não 

produzir novidades interessantes, obriga-o a discorrer sobre o supérfluo para atingir seu 

objetivo: “sem nada de política, chuva ou bom tempo, uma soirée39 íntima ou concerto de 

curiosos de que se fala a pedido de um convidado, então os linguados brancos que se 

estendem ante os nossos olhos são pavorosos como espectros” (O Ocidente, 10 abr. 1905, p. 

73),. Atente-se para o fato de que o que está em jogo não é a ausência total de episódios na 

capital portuguesa, mas, sobretudo, a falta de assuntos relevantes que interessariam ao leitor 

burguês e aristocrático. Neste caso, como destaca Ernesto Rodrigues, apoiando-se nos dizeres 

de Júlio César Machado, ao cronista “só é permitido ocupar-se dos assuntos que o público 

aceitou: não havendo assunto quase nunca cumpre-lhe tratar semanalmente de coisa 

nenhuma” (MACHADO apud RODRIGUES, 2003, p. 13). Todos esses desabafos, mais do 

que mostrar a árdua tarefa do cronista em busca de materiais para a produção do seu texto, 

revelam uma sociedade em crise, desprovida de manifestações culturais, artísticas e sociais 

capazes de elevá-la ao patamar dos grandes centros europeus. 

Por sua vez, a falta de assunto na capital o obriga a comentar os principais assuntos 

europeus, mesmo que esses não lhe agradem. Não raro, D. João deixa sobressair sua 

insatisfação por ter de narrar episódios tristes como a guerra entre o Japão e a Rússia, por 

exemplo. Neste caso, embora reconheça a seriedade do fato, toma o leitor como confidente 

expressando seu desejo de fugir desse tipo de assunto para escrever apenas episódios amenos 

da vida social. Tal atitude condiz com o seu temperamento sentimental e complacente, que 

sofre com o padecimento dos mais necessitados: 

 
 

Grato nos seria nunca termos de nos referir a tais assuntos em que havíamos 
de falar de milhares de mortos, e, conquanto de muito menos interesse seja o 
assunto, falarmos apenas de teatros e bailes no inverno, de flores na 
primavera, de círios e romarias no verão, e agora, em pleno outono, 
contarmos as despedidas nas praias e como Lisboa, a pouco e pouco, se vai  
animando com seus teatros abertos. (O Ocidente, 30 out.1904, p. 236)  
 
 

Percebe-se que o cronista tem consciência de sua função sintetizadora dos episódios 

principais da semana; no entanto, almeja assuntos mais aprazíveis que o permita divagar e, 

                                                           
39Soirée: reunião social, ou de outro tipo, que ocorre à noite.  
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principalmente, não desagrade e nem importune o leitor que busca, em seus textos, leituras 

amenas e agradáveis. Como cronista de uma importante revista, usufruída pela alta sociedade 

portuguesa, D. João tenta camuflar os problemas de modo a não aborrecer o leitor.   

Certa vez, em crônica de 10 de novembro de 1904, diante de uma semana farta de 

eventos, para driblar a obrigação de explaná-los de modo a comentar apenas o que lhe 

agradava, dividiu seu texto em quatro partes. Na primeira, fez de maneira graciosa e breve a 

enumeração dos principais acontecimentos da semana pedindo “paciência”, não ao leitor, mas 

aos próprios acontecimentos, pois não os abordaria pelo fato de junto a eles terem se 

destacado dois eventos julgados pelo autor mais importantes:  

 
 

Dois assuntos se nos impõem desde já. Tenham paciência os generais russos 
e japoneses, heroicos sitiantes ou defensores de Porto-Arthur; tenham 
paciência os diplomatas ingleses e russos que tratam do caso de Hull; o 
general André e o senhor Combes, se por milagre souberem da minha 
crônica, não se escandalizem que eu os ponha de parte nas graves questões 
de espionagem no exército francês e da denúncia da concordata. As 
celebridades que vêm visitar o teatro de D. Amélia dispensarão hoje o meu 
reclamo e até os senhores ministros progressistas e as eleições municipais 
me não darão o trabalho de percorrer as folhas políticas para sobre eles e elas 
contar o que se diz (O Ocidente, 10 nov.1904, p. 243).  

 
       
Conforme se observa, o cronista, na brincadeira, cumpriu seu papel de informar os 

acontecimentos mais importantes do período, porém os sintetizou para poder comentar 

assuntos mais aprazíveis para si e para o leitor, como ele mesmo ressalta: “em vez do vício 

contar virtudes, em vez de trapaças falar de ciências e de arte, em vez de narrar crimes elogiar 

os homens”. (O Ocidente, 10 nov. 1904, p. 243) 

O intuito de D. João é revelado na segunda parte, quando introduz o assunto ao qual 

vai se dedicar com maior afinco. Este consiste em valorizar a arte e a ciência de seu país, por 

meio do comentário das homenagens feitas a dois homens de mérito, “verdadeiras glórias 

nacionais, um devotadíssimo às ciências, Souza Martins,” o outro “artista genial, autor do 

Desterrado, [...] artista sem êmulo no seu tempo em Portugal, o escultor Soares Reis” (O 

Ocidente, 10 nov. 1904, p. 243). No entanto, embora tenha revelado o tema a que vai se 

dedicar nesta crônica, o escritor não consegue se desvincular da sua função de sintetizador das 

ocorrências da semana. Por isso, faz o elogio às grandezas dos dois homens intercalando-os 

aos fatos da semana, ressaltando que a qualidades desses portugueses ofuscam o demais 

acontecimentos. Desta forma, por mais que afirme que discorrerá apenas o assunto que julga 
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mais importante, não deixa de mencionar os outros, sem qualquer tentativa de 

aprofundamento ou reflexão: 

 
 

Pois não é verdade que, falando-se destes dois grandes portugueses, pode a 
gente por um momento esquecer os tabacos e os fósforos e toda a celeuma 
que por aí vai, visto tratar-se de dinheiro, o que é para muitos o mais grave? 
Não pode a gente esquecer também um bocado que há ainda por essas praias 
uns representantes da sociedade em que a gente se diverte e que ainda festas, 
bailes, concertos e touradas por lá não acabaram? Não podemos deixar para 
mais tarde considerações sobre a falada tolerância do jogo, que já deu azo a 
dois ou três artigos no mais lido jornal de Lisboa? 
É sempre tão agradável poder falar de grandes homens, poder elogiar os que 
não perderam ensejo de exaltá-los perante os contemporâneos, dizendo o que 
lhes devem e de apontá-los aos que hão de vir como límpidas glórias do 
nosso tempo! 
Assuntos não nos faltavam hoje para a crônica, desde a viagem do Rei, 
marcada para o dia 12, até outra viagem bem diferente, final de uma comédia 
grotesca, a dos 59 emigrantes portugueses fugidos da cadeia do Vigo (O 
Ocidente, 10 nov. 1904, p. 243). 

 
 
Essa atitude do cronista cria expectativa no leitor só solucionada na terceira e quarta 

parte, quando comenta, verdadeiramente, os dois profissionais. Na terceira parte, o autor 

dedica-se a Souza Martins, grande homem da ciência portuguesa a quem foi dedicado um 

livro, In Memoriam, com artigos assinados pelos melhores nomes da literatura e da ciência. 

Convidado para colaborar no livro, D. João que, no passado, foi seu aluno, na crônica deixa 

sobressair seus sentimentos e impressões de menino em relação ao mestre: 

 
 

Usava a cabeleira negra muito longa e sob ela a testa cintilava, cintilavam os 
olhos, cintilavam nos seus lábios as palavras que nos dirigia. Que lhe 
importava que fosse de quase crianças o auditório? A mina das pérolas era 
inesgotável, inesgotável a graça daquele espírito; e pérolas e graça tudo nos 
dava, uma riqueza, em troca de uns míseros mil réis que ia receber ao 
escritório no fim de cada mês. (O Ocidente, 10 nov. 1904, p. 244) 
 
 

O trecho descrito acima torna a crônica extremamente subjetiva, pelo fato de ser 

desenvolvida a partir da memória de D. João. Neste caso, como ressalta Massaud Moisés 

(1982, p. 249) “houve o encontro feliz entre o motivo da crônica e algo da sensibilidade do 

escritor”. A crônica se torna mais significativa, pois o cronista divide com o leitor suas 

emoções sobre o antigo professor. 

Por sua vez, a quarta parte é dedicada a Soares Passos, por motivo da construção de 

uma estátua, em Vila Nova Gaia, sua cidade natal. D. João lembra-se da tristeza do escultor 
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que acabou por se suicidar e comenta a inauguração da estátua feita por Teixeira Lopes em 

sua honra. Agora, recorrendo ao discurso de Ramalho Ortigão feito na homenagem ao 

escultor, assume um tom mais moralizante em defesa da arte portuguesa: “mais uma obra de 

arte podemos com orgulho mostrar aos estrangeiros que visitam Portugal e assim distrair sua 

atenção dos verdadeiros sacrilégios que por aí se tem feito invocando o bom gosto e a 

civilização” (O Ocidente, 10 nov. 1904, p. 244). Também, aqui o que se sobressai são as 

impressões e sentimentos do cronista em relação tanto a Soares Reis quanto ao que ele 

representa, ou seja, o melhor da arte de seu país. 

Ao exaltar esses dois ilustres portugueses, D. João para além de mostrar as coisas boas 

da sociedade portuguesa, distrai à atenção do leitor dos problemas internacionais, como as 

guerras, mas, sobretudo, as mazelas de Portugal, como por exemplo, a questão dos tabacos 

que por envolver as finanças do país, muito repercutiu nos periódicos da época. A atitude de 

apenas mencionar os problemas, demonstra a tentativa de amenizar os infortúnios, sobretudo 

do país, diante dos leitores.      

A última frase “e o mais que se passou nestes dez dias ficará para a crônica que vem se 

ainda valer a pena” (O Ocidente, 10 nov. 1904, p. 244). mostra a efemeridade dos assuntos 

tratados. Desses seus dizeres se depreende outra característica importante da crônica: o fato de 

ser ligada ao jornal e fazer dos acontecimentos diários sua matéria principal o que a torna um 

gênero fugaz. 

Desta forma, D. João como cronista experiente que era, ciente de que o objeto da 

crônica é o cotidiano, trabalha de modo a registrá-lo, porém se autoriza a descrever com 

maiores detalhes e riqueza aqueles que mais lhe chamavam a atenção enquanto que outros 

eventos apenas são registrados, principalmente aqueles que de algum modo demonstram a 

fragilidade e o atraso da sociedade.   

Por sua vez, conforme visto, há aqueles momentos em que a crônica teima em não sair 

devido à ausência de acontecimentos relevantes em uma sociedade que se desenvolvia em 

ritmo muito lento se comparada aos outros centros europeus. É então, que se vale de 

estratégias de modo a não deixar seu leitor sem o cavaco tão esperado durante o intervalo de 

dez dias.  
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2.3.2 O uso estratégico da descrição climática e paisagística nas crônicas 
 

 

Em sua “Crônica Ocidental” D. João da Câmara, conforme foi demonstrado, perpassa 

por todos os aspectos da vida portuguesa, os quais cabem a ele comentar em uma mesma 

crônica, misturando vários fatos diferentes e, às vezes, díspares. Arrigucci, espelhando-se em 

Machado de Assis, explica que essa tendência da crônica em misturar, em um único texto, 

matérias diferentes exigia a mobilidade do cronista, “chamando-o a todo instante e a qualquer 

preço, a variar de perspectiva” e exigia do autor “uma linguagem adequada aos níveis 

diferentes e contrastantes da realidade envolvida” (ARRIGUICCI, 1987, p. 59). Olavo Bilac, 

cronista do jornal Gazeta de Notícias, ao refletir sobre essa dificuldade comenta de modo 

humorístico: “Passar da morte para eleições não é fácil. Mas nós, cronistas, já estamos 

habituados às dificuldades da acrobacia. Não há pescoço de cronista que se torça num desses 

maravilhosos saltos” (BILAC apud SIMÕES, 2004, p. 239). 

Diante dessa dificuldade enfrentada por todo cronista da época, D. João, em algumas 

crônicas, tentando evitar a passagem brusca de um tema para outro se vale, de uma maneira 

muito especial, da descrição do tempo ou da paisagem de seu país, revelando seu estilo suave 

e gracioso. Mais do que isso, o uso da descrição do tempo serve para amenizar a leitura dos 

assuntos sérios e chamar a atenção do leitor para a natureza portuguesa como uma forma de 

superar os problemas do país. Ao fazer isso, se submete ao ideário intelectual da época que 

buscava nas belezas naturais da pátria “um modo de regeneração e de reconstrução da 

identidade nacional” (VIÇOSO, 2002, p. 131). Como exemplo, tem-se a crônica de 20 de 

maio de 1901, quando, para passar de um fato político para os eventos culturais da cidade, 

depois para um evento teatral, e, por fim, comentar uma questão sociocultural, utiliza-se da 

descrição da primavera e dos campos portugueses:  

 
 

Amigos, amigos, negócios à parte. Era um velho ditado. Foi modificado pelo 
sr. Hintze Ribeiro, quando respondeu ao sr. Malheiro Reimão antigo 
regenerador, que falara contra um projeto apresentado pelo governo. A 
resposta do Sr. Presidente do Conselho resume-se em poucas palavras: - 
Negócios a parte? ... Não é de amigos. 
Primavera! Primavera! ... Toda a santíssima natureza respira paz e alegria. 
Quinta feira foi a festa da espiga. [...] Estavam de dia apinhadas as galerias e 
ali na Avenida era a exposição das rosas. [...]  
Primavera! Primavera! 
Esteve uns dias aberta a mais linda exposição de rosas que tenha se realizado 
em Lisboa. [...] 
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Estamos em pleno verão. Dentro em pouco toda a sociedade elegante fugiu 
de Lisboa por todas essas linhas que rapidamente a leva para Sintra. [...] Seu 
último ponto de reunião foi no teatro D. Amélia, quando La Cigale et La 
Fourmise despediu de nós a gentilíssima Mariette Sulli. [...] Em teatro tudo 
agora são despedidas [...] O campo a todos convida, com suas fresquíssimas 
sombras de ulmeiros, tílias e freixos, com o seus canteiros profusamente 
floridos, com os cantares de suas fontes. [...] Já nos ameaçam a 
transformação da casa do marquês da Foz e talvez novas construções nos 
jardim. A ideia por alguns apresentada para a compra do palácio, talvez o 
mais belo de Lisboa, que deveria ser feita pelo governo, não teve talvez na 
opinião pública o apoio que merecia (O Ocidente, 20 mai 1901, p.105 , grifo 
nosso). 

 

 

Dos dizeres de D. João da Câmara percebe-se que a política passava por um momento 

difícil de instabilidade, evidenciado no desacordo entre os membros da Câmara. No entanto, o 

cronista encontra na descrição da natureza uma forma de se evadir dos problemas políticos e 

agraciar o leitor com descrições idílicas que demonstram paz e harmonia. O campo, então, é 

visto como um lugar de tranquilidade, de reencontro com a natureza onde é possível deixar de 

lado as desavenças da cidade, em especial as controvérsias políticas. Assim, cumpre o seu 

papel de comentar todos os assuntos, no entanto, consegue amenizá-lo.  

Outro exemplo considerável de intercalação dos assuntos por meio da descrição do 

tempo encontra-se na crônica de 20 de março de 1901. Depois de comentar assuntos políticos, 

relacionados à questão religiosa40 e uma suposta crise do parlamento, o cronista faz 

considerações a respeito da chegada da primavera: “Já nas árvores se esfuma um tom verde 

muito ao de leve; as olaias cor de vinho riem ao sol, e já até depois do sol posto, no grande 

ulmeiro do Rossio, os pardais chilreiam com muito maior contentamento” (O Ocidente, 20 

mar. 1901, p. 57). Deste modo, os assuntos mais sérios que exigem posicionamentos críticos 

são intercalados por descrições idealizadas da natureza. Nesse sentido, depreende-se o seu 

desejo em mostrar para o leitor que, embora haja momentos de perturbações políticas, a 

estabilidade e tranquilidade da natureza lusa estarão sempre presentes, compensando e 

amenizando os problemas.      

Ainda nessa crônica, após a descrição da natureza, apresenta as últimas ocorrências do 

teatro, seguida por outra exibição temporal “Fim de inverno” (O Ocidente, 20 mar. 1901, p. 

57), para a introdução de novo assunto, a época das touradas, das feiras e festas santas. Para 

finalizar, apresenta a exposição temporal, não mais de um modo idealizado como vinha 

                                                           
40

  Trata-se do “Caso Calmon”, ocorrido na cidade do Porto. Alguns jesuítas tentaram ajudar uma jovem a fugir 
para um convento, mas a fuga foi impedida pelo pai da moça. Tal episódio fez ressurgir os ataques à instituição  
e obrigou o rei a fechar várias casas religiosas. 
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fazendo, mas como uma forma de preparar o leitor para um assunto internacional delicado, o 

da guerra entre Japão e Rússia: “Entram em cena as flores e os pássaros. A primavera é 

conosco. Tanta mudança no céu e na terra, e os homens sempre os mesmos!” (O Ocidente, 20 

mar. 1901, p. 57). Neste momento, o uso da natureza serve para fazer o leitor refletir. Embora 

a natureza mude com as estações do ano, dando ao homem diferentes belezas para serem 

contempladas, este tem o espírito pequeno, continua sendo o mesmo ser irracional que, ao 

invés de se aproveitar dos encantos fornecidos pela natureza, prefere se envolver em lutas 

para provar a sua soberania. Todavia, o fato de se utilizar de elementos da natureza já traz 

certa suavidade ao tema.       

O uso da descrição do tempo nas crônicas pode ser entendido como um conector, que 

facilita, de modo agradável, a mudança de um assunto para o outro, sem que ocorra uma 

alteração brusca. Sua utilização produz a impressão de que o cronista comunica-se com o 

leitor como se fosse um bate papo entre amigos, dando aos assuntos um tom ameno, 

aproximando seus textos do que Arrigucci (1987, p. 43) julga ser a crônica, “um gênero 

despretensioso, “próximo da conversa e da vida de todos os dias”. Ao mesmo tempo, por trás 

desta aparente despretensiosidade, verifica-se a tentativa de instituir na mente do leitor, em 

um momento em que o país passava por dificuldades, o que Portugal tem de bom, no caso a 

beleza natural. 

Não raras vezes, inicia sua crônica expondo de modo gracioso as condições 

meteorológicas - quente, frio, chuvoso ou fresco -, sobretudo em Lisboa. Essa atitude no ato 

da comunicação tem o intuito de estabelecer e manter o diálogo entre ele e leitor. Em crônica 

de 30 de novembro de 1904, comenta a chegada da primavera de um modo emotivo para fazer 

alusão à arte portuguesa, seguida do teatro: “a primavera como o sol de que já vamos tendo 

saudades, nos trará ocasião de vermos mais alguns bocados de arte portuguesa” (O Ocidente, 

30 nov. 1904, p. 260). Em 20 de outubro de 1901, expõe a chegada do inverno: “O inverno é 

conosco. Foram-se até o verão de S. Martinho41 os dias de sol esplêndido” (O Ocidente, 20 

out. 1901, p. 225). Por sua vez, em outro texto, de 10 de julho de 1902, faz uma explanação 

sobre as chuvas que têm caído na cidade e adiado os dias de verão: “E nós em julho, e o 

tempo fazendo caretas. As velhas benziam-se. Nunca depois de São Pedro tinham visto assim 

uma carga d’água!”. Em outra, o comentário é um pouco mais extenso e despojado: 
                                                           
41Verão de S. Martinho: Em 316, na Hungria, nasceu filho de um soldado romano e seguindo a profissão do pai, 
tornou-se célebre pela sua inesgotável caridade, dividindo, diz a lenda, num rigoroso inverno, seu manto que o 
cobria, com um pobre que tiritava de frio. Logo depois assistiu com surpresa a mudança repentina do tempo, 
quando a chuva para e o sol brilha mostrando um verão incompreensível. É chamado Verão de S. Martinho os 
últimos dias lindos do final do outono nas proximidades de 11 de novembro que é o Dia de S. Martinho. 
(VASCONCELOS, 1982, p. 481 - 492). 
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Não quer o calor chegar este ano. Quem muito se deve ter espantado é Santo 
Antônio. Homens de sobretudo e gola levantada, senhoras com seus bichos 
ao pescoço, [...]. Quem já viu Santo Antônio tanto a lembrar Janeiro? Se 
assim continuarem as estações atrasadas, ainda havemos de festejar o natal 
em pleno verão, como se houvéssemos nascido no Brasil (O Ocidente, 20 
jun. 1902, p. 129). 

 
 

Percebe-se que o cronista emprega Santo Antônio, o santo popular que dá início às 

festas de verão no país, para demonstrar seu espanto diante do frio que teima em continuar na 

cidade e, ainda, mantém um diálogo brincalhão com o leitor, destacando a informalidade da 

crônica. Com um ar de quem não quer nada, de “coisa sem necessidade” (CANDIDO, 1992, 

p. 13), inicia sua conversa falando do tempo e, nada melhor do que isso, para começar um 

diálogo descontraído. Dessa forma, “quebra o gelo” e se aproxima, dando sua opinião sobre o 

tempo e pedindo a do leitor, tornando-se íntimo para depois discorrer sobre o que pensa em 

relação aos principais assuntos decorridos no intervalo de dez dias. 

Em outros momentos, a brincadeira com o uso das descrições do tempo para introduzir 

o assunto de modo agradável ao leitor se torna mais visível, quando faz uso de jogos de 

palavras ou ideias dando a sua crônica um sutil toque de humor. É o que ocorre nas crônicas 

em que faz considerações a respeito do fechamento dos teatros no verão. Quando, no final 

temporada teatral de 1901, comenta a despedida da atriz italiana Bellincioni, escreve: “chega 

o sol, vão-se as estrelas. A derradeira a brilhar foi Bellincioni na Tosca. Com mais meia dúzia 

de récitas fechou S. Carlos” (O Ocidente, 20 mar. 1901, p. 57). Graciosa, também, foi a 

alusão ao fechamento do teatro D. Carlos feita em 30 de março de 1902: “Fechou S. Carlos. 

Vão-se os cantores quando chegam as andorinhas”. Subtende-se que os cantores são “as aves 

de inverno” que não condizem com a temporada de calor, quando os teatros fecham e, por 

isso, migram em busca de novos ares nas províncias no momento em que chegam as 

andorinhas, aves símbolos do verão, a Lisboa.   

Em outros momentos, o uso da descrição do tempo para introduzir assuntos do teatro é 

feito de maneira um pouco menos inusitada como na crônica de 10 de junho de 1904, quando 

D. João faz todo um elogio destacando a tranquilidade da cidade de Coimbra no verão, só 

perturbado pela estreia da peça A Severa de Júlio Dantas:  

 
 

Por pouco se mexem nos ânimos. Também na linda cidade de Coimbra, onde 
as águas do Mondego deslizando serenas, e os rouxinóis cantando nos 
salgueirais e nos copados arvoredos de Santa Cruz, e os edifícios velhos, 
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solenes com suas recordações históricas, todos parecem pregar a paz, 
também em Coimbra, onde Inês de Castro gozava tamanho sossego e 
tranquilidade, na época mais feliz do ano, quando as aulas fecham, foi a paz 
quebrada pela Severa e por seu desempenho. Uns aplaudiram, outros 
patearam, questão puxa questão, e houve sangue derramado, não dos peitos 
felizmente, mas de vários queixos e narizes (O Ocidente, 10 jun. 1904, p. 
121). 

 
 

A peça A Severa (1901), cujo papel principal foi atribuído à atriz Ângela Pinto, 

apresenta a história de Maria Severa Onofriana, prostituta, descendente de ciganos, 

considerada a propagadora do fado entre o povo e a burguesia portuguesa. Avaliada por Oscar 

Lopes (1987, p. 33) como “uma versão retintamente lisboeta e fadista da Dama das Camélias, 

drama de uma meretriz com destino marcado”, a peça exibe a vida das prostitutas e dos 

marginais da Lisboa oitocentista, ao que o público burguês e aristocrático não estava tão 

acostumado. Atento a essa questão, D. João, para comentar a encenação, um tanto quanto 

tumultuosa da peça em Coimbra, faz uso do contraste, uma vez que começa por situar o leitor 

no espaço descrevendo a paisagem coimbrã, exaltando à vida pacata da cidade, junto à 

natureza, em oposição à vida turbulenta da protagonista da peça a qual levou o público à 

exaltação dos ânimos. 

Embora D. João não quisesse chatear seus leitores com os problemas do país, e 

utilizasse a descrição da natureza para amenizar os assuntos delicados, houve momentos em 

que a sua preocupação para com os mais pobres sobressaiu. Neste caso, a descrição temporal 

e paisagística é utilizada com o intuito de fazer uma leve crítica à falta de cuidado com a 

classe social menos favorecida do país. É o que ocorre em crônica de 30 de janeiro de 1904, 

quando, por ocasião do comentário da visita do navio-escola brasileiro Benjamin Constant, 

vindo da Inglaterra e ancorado no Tejo, cujos oficiais passeavam pela cidade de Lisboa 

aproveita para, sutilmente, alfinetar as autoridades: 

 
 

Vindos do norte, vinham acostumados ao frio, e estamos certos que não 
desgostariam de haver achado aqui o bocadinho de sol, que as nossas 
elegantes iam apanhar à Avenida, entre o concerto dos pardais, única música 
que é dada, por prêmio de consolação, a quem não pode frequentar o S. 
Carlos. (O Ocidente, 30 jan. 1904, p. 18) 
 

 
Assim, sem perder a gentileza aborda questões importantes da sociedade daquela 

época, como o desdém das autoridades para com os menos favorecidos. Neste caso, o cronista 

coloca um “ramo de urtiga em suas flores mais mimosas” (COUTINHO, 1986, p. 125) e a 
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crônica, ainda que de maneira amável, “torna–se um poderoso agente de correção dos 

costumes ainda que tenha ares de passatempo frívolo” (COUTINHO, 1986, p. 125). No 

entanto, a crítica fica apenas nisso, uma vez que seus leitores pertencem à elite portuguesa e 

são frequentadores do teatro de S. Carlos, para os quais não falta boa música; a crônica, 

portanto, segue explanando a apresentação da ópera O Demônio, do célebre compositor russo 

Rubinstein. 

Em 1903, perante o boato de crise do ministério, D. João faz a seguinte comparação: 

“A política anda como o tempo, está em trovoada. Até de vez em quando, se ouve como um 

rumor longínquo, que é um boato de crise” (O Ocidente, 30 mai. 1903, p. 113). Passa então, a 

reproduzir suposto diálogo sobre o conflito sempre o prevendo como um temporal ao longe, 

que pode vir a se aproximar: 

 
 

Não ouviste? 
- O quê? 
Assim como um trovão ao longe? 
Não. Provavelmente era o senhor José de Azevedo a passar... por ora os 
relâmpagos na política têm sido somente de calor. Por ora... (O Ocidente, 30 
mai. 1903, p. 113).  

 
 
O uso da palavra “trovão” demonstra que algo grave está acontecendo na política; no 

entanto, o cronista faz questão de amenizá-lo ao dizer que o seu barulho está longe, ou seja, 

não é preciso se preocupar. Além disso, o suposto diálogo utilizado cria expectativas no leitor, 

principalmente por utilizar a expressão “Por ora...”, deixando sobressair a possibilidade de 

futuros períodos de turbulências políticas, mas que, por enquanto, apenas o que, realmente, 

faz barulho é o fenômeno causado pela natureza. Os assuntos sérios e preocupantes não 

condizem com o temperamento complacente de D. João da Câmara. Por isso, logo procura 

mudar de assunto, expondo o retorno da rainha D. Amélia a Portugal, após sua viagem a 

Paris. No entanto, não consegue se desvincular da política que volta a ser o foco do seu 

comentário. Para tanto, discorre a respeito do conselho dos ministros realizado na casa do 

chefe do parlamento Hintze Ribeiro, onde foram debatidos vários assuntos parlamentares 

entre os quais, o tratado português com a China cuja discussão começaria na Câmara dos 

Deputados, passando, depois, para a Câmara dos Pares. Ao fim da explanação, o cronista 

sugere: “trovãozinho ao longe: diz-se que não passará na câmara dos pares” (O Ocidente, 30 

mai. 1903, p. 113). Novamente, a recorrência à palavra “trovão”, agora no diminutivo, serve 

para atenuar a gravidade do problema, uma vez que a utilização do termo “trovãozinho” pode 
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ser visto como a tentativa de colocar o assunto como algo ínfimo, camuflando de modo a não 

assustar seus leitores com impertinentes questões políticas. Além disso, atribui ao diálogo 

simplicidade e intimidade através de um tom coloquial que tende para o “estilo comunicativo, 

de conversa, de bate-papo” (COUTINHO, 1986, p. 134). Dessa forma, o uso das expressões 

temporais auxilia o cronista a abordar assuntos importantes, como a política, de maneira 

branda, colocando-a como algo distante e quase que insignificante com os quais o leitor não 

deve se preocupar. 

Portugal, no início do século XX, foi cenário de importantes visitas régias Em 1903, o 

rei da Inglaterra, Eduardo VII, e o da Espanha, Afonso XIII, visitaram o país, posteriormente, 

em 1904, foi a vez da rainha Alexandra, da Inglaterra, do imperador Guilherme II, da 

Alemanha, e do presidente da república francesa, Emílio Loubet visitarem a nação, seguidos 

pelo membro da realeza inglesa, duque de Connaught, irmão de Eduardo VII, em 1905. 

D. João registrou em seus textos esses momentos especiais de maneira inusitada, pois 

ao invés de focar-se no significado político que essas viagens ofereciam, uma vez que “os 

chefes de estados viajavam com o intuito político de celebrar alianças” (SANTOS, 2009, p. 

4), utilizou-se das descrições climáticas e paisagísticas para desviar seu texto da política e dos 

problemas do país, aproveitando-se para enaltecer e promover as belezas lusas diante dos 

ilustres visitantes. Assim, em 1905, ao comentar a visita do duque de Connaught 

acampanhado de sua família a Portugal escreve:  

 
 

Que dias deliciosos passaram em Lisboa os duques de Connaught e suas 
filhas. A cidade e os régios hospedeiros fizeram o que puderam; mas o céu, 
muito mais poderoso, fez com todo seu poder muitíssimo mais. Vestiu-se 
todo de grande gala, com um manto azul agaloado de ouro, mais belo 
decerto que o manto real de Salomão, e à noite, quando mudava de 
vestuário, nunca houve Xá da Pérsia, nem rei da França, nem rei de Portugal, 
possuidores dos mais belos diamantes, que os ostentassem compráveis a 
Júpiter, à Lua, a Vênus, a Mercúrio, que, uma destas tardes, vimos em fila a 
iluminarem o Ocidente (O Ocidente, 20 jan. 1905, p. 13). 

 
 
A viagem tinha um motivo político ilustre, as sobrinhas de Eduardo VII, Margarida e 

Patrícia Connaught, estavam em época de se casarem, e o rei da Inglaterra desejava que elas 

fossem desposadas por um rei ou príncipe herdeiro do trono. Portanto, tinha a finalidade de 

promover o encontro das princesas inglesas com os príncipes portugueses. Tal intuito não foi 

comentado por D. João da Câmara. Antes, deixou-se guiar pelas suas impressões fazendo uma 

descrição extasiada da natureza, mostrando que nela está uma das maiores riquezas do seu 
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país. A crônica, nesse sentido, permite ao escritor uma interpretação subjetiva da realidade, 

deixando-o revelar seus pensamentos em relação à pátria, ou seja, proporciona-lhe a 

oportunidade de exaltar a natureza como elemento nacional, ainda não corrompido por 

acordos políticos.  

Em outra ocasião, observa-se que trata da viagem dos monarcas de maneira graciosa. 

Foi o que aconteceu em crônica de 20 de março de 1905, em que relatou a expectativas para a 

chegada da rainha Alexandra da Inglaterra a Portugal. A soberana inglesa viajou, no mês de 

março, final do inverno e princípio da primavera, portanto, época, ainda, de frio e chuvas 

intensas que deixam o mar agitado, o que dificultou a viagem. Por meio de uma brincadeira, o 

cronista retratou a viagem como uma “queda de braço” entre Netuno e a Imperadora das 

Índias: “Ou mau tempo ou a rainha da Inglaterra. De um lado o velho Netuno com seu 

tridente mandando no oceano, do outro a esposa do mais poderoso monarca do mundo. Será 

que Netuno tem ciúmes do poderio da Grã-Bretanha?” (O Ocidente, 20 mar. 1905, p. 58). O 

mesmo tom descontraído se observa em “o tempo, todo independente, nem sempre se mostra 

palaciano. Seja o outono mais republicano com Loubet do que monárquica se mostrou a 

primavera com a rainha da Inglaterra” (O Ocidente, Lisboa, 20 set. 1905, p. 202), quando o 

autor atribui ao tempo ruim durante a visita da Rainha inglesa, o fato dele não ser simpático à 

monarquia; já que assim é, espera que o tempo se comporte melhor com a visita do 

republicano francês. Embora de um modo descontraído, esta afirmação deixa subtendida a 

disputa entre a monarquia e a república no país, em um momento em que o regime 

monárquico estava desacreditado e os ideais republicanos adquiriam força na sociedade 

portuguesa.  

Houve momentos em que o cuidado de D. João em não sobrecarregar o texto com 

notícias demasiadamente tristes e preocupantes foi maior dando à descrição do tempo uma 

função apaziguadora muito significativa. É o que ocorre em crônica de 20 de janeiro de 1901:  

 
 

Um valentíssimo temporal lavou à bruta as ruas de Lisboa. Terça feira, 15, e 
quarta feira, 16, choveu torrencialmente e ventou forte do sudoeste. O Tejo 
encapelou-se e fez das suas. 
O bom tempo já voltou, mas não inspira por enquanto confiança. O Tejo, 
que, há dias, vimos nacarado, espelhando as nuvens cheias de tormentas, 
voltou à sua pacatez, todo azul e manso como um cordeiro. (O Ocidente, 20 
jan. 1901, p. 10).  

 
 

Ao iniciar essa crônica com a descrição do mau tempo em Lisboa que, em seguida, 

transformou-se em um dia agradável e, principalmente, do rio que, de agitado voltou ao seu 
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estado tranquilo, o cronista quer, na verdade, preparar o leitor para o comentário mais sério 

sobre a guerra dos bóeres42, que virá logo a seguir:  

 

 
Se é verdade o que diz um telegrama de Berlim, há muitos ingleses que 
desejam imitar o nosso Tejo na sua cordura. Também eles se levantaram 
alterosos e aclamaram Chamberlain; também eles roncaram tal qual o 
temporal de há dias; também deles saíram as ondas de soldados, que 
inundaram os campos do Transvaal; mas, também, eles agora desejam a paz 
e espelhar contentes um pedaço de azul. (O Ocidente, 20 jan. 1901, p. 10). 

 
 

Para escrever sua crônica, faz uso da comparação: do mesmo modo que o Tejo estava 

agitado e escuro e, logo, se transformou em um rio tranquilo, os soldados ingleses almejam 

passar o mais breve possível do momento de tormentas e de guerras para um período de paz e 

tranquilidade. Assim, usa a descrição do tempo como uma estratégia para entrar em um 

assunto importante, mas que não é muito agradável. Por meio do uso de uma linguagem leve e 

do tom despretensioso, chama a atenção para fatos importantes, como a guerra, tornando o 

comentário ameno e menos desagradável ao leitor. Nesse caso, a crônica, como nos explica 

Antônio Candido (1992, p. 20), “pode dizer as coisas mais sérias e mais empenhadas por meio 

do zigue-zague de uma aparente conversa fiada”. 

Com efeito, é ainda importante lembrar a relevância das exposições climáticas como 

projeção do estado de espírito de D. João da Câmara. Considerado “possuidor de um 

temperamento romântico, com uma ternura e solidariedade humana que nasce na sua 

idiossincrasia profunda” (DUARTE, 1991, p. 22), o cronista utiliza-se da descrição do tempo 

para demonstrar sua comoção, desaprovação ou tristeza em relação a alguns fatos do 

cotidiano. Em crônica de 20 de outubro de 1901, ao comentar a partida da expedição 

portuguesa em direção a Macau, revela sua comiseração diante da amargura e tristeza dos 

soldados que partiam: 

 
                                                           
42A Guerra dos Bóeres: “foi travada entre 1899 e 1902 entre as forças britânicas e as dos generais bóeres. Em 
1895, da costa atlântica à costa oriental, toda a África austral encontrava-se praticamente controlada pelos 
ingleses, à exceção das duas repúblicas bóeres: a República da África do Sul (Transvaal), surgida em 1853, e a 
República do Estado Livre de Orange, reconhecida pelo Reino Unido em 1852. A descoberta de minas de 
diamantes e de ouro levou o Reino Unido à anexação de novos territórios. Por outro lado, a ânsia de soberania e 
de liberdade do povo bóer aumentava. Esta situação degenerou numa dura luta entre as duas partes. A origem da 
guerra propriamente dita foi o ultimato dado aos ingleses por Kruger, exigindo a dispersão das tropas britânicas 
que se encontravam ao longo das fronteiras das repúblicas bóeres. O ultimato não foi tido em conta e o Transvaal 
declarou guerra ao Reino Unido, tendo por aliado à República de Orange. O conflito teve início a 12 de outubro 
de 1899 e terminou a 31 de maio de 1902, com a deposição do presidente do Transvaal. Nos termos do tratado de 
paz, as duas repúblicas bóeres regressavam à sua condição de colónias britânicas. O rei Eduardo VII foi 
reconhecido soberano legítimo dos bóeres”. “Guerra dos Bóeres” (INFOPÉDIA. 2003-2014, p. 1). 
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O inverno é conosco. [...] Sob as primeiras grandes bátegas saiu do quartel 
na Junqueira e partiu para o arsenal da marinha a expedição que embarcou 
com destino a Macau. Caía a chuva, e eles vieram marchando por essas ruas 
com a música dos marinheiros à frente. Dói sempre ver partir para tão longe 
tanto homem em plena mocidade, todos incertos do seu futuro, adiando a 
realização de um sonho, sabe Deus desde quantos anos acalentado. Choram 
as mães, choram as noivas. 
Era o primeiro dia de inverno; mais aumentou a tristeza daquele embarque e 
havia de tornar mais longas as primeiras horas da jornada. Os dias seguiram-
se todos tristes, enuveados, chorosos. Valha-me Deus! que até eu deixei por 
dias o meu sossego e desequilibrei um tanto a minha vida. Chamei-me à 
ordem vendo aqueles que partiam, arriscando não simplesmente os nervos – 
uma ou duas nevralgias, uma ou outra noite de insônia – mas muito mais, 
talvez o próprio sangue (O Ocidente, 20 out. 1901. p. 225). 

  
 

O fato descrito ganha maior relevância devido ao caráter subjetivo e impressionista do 

cronista revelado através da descrição melancólica que faz do primeiro dia da estação fria. D. 

João se enternece pelo sofrimento alheio e compartilha essa comoção com o leitor através do 

uso de imagens sensoriais, como o “inverno” que remete à sensação de frio e “enuveado”, que 

designa um dia nublado. Compartilha com o leitor seu estado de espírito e faz com que ele, 

também, sinta sua tristeza, uma vez que o interlocutor tem consciência que um dia de frio 

causa muito mais angústia que um dia de calor. 

Momentos como estes não são muito comuns nas crônicas da revista O Ocidente, pois, 

geralmente, quando discorre a respeito das expedições militares para a África o que se 

sobressai é o otimismo e um apoio incondicional à política de expansão, na medida em que, o 

escritor, como membro da aristocracia e diretor literário de uma revista que era representante 

dessa classe social, exaltava às expedições, pois este grupo via em sua ocorrência a 

possibilidade de Portugal voltar a ser o grande império que foi no passado.    

Por vezes ainda, D. João deixando sobressair seu lado terno e solidário43 para com os 

menos favorecidos, faz uso do comentário do clima para expor sua tristeza diante dos 

problemas que atingem aos mais pobres: “por mais belo e imponente que seja ver os extensos 

campos do Ribatejo cobertos de água, confrange os corações a lembrança de tanta desventura 

a que as cheias arrastam os pobres lavradores e, ainda mais infelizes do que eles, os que só 

têm seu ganha-pão no trabalho da enxada” (O Ocidente, 10 fev. 1904, p. 26). 
                                                           
43 Sobre sua preocupação e generosidade para com os mais pobres escreveu Raúl Brandão: “Agora é que sinto 
todo o encanto desse homem falando baixinho, a olhar a gente por cima das lunetas. Andou mal vestido. Não 
soube o valor do dinheiro. Desceu aos desgraçados com ternura e uma simplicidade de fidalgo e de santo. Nos 
últimos quatro anos ganhou contos de réis: deu tudo, levaram-lhe tudo. Até de madrugada o procuravam para lhe 
pedir dinheiro emprestado. E nunca o ouvir queixar-se nem dizer mal de ninguém. Foi um poeta e um santo. No 
mesmo passo, diz Brandão que: “depois de morto remexeram-lhe nos papéis e nos bolsos: só lhe encontraram 
recortes de jornais, anúncio de desgraçados pedindo esmolas. (BRANDÃO apud CRUZ, 1991. p. 22). 
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Portanto, apresentações do tempo, nesses contextos, revelam-se como a expressão do 

sentimento do autor, deixando transparecer uma característica importante da crônica, o fato de 

ela não apenas informar, mas, sobretudo, conseguir unir sua temática à sensibilidade do 

escritor e do leitor, de modo a torná-los cúmplices. Sendo assim, ao compartilhar seus 

sentimentos com o público, D. João transforma seu texto “em algo íntimo com relação à vida 

de cada um” (CANDIDO, 1992, p. 19)  

Importantes nesse sentido são as crônicas que abordam certa informação ou o 

necrológio de algum amigo falecido de D. João da Câmara. Nelas é comum o encontro de 

referências sobre as condições do tempo, quase sempre tendendo para o clima frio e chuvoso: 

“Que triste foi esse dia. Dia de inverno, escuro e chuvoso. [...] Ali descansava o Ciríaco [...] 

naquela encosta que olha para a barra do Tejo e que o sol poente tinge de cores tão 

melancólicas” (O Ocidente, 20 nov. 1901, p. 249). Percebe-se que ao lembrar-se do dia da 

morte do amigo, primeiramente, D. João o qualifica como escuro e chuvoso, o que condiz 

com sua tristeza ao receber a notícia do falecimento do amigo. Posteriormente, ao descrever a 

paisagem do Tejo, vista do cemitério onde Ciríaco se encontra, atribui a ela uma visão 

melancólica suave, refletindo na paisagem seu estado de espírito triste, porém, não tanto 

quanto o choque do primeiro momento. O mesmo ocorre quando comenta a morte do amigo 

Urbano de Castro:  

 
 

Que tristes foram estes dias! Entrou o inverno conosco, o triste inverno. Que 
céu tão pesado e negro e como a chuva caía [...]. Dia e noite era a mesma 
cantilena melancólica, os mesmos gemidos, o mesmo fustigar das bátegas 
d’água nos vidros da janela. De repente o vento amansou, as nuvens 
desfizeram-se, o sol de novembro brilhou no céu com seu quieto resplendor 
outonal. Que fim de tarde aquele! Que melancolia espalhavam as árvores 
despidas, o Tejo a refletir a palidez do céu, a cor suavíssima dos montes da 
outra Banda! Como exalava saudades toda aquela paisagem avistada do 
cemitério dos Prazeres, onde acompanhamos o cadáver de Urbano de Castro! 
(O Ocidente, 10 nov. 1902, p. 242). 

 
 

Em um primeiro momento, utiliza palavras de intensa carga negativa como céu 

“pesado e negro” e “gemidos”, como se estivesse através da exposição do tempo, revelando 

seu sentimento de tristeza e revolta diante da notícia da morte do amigo; em seguida, o tom 

pesado cede lugar a um tom melancólico, mais ameno e conformado diante da possibilidade 

de conviver, agora, apenas com a lembrança e a saudade do amigo. 

A crônica em que discorre sobre a morte da atriz e amiga Rosa Damasceno é bastante 

subjetiva, pois nela presencia-se uma apresentação lírica da natureza, utilizada para descrever 
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a beleza e juventude da atriz. Rosa é lembrada pelo seu espírito jovial, uma vez que é 

retratada como “símbolo da primavera” (O Ocidente, 10 out. 1904, p. 220), cuja mocidade 

“lembrava a da flor lendária de Jericó, a que a gota de orvalho faz reabrir as pétalas”(O 

Ocidente, 10 out. 1904, p. 220). A tristeza do dramaturgo diante da morte da amiga e 

intérprete de várias de suas peças é transmitida pelo viés da descrição do céu: “Saímos de lá, 

era já noite, e pareciam que as estrelas do céu eram lágrimas de prata a transluzirem sobre as 

pontas esguias dos ciprestes. Também o céu chorava” (O Ocidente, 10 out. 1904, p. 220). A 

natureza reflete o estado de espírito enternecido do cronista. Pode-se dizer que a brandura das 

estrelas que parecem “lágrimas de prata” é interpolada pela tarja preta que a imagem triste do 

cipreste proporciona, lembrando o seu luto e intenso sofrimento.  

Com o uso desse recurso, deixa sobressair grande subjetivismo, tendo por 

consequência, o surgimento de uma intimidade com o leitor. A crônica, nesse caso, adquire 

certo tom de desabafo, como quem identifica na figura do interlocutor um especial confidente, 

com quem pode compartilhar suas tristezas refletidas no uso das descrições temporais e 

paisagísticas que também pertencem ao seu dia a dia. D. João interage com o leitor, fazendo-o 

lembrar da paisagem e do tempo, de modo a sentir seus sentimentos, - neste caso específico, 

sua tristeza perante a perda dos amigos. Descrições como essas não são muito comuns na 

revista O Ocidente, lugar em que D. João tenta ser mais contido, expressando menos suas 

emoções e sentimentos.  

Não raro, há momentos em que as condições climáticas deixam de ser um apoio 

estilístico para se tornarem temas a serem comentadas, por motivo de ocorrência de 

fenômenos da natureza como chuvas demasiadas, eclipses solares e erupção vulcânica, entre 

outros. A crônica de 10 de setembro de 1905, apresenta a chuva que quase impediu os 

cientistas de observarem o eclipse solar. Mesmo nesses momentos, D. João da Câmara 

confirma seu estilo lírico e gracioso apresentando suas impressões do céu: “logo que o eclipse 

terminou, pôs-se o céu de beleza incomparável. No azul intenso, já um pouco outoniço pela 

doçura, o sol brilhava esplêndido, a rir-se, talvez de surriada” (O Ocidente, 10 set. 1905, p. 

193). Novamente, percebe-se o uso da descrição da natureza de um modo idealizado para 

abrandar os problemas, neste caso, os causados pela própria natureza. Por sua vez, a de 20 de 

novembro de 1905, surpreendentemente, uma vez que não é muito do seu feitio, comenta de 

maneira extremamente irônica a forte chuva que tinha caído pelo país, deixando o mar e os 

rios agitados, causando acidentes marítimos e desespero entre os camponeses: “Temos tido 

um excelente verão de S. Martinho, não haja dúvida. Os lavradores já se vão queixando de 

tanta chuva e lamentando a péssima colheita que hão de ter da azeitona. Crise de abundância 
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no vinho, crise de escassez no azeite” (O Ocidente, 20 nov. 1905, p. 250). O uso da expressão 

“Temos tido um excelente verão de S. Martinho, não há dúvida”, demonstra duplo sentido, 

uma vez que, os dizeres que se seguem à expressão deixam subtendida uma opinião contrária 

à afirmada.  

Do exposto se depreende que D. João da Câmara faz uso estratégico da descrição do 

tempo e da paisagem em sua seção “Crônica Ocidental” mostrando grande preocupação em 

agradar e envolver seu leitor de modo a tornar a leitura mais aprazível, sobretudo quando são 

abordados seus sentimentos e assuntos sérios. Esse anseio do cronista induz, de acordo com 

Rafaela Stopa (2010, p. 102), à “percepção da riqueza do gênero como portador de um sentido 

social e cultural”. No caso das crônicas de D. João da Câmara, elas nos ajudam a perceber 

como este autor, assim como outros intelectuais da época, diante de um Portugal falido, 

atrasado e desacreditado voltava-se para o campo e para as tradições portuguesas na tentativa 

de demonstrar para o leitor um Portugal que, ainda, não fôra de tudo corrompido pela 

estagnação moral, cultural, social e política.   

Nos textos da seção “Crônica Ocidental”, essa volta da natureza ocorria, sobretudo, 

em momentos que a capital Lisboa ficava deserta, com a saída das pessoas para o campo. 

Nestes momentos, evidenciava-se, ainda mais, o seu atraso, uma vez que pouco tinha a 

oferecer aos moradores que nela permaneciam e, por conseguinte, aos cronistas que de seus 

eventos diários tiravam o seu objeto de trabalho. Uma forma encontrada por D. João de 

camuflar e, ao mesmo tempo, compensar esta estagnação cultural do principal centro urbano 

do país foi fugir dele em busca de formoso cenário campesino e de suas tradições como uma 

forma de revigoramento do espírito lânguido citadino. Vejamos como isso ocorre.  

 

 

2.3.3  Diante do marasmo da cidade: a fuga para o campo 
 

 

Dentre as várias manifestações de vida cotidiana em Portugal, destacam-se nas 

crônicas de D. João as formas de sociabilidade e lazer. De acordo com o historiador 

português, Rui Cascão (1993, p. 417), por sociabilidade entende-se “a aptidão geral dos 

indivíduos (e dos grupos) para viverem de modo mais ou menos intenso as variadas relações 

que se estabelecem em qualquer sociedade organizada, aceitando certas regras de convivência 

e alienando uma parte da sua liberdade pessoal”. Entre as várias formas de sociabilidade 
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destaca-se o lazer que, ainda segundo o estudioso, consiste em um “conjunto de ocupações ou 

funções a que o ser humano se pode dedicar voluntariamente, depois de ter cumprido toda 

uma série de obrigações do dia-a-dia, para se divertir, assegurar sua formação ou melhorar sua 

informação” (CASCÃO, 1993, p. 417) 

Lisboa, no final do século XIX e início do século XX, era, conforme visto no primeiro 

capítulo, um centro urbano pobre e defasado culturalmente em relação às demais capitais dos 

principais países europeus. Sua população tinha suas formas de sociabilidade bem divididas: a 

burguesia e a alta aristocracia gastavam seu tempo livre nas salas de teatro, em especial no 

teatro São Carlos, e, nos meses de férias, seguiam para o campo e balneários. Enquanto que a 

população menos favorecida, que não tinha condições de sair de Lisboa no período de 

descanso, divertia-se com as touradas e feiras do entorno da cidade, ou então, participando das 

celebrações religiosas, em especial dos círios. Esta distinção de diversão por classe fica 

bastante evidente em crônica de 30 de junho de 1905, quando D. João, ao comentar a falta de 

diversão em Lisboa expõe: “Quem quiser um nadinha de animação outro remédio não tem 

senão safar-se daqui se for elegante, corrigindo o seu reumático com água e cótilos, se não o 

for, contentando-se em acompanhar algum círio ou frequentando os arraiais dos arredores” (O 

Ocidente, 30 jun. 1905, p.137).  

Conforme se depreende dos dizeres do cronista, Lisboa, centro cultural atrasado, 

especialmente, em fins de primavera e durante todo o verão, tornava-se uma capital tediosa, 

totalmente desprovida de eventos sociais e culturais, pelo fato da maior parte da população 

encontrar-se fora: “[...] foram-se de todo, até que as primeiras chuvas para ela tragam outra 

vez a população, que todos os dias vai fugindo. [...] Lisboa entrará então definitivamente no 

regime estival e sensaborão” (O Ocidente, 20 jun. 1901, p. 130). Por isso, em muitas crônicas 

dessa época, na falta dos eventos da elite para comentar, D. João volta-se para a cidade 

tornando-a protagonista dos seus dizeres. O escritor ora utiliza-se da comparação para 

ressaltar sua falta de episódios: “Lisboa começa a ter aspecto de uma pacata aldeia" (O 

Ocidente, 30 jun. 1905, p. 137); ora lhe atribui característica humana descrevendo-a como um 

ser estático e sem ânimo: “Nunca a nossa capital esteve mais desanimada e solitária” (O 

Ocidente, 30 ago. 1904, p. 88), ou então, abatida pela falta de acontecimentos: “Lisboa 

continua sua tristeza habitual recebendo notícias que vão por certas terras da província e 

sobretudo beira-mar” (O Ocidente, 10 set. 1902, p. 193). Por vezes, a personificação da 

cidade ganha um tom mais debochado diante de algumas raras ocorrências dignas de serem 

registradas na crônica: “Lisboa continua dormindo a sesta e, se alguma vez acorda, é para 

bocejar e espreguiçar-se como quem pede mais” (O Ocidente: 10 set. 1904, p. 196). De modo 
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gracioso, chama a atenção para alguns fatos que ocorrem na cidade; porém, estes não são 

suficientes para tirá-la do seu sossego. Evidencia, desse modo, o marasmo da capital 

portuguesa.  

Em crônica de 20 de agosto de 1901, seu descontentamento com o verão se torna 

agressivo e culpa a alta temperatura pela falta de interesse do público, mesmo por assuntos 

políticos que, em outros momentos, muito chamariam a atenção:  

 
 
Por mais volta que lhe dê, quando chegam esses meses de horrível calor, não 
há assunto que desperte a atenção, nem normando em jornais que atraia as 
vistas”. [...] Pode a polícia deitar as unhas aos assassinos do velho Barreiro, 
e o senhor Hintze mandar publicar em longas colunas do Diário do Governo 
a reforma eleitoral, [...] Lisboa dorme, o país dorme e só acorda para dançar 
o cotillon – nas termas e praias” (O Ocidente, 20 ago. 1901, p. 177). 

 
 
Ao utilizar o verbo dormir, quer mostrar que toda a população, devido à preguiça 

causada pela alta temperatura, não tem se preocupado, nem mesmo, com assuntos de grande 

interesse nacional, se importando apenas em refrescar-se e divertir-se fora de Lisboa. Com 

isso, chamava à atenção para a falta de consciência moral dos lisboetas, preocupados apenas 

com as convenções. Além do mais, percebe-se que ao fazer essa afirmação, tem seu público 

bem definido em mente: Lisboa, e por extensão o país inteiro, reduz-se à elite portuguesa, 

única realmente com condições para dançar o “cotillon” nas praias. Por outro lado, em crônica 

de 10 de agosto de 1902, seu aborrecimento com a alta estação ganha um tom de desânimo, 

demonstrado de modo irreverente com certa graça: “O tempo vai tão quente e Lisboa é já tão 

despovoada, que durante os dias mal se encontra um bocado de cavaco e a temperatura não 

consente que ele tome calor” (O Ocidente, 10 ago. 1902, p. 170.). Percebe-se o uso do 

trocadilho, uma vez que, o tempo quente permite raros encontros entre os amigos para um 

bate papo e, ainda, quando há esse encontro, o calor é tão intenso que impede que a conversa 

se prolongue animadamente, ou seja, se esquente. 

Em outros casos, o leitor é invocado e instigado a ajudar a pensar no que fazer para 

que, diante de uma Lisboa escassa de assunto, o bate papo ocorra: “Que faremos depois em 

Lisboa nas longas tardes silenciosas? Para onde encaminharemos os passos? Que raros 

passeantes, para um bocadinho de cavaco, encontraremos na longa Avenida, ainda mais 

tristonha tornada pela iluminação elétrica e suas projeções de sombra muito negra?” (O 

Ocidente, 20 jun. 1904, p. 130).  
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O fato é que, nesta época, ocorre em Lisboa, como o próprio D. João ressalta, “o 

êxodo dos elegantes” (O Ocidente, 10 ago. 1905, p. 170) em direção às serras e, 

principalmente, aos balneários. Irene Vaquinhas e Rui Cascão (Cf. 1993, p. 455) explicam 

que a partir da década de cinquenta, com o desenvolvimento do caminho de ferro e o fascínio 

pela vida aristocrática a viagem à praia se tornou uma prática recorrente da classe média e 

alta. Dentre as estâncias balneárias favoritas das famílias ricas de Lisboa estavam a Granja, 

Estoril, Pedrouços, Paço de Arcos e Cascais. Em geral, a elite portuguesa se instalava nessas 

praias, principalmente em Cascais, em setembro, após um período de descanso em Sintra. 

Diante da Lisboa deserta restava para aqueles que quisessem se divertir “sair daqui em 

qualquer comboio, ou para as praias do norte, ou pela linha de Caldas até a Figueira, ou, pelo 

menos, pela estação do Cais do Sodré até Cascais” (O Ocidente, 30 ago. 1905, p. 186). 

Consequentemente, para que D. João comentasse a vida nas estâncias balneárias era 

indispensável que frequentasse esses lugares em busca das informações necessárias para a 

construção de seu texto. No entanto, tais viagens não ocorriam, senão pela imaginação. Por 

isso, as crônicas de verão que abordam as praias apresentam uma visão genérica das 

atividades sociais praianas, na maioria das vezes, em contraste com a vida pacata de Lisboa 

nessa época:  
 
 
Lisboa, por hora, ainda quase deserta oferecerá então grande contraste com a 
sua tranquilidade neste principio de mês. A animação por enquanto é toda 
ainda nas praias, sobretudo em Cascais, onde se têm sucedido bailes, 
iluminações, regatas e touradas. O tempo tem ajudado os banhistas, 
verdadeiramente belo e amoroso (O Ocidente, 10 out. 1905, p. 218). 

 
 
Com o Parlamento e muitos dos seus teatros fechados, o marasmo dominava a vida na 

cidade. As principais atrações ficavam a cargo das feiras populares, em especial as da 

Alcântara e Belém, e das touradas. As crônicas focavam-se nessas manifestações culturais, em 

especial nas touradas que tinham sua alta temporada nos meses de verão: “Foi a primeira 

tourada com sol, o que quer dizer que a primeira tourada foi. Agora sim, começou o verão” (O 

Ocidente, 20 abr. 1901, p. 81). Percebe-se pelos dizeres do cronista que esta atividade cultural 

era o marco do início da temporada de estio, ademais, é possível identificar sua desaprovação 

pelas touradas de má qualidade ocorridas em Lisboa. 

Modalidade de entretenimento antiga no país, as touradas, em fins do século XVIII, 

conforme afirma Rui Cascão (1993, p. 538), “deixaram de ser uma diversão exclusiva da 

nobreza, passando muitos populares a dedicarem-se ao toureiro apeado e a cavalo”. Desse 
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modo, a popularidade das touradas tornou-se grande entre uma parte da nobreza, da classe 

média e, sobretudo, entre o povo lisboeta. Nas crônicas em que aparece a explanação dessa 

diversão, é possível perceber certa distinção entre os comentários das touradas corriqueiras 

que contavam com forte presença do povo e aquelas realizadas em prol de alguma associação 

ou em comemoração a alguma data solene, destinadas, sobretudo, à sociedade elegante. Em 

crônica de 30 de março de 1902, por exemplo, D. João assume uma posição crítica diante das 

touradas ocorridas no país e, por extensão, na Espanha:  

 
 

Agora chegou o tempo das touradas, que, essas sim, são alegres sempre e o 
que mais costuma entusiasmar a população de Lisboa. Às vezes é apenas o 
cartaz que entusiasma e o espetáculo corre sensaborão. O mesmo sucede em 
toda a Espanha. O touro não é consultado, o touro não lê os reclamos 
pomposos, o touro não está pelos ajustes, e nem todos os toureiros são 
Guerridas capazes de fazer marrar um pedaço de vaca assada. 
Ainda assim, quantas vezes, sem touros, sem cavaleiros, sem capinhas, só 
porque o sol é esplendido, só porque a viagem foi boa, toda aquela gente 
assiste alegre a função, e aplaude, e berra, e ri às gargalhadas de qualquer 
peripécia que lhe dá no gosto. Que alegrias não despertavam às vezes as 
palhaçadas na Praça de Algés! (O Ocidente, 30 mar. 1902, p. 66). 

 
 
O comentário se inicia pelo elogio às touradas, logo, seguido pela crítica ao evento, 

dando ênfase à propaganda enganosa, uma vez que, algumas vezes, os cartazes de divulgação 

são mais pomposos que o próprio evento. De modo debochado, atribui a culpa à “falta de 

acordo” entre os organizadores e os touros que, mansos, não querem saber de espetáculos e, 

também, por meio da comparação dos atuais toureiros com o grande toureiro espanhol Rafael 

Guerra Bejerano, conhecido por Guerridas. Diante de todos estes desajustes era de se esperar 

que o público saísse desgostoso das touradas, porém, como consiste a única forma de diversão 

nesta época, aceita-a apenas pelo passeio em dias ensolarados. D. João demonstra sua 

indignação, assumindo uma postura de censura à falta de criticidade e conformidade do 

público que aceita qualquer tipo de evento apenas para se entreter. Nesse sentido, evidencia-se 

o desrespeito dos organizadores do evento cultural para com a população, uma vez que lhe 

fornece programas de baixa qualidade. Do mesmo modo, chama a atenção para a falta de 

inteligência e consciência moral da maior parte da população que vive apenas de 

conveniência, aceitando qualquer coisa que lhe é oferecida, sem questionar sua qualidade. 

Disso se depreende a degradação moral e cultural da sociedade lisboeta. 

Em outras crônicas, a reprovação ao evento popular se repete, deixando sobressair 

inclusive um ar de desdém por parte do cronista: “Toiradas também poucas e quase sempre 
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más. A última que se realizou em Algés meteu meninas toureiras, um boi cego e muitas 

batatas generosamente atiradas pelos espectadores aos artistas, afora os trambolhões do estilo 

nessas funções de curiosos” (O Ocidente, 20 ago. 1901, p. 177). Como aristocrata e membro 

da elite intelectual portuguesa do período, D. João da Câmara deixa transparecer, um olhar, 

elitista e um tanto quanto preconceituoso a respeito dessa manifestação cultural portuguesa. 

Olhando de cima, observa a festa e comenta, através de uma linguagem coloquial, apenas o 

que acredita ser importante para dividir com seu leitor, reprovando a presença feminina na 

arena, destacando os defeitos do animal, o despreparo dos toureiros e o comportamento mal 

educado do público. O julgamento ferrenho e debochado, ainda, pode ser observado em: “As 

touradas vão por enquanto chamando a gente, que o verão ainda está conosco, até quando 

sejam verdadeiras palhaçadas como a maior parte das que ultimamente se tem realizado na 

Praça de Algés” (O Ocidente, 10 out. 1901, p. 218). Assim, usa a crônica para expressar sua 

opinião em relação a esta atividade popular, julgando ser a tourada um entretenimento de má 

qualidade.  

No entanto, o tom do discurso muda quando a tourada é feita em prol de alguma 

instituição ou, então, para comemorar um evento importante da elite. É o que ocorre em 

crônica de 30 de julho 1902, que contou com a participação da família real: “A tourada 

promovida pela colônia francesa teve uma enchente à cunha e os touros do Sr. Faustino da 

Gama foram dos melhores que este ano tem vindo a praça de Lisboa. Os amadores foram 

aplaudidos, porque muitos deles andaram como verdadeiros artistas” (O Ocidente, 30 jul. 

1902, p. 162) . O mesmo tom elogioso se observa em crônica de 10 de junho de 1901, em que 

é feito o comentário da tourada em prol da Assistência aos Tuberculosos, da qual rainha D. 

Amélia era uma das responsáveis:  

 
 
Foi grande a receita que a assistência obteve com a tourada à antiga 
portuguesa que no domingo, 2 do corrente, se realizou na Praça do Campo 
Pequeno. [...] A festa correspondeu ao que dela se esperava. Havia muitos 
anos que em praças públicas não eram corridos touros de manadas reais, e 
era grande o desejo de ver como eles se portariam. O curro saiu bom e os 
amadores puderam brilhar à vontade. As horas da tarde couberam aos 
cavaleiros Luiz do Rego e Victorino Froe e ao forcado Marcelino de 
Azevedo, que fez uma pega brilhantíssima (O Ocidente, 10 jun. 1901, p. 
121). 

 
 
Como se sabe, a crônica permite certa liberdade ao seu escritor. No entanto, trata-se de 

uma liberdade limitada. Por uma lado, como cronista da revista O Ocidente cabia a D. João 

comentar, a partir de suas impressões, os eventos cotidianos; por outro lado, havia os 
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interesses comerciais da revista. Sendo assim, os comentários deviam ser feitos de um modo 

apreciável e agradável ao seu público, a elite portuguesa. Os eventos, no caso as touradas, que 

Lisboa oferecia a seus moradores e visitantes eram, conforme demonstrou D. João, atrasados, 

insuficientes e de má qualidade, frutos de uma cidade que se desenvolvia deixando esmorecer 

suas tradições. Todavia, a elite portuguesa, iludida com o falso desenvolvimento da cidade, 

estava satisfeita com esse estilo de vida. Por isso, o cronista vivia entre o dilema de retratar a 

realidade portuguesa exatamente como era, ou, então, representá-la de uma maneira 

idealizada de modo a atender às expectativas de seus leitores burgueses e aristocráticos. 

Perante esse desafio, conseguia sair com grande astúcia. O comentário crítico e, até mesmo 

depreciável, das touradas só era feito quando se tratava dos eventos populares, quando dizia 

respeito à festa da elite o “touro desajustado” e o “boi cego” transformavam-se em “curro44 

bom” e nos “melhores touros”, os amadores que eram “trambolhões do estilo nessas funções 

de curiosos” tornavam-se “verdadeiros artistas” a “brilhar à vontade”, e por fim, a “palhaçada 

na Praça de Algés” transformava-se em uma “pega45 brilhantíssima” na Praça do Campo 

Pequeno. Assim, percebe-se que também as crônicas de D. João são frutos de conveniências, 

uma vez que, para agradar ao público a quem se destinava, o autor invertia o seu discurso: o 

que era ruim se tornava bom. Nesse caso, sua crônica acabava contribuindo para a falta de 

criticidade dos portugueses, o que acarretava o atraso intelectual da sociedade.   

Outras formas de divertimentos populares, no verão, eram as feiras e os arraiais 

ligados às comemorações dos santos populares do mês de junho, - Santo Antônio, S. João e S. 

Pedro, organizados na cidade e nos seus arredores. 

As feiras eram um dos únicos espaços de lazer do povo lisboeta. As pessoas que a ela 

recorriam podiam desfrutar de comidas típicas, apresentações teatrais e circenses. D. João em 

seus comentários assume postura ambígua em relação a estas manifestações populares. Há 

crônicas, como a de 30 de junho de 1903, em que o autor não valoriza a riqueza cultural 

desses recintos, depreciando suas atividades e considerando-as insuficientes para entreter o 

povo de Lisboa: 

 
 

Aos dias santos enche-se de gente a feira de Alcântara, com suas tradicionais 
barracas de quinquilharias, queijadas, cafés de camareiras, cavalinhos de 
pau, comes e bebes, lotarias, jogos e muitos teatros e títeres com uns 
continuados e bulhentos reclamos, toques de tambor e de realejo, charangas 
desafinadas e pomposos discursos dos empresários. É pouco para uma 

                                                           
44Curro: conjunto dos touros para uma corrida 
45Pega: Ato de segurar com as mãos a rês nas touradas. 
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grande cidade, mas o verão já nos tem habituado a essa falta de recursos (O 
Ocidente, 30 jun. 1903, p. 138). 

 
 
Por sua vez, em crônica de 20 de julho de 1905, o cronista mostra-se simpático com o 

evento, principalmente pelo fato de proporcionar distração à camada mais baixa da população. 

Para fazer sua defesa da feira, recorre aos países considerados mais civilizados, em quem 

Portugal deveria se espelhar:   

 
 

Por muita parte, em países mais civilizados, a Espanha, a França, a Bélgica, 
vimos feiras muito parecidas com a nossas. Nunca por lá ninguém nos 
pareceu a clamar que eram indignas de um país progressivo, e, muito pelo 
contrário, todos se mostravam satisfeitos porque ao povo era dado, por preço 
mínimo, maneira de distrair-se (O Ocidente, 20 jul. 1905, p. 154). 

 
 
Em meados de junho ocorriam as festas de Santo Antônio e São João e S. Pedro, 

organizadas pelo povo da cidade e dos campos. Em Lisboa, as pessoas ocupavam a região 

central, – Praça da Figueira, Alcântara, Rossio -, e faziam suas festas enfeitando as ruas, 

acendendo fogueiras, tocando músicas e fazendo bailes. Os mais jovens saíam em marchas 

barulhentas em direção ao Rossio. D. João defendia as realizações das festas tradicionais; 

porém, criticava a algazarra e o modo rumoroso com que eram comemoradas: “Nem sempre 

em Lisboa são poéticas as decantadas vésperas dos grandes santos. Barulho nunca falta: 

bomba, cornetas, rouxinóis de barro [...] mil bocas falando ao mesmo tempo formam como 

um trovão prolongado, no meio dos gritos, apitos e corneteadas [...]” (O Ocidente, 20 jun. 

1901, p. 129). Assim, até mesmo as festas tradicionais que o escritor tanto defende, na cidade, 

ganha aspecto de arruaça, demonstrando a degradação e corrupção do centro urbano. 

Conforme ressalta Rui Cascão (1993, p. 522), depois da década de 1870, devido ao 

enfraquecimento das crenças religiosas entre o povo e o desenvolvimento da escolarização, 

“as festas urbanas estavam, em boa parte reduzidas às danças de salão, bailes campestres, 

passeios e outros divertimentos. A maior parte das crenças persistia apenas nas áreas rurais”. 

Desse modo, contrapondo-se a esse ambiente de degradação cultural, D. João da 

Câmara apresenta, em suas crônicas, o campo português como uma forma de escape do 

marasmo da cidade e desrespeito às tradições. O campo é sempre visto de modo idealizado, 

onde os costumes portugueses são mantidos e o povo em contato com as raízes da pátria é 

mais feliz. Essa representação campesina nacional é feita por meio de uma focalização 
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impressionista da devoção religiosa, dos cantares, das danças e dos costumes típicos das 

regiões rurais conforme é possível observar em crônica do dia vinte de junho de 1901:  

 
 

É no Alentejo o Santo festejado com maior devoção. Quem nunca viu as 
lindas coplas que a S. João se cantam em Évora, em Beja, tão cheias de 
poesia? Armam-se os mastros, enfeitam-se com flores, iluminam-se com 
lanternas e começa o baile de roda. Mal vem rompendo a madrugada, vão as 
raparigas todas para a fonte, que é antes do sol nascer que as águas têm 
virtude. Que linda é essa noite, em que as murtas e o alecrim parecem ainda 
mais cheios de perfumes! (O Ocidente, 20 jun. 1901, p. 129) 

 
 
Outras celebrações religiosas campesinas, bastante privilegiadas nas crônicas são os 

círios e as romarias. Realizadas entre fins de agosto e começo de setembro, em diversas 

províncias portuguesas, entre elas Sintra, Cascais, Mafra, Setúbal, Atalaia e Nazaré. Estas 

celebrações “correspondiam ao momento mais intenso da alegria popular” (CASCÃO, 1993, 

p. 520). Em geral, os círios eram compostos por um guia, um “puxavante”, os mordomos, 

responsáveis pelo estandarte, um casal de juízes, anjos e uma berlinda com Nossa Senhora. D. 

João exibe uma apreciação minuciosa do evento, destacando a felicidade do povo, 

descrevendo os elementos que compõem o cortejo e atentando para o modo como os festeiros 

se preparavam: 

 
 
Os círios alegram o povo desses arredores, com o estalar dos foguetes, os 
anjos de capacetes na cabeça e lenços bordados na mão, recitando as lôas, a 
Senhora na berlinda da casa real, o juiz no seu cavalo pomposo e a longa fila 
de carruagem em que os festeiros exibem suas sobrecasacas e chapéus finos. 
(O Ocidente, 20 ago. 1903, p. 178) 

 
 
Em outra crônica, deixa sobressair sua admiração e seus sentimentos pelo evento que 

narra, considerando o relato dos círios mais importante do que os da guerra, pois enquanto 

esta fica marcada pela tristeza que causa, os círios “com mil grosas de foguetes que 

estouravam, linda loas que se disseram, o passeio através desses campos cobertos de vinhas, a 

grande cavalgada, a festa na igreja e tantas músicas tocando, há de ficar lembrando para 

sempre com saudades” (O Ocidente,30 ago. 1901, p. 186). Por vezes, o ambiente campestre é 

revisitado por meio da nostalgia, pois para o cronista as impressões e alegrias sentidas nesses 

eventos rurais causam marcas indeléveis na memória. A admiração de D. João, pelo que narra 

faz com que ele enriqueça seus textos com rigor de detalhes e compartilhe com o leitor seus 

sentimentos e impressões das festas. Assim, a crônica ganha certo encanto e a sua leitura se 
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torna mais prazerosa, uma vez que apresenta algo do conhecimento e do gosto do leitor, 

porém, a partir dos sentimentos do cronista. Além disso, leva o leitor a valorizar as tradições 

portuguesas. 

Em outras crônicas, a abordagem do campo português é feita pelas descrições 

idealizadas da natureza. É o que ocorre na crônica de 30 de agosto de 1901, escrita no período 

do final do verão, já próxima do outono, estação preferida de D. João. Após fazer uma 

retomada dos círios ocorridos nas aldeias portuguesas, em especial em Sintra, o autor 

descreve o campo, já apresentando a beleza da estação da queda das folhas, em que o calor 

extremo começa a dar lugar às temperaturas mais amenas:  
 
 
Já o sol perdeu as cores intensas com que ainda há pouco tingia os poentes e 
é mais brando o oiro com que pinta as nuvens. Já uma primeira folha seca 
treme no alto ramo à viração mais fria da tarde; não tarda que se vistam 
d’oiro os choupos que por esses campos deram fresca sombra às ribeiras [...]. 
E, entretanto, a mais bela estação é em Sintra esta que se aproxima. Muitos 
dos que ali passam os meses de maio a agosto ignoram de quanta formosura 
a serra se reveste, quando começam as árvores a doirar-se e o céu a encher-
se de melancolia, quando já as águas alteiam o seu cantar e os pinhais à tarde 
erguem mais alto os seus gemidos. É outro o perfume d’aquelas matas 
depois das primeiras chuvas, e as heras, cheias de brilhantes, parecem 
estremecer com os primeiros frios (O Ocidente, 30 ago. 1902, p. 185). 

 
 
Deste modo, embora esteja atento à principal característica da crônica, que consiste em 

tratar dos assuntos mais relevantes da semana de maneira sutil, D. João, aproveitando a 

oportunidade dada pelo assunto, entrega-se ao devaneio, voltando-se para a beleza do campo 

português de uma maneira diferenciada, pois se vale da aproximação do outono para mostrar 

ao leitor belezas que ele não foi capaz de perceber por si só. Assim, a descrição que o autor 

faz da chegada dessa estação em Sintra, confirma o que o crítico Roncari (1985, p. 14), 

explica sobre a função do cronista de “voltar-se para aquilo que passaria despercebido aos 

olhos do leitor”.  

Atitude semelhante é tomada na crônica de 10 de março de 1901, quando, após 

comentar vários assuntos, vale-se do aniversário do poeta e amigo, Bulhão Pato, para 

enaltecer a beleza da primavera na região de Caparica, aldeia onde morava o autor romântico:  
 
 

Fazia anos Bulhão Pato. Meia dúzia de amigos foram a Caparica levar-lhe os 
parabéns. Como ia linda a primavera! Os muros velhos estão cheios de 
crisálidas que só esperam meia dúzia de dias assim para romper o invólucro 
e deixar sair as borboletas que doidas hão de voar na poeira luminosa de 
março, sobre as flores d’oiro do grande escrínio verde, sobre as flores 
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cheirosas nos valados das azinhagas fundas. A sinfonia das aves amorosas 
responde um concerto de perfumes, que são também declarações d’amor. 
Cortam o ar, como pequeninos aerólitos preciosos, abelhas douradas, 
libelinhas da cor das safiras e dos topázios. Que dia Deus lhe deu velho e 
querido poeta para festejar seus setenta e dois anos!” (Ocidente10 mar. 1901, 
p. 49). 

 
 
Impressionado com a beleza do dia que Deus deu de presente para o amigo, D. João 

descreve aquele momento de primavera de maneira idealizada, mostrando ser Caparica, local 

onde Bulhão Pato vive, um lugar de beleza delicada e emocionante. Desse modo, atribui a um 

fato do cotidiano, o aniversário do amigo, escritor conhecido da sociedade portuguesa, uma 

grande carga emotiva de modo a tocar a sensibilidade do leitor através da descrição 

emocionada de um dia ensolarado de primavera, transformando-o, por meio do uso de 

imagens sensoriais como, “poeiras luminosas de março”, “sinfonia das aves amorosas”, 

“concerto de perfume” e “libelinhas da cor das safiras e dos topázios” em um dia especial e 

mágico. 

A descrição de um dia típico de primavera se torna lírica através do transbordamento 

da subjetividade do poeta; mesmo sem deixar de lado o tom ameno, de conversa entre amigos, 

consegue fazer com que o leitor, ao ler o texto, sinta sua emoção, como se pudesse se 

transportar para aquele local descrito e sentir a natureza viva. Arrigucci, ao comentar a 

presença do lirismo nas crônicas diz: “[...] às vezes a prosa da crônica se torna lírica, como se 

estivesse tomada pela subjetividade de um poeta do instantâneo, que mesmo sem abandonar o 

ar de conversa fiada, fosse capaz de tirar o difícil do simples, fazendo palavras banais alçarem 

voo” (ARRIGUCCI, 1987, p. 46). 

Designado por poeta panteísta (Correio da Manhã, 27 jan. 1908, p. 1), D. João, muitas 

vezes, aproveitou-se de um acontecimento da sociedade para poder discorrer sobre o que mais 

gostava: a natureza portuguesa. As crônicas escritas na primavera e no verão eram as que 

mais lhe davam esta oportunidade, pelo fato de, nesse período, a cidade encontrar-se deserta. 

Descrevendo o campo de maneira emocionada, o cronista mostrar ao leitor que as faltas da 

cidade podem ser preenchidas pelo formoso cenário natural que o país tem a lhe oferecer. 

Deste modo, foca-se no comentário do campo, para mostrar ao leitor, já cansado do marasmo 

da cidade, uma possibilidade de encontrar tranquilidade e rejuvenescimento pelo retorno ao 

campo, à natureza paradisíaca e às tradições portuguesas.  

No entanto, mesmo neste período, como cronista da revista O Ocidente, a liberdade de 

D. João era limitada, não lhe sendo permitido abandonar os acontecimentos semanais em prol 

da divagação paisagística: “Se a terra é tão somítica em agosto, porque não apelar para o céu, 
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sempre tão generoso sempre disposto a espalhar sobre nós os fulgores de seus diamantes? 

Mas tal não é permitido” (O Ocidente, 30 ago. 1904, p. 87). Por isso, as descrições da 

natureza e do campo tendem a diminuir com a chegada do outono e do inverno. Nesta estação, 

a câmara volta a funcionar e a elite retorna para Lisboa, gastando seu tempo, principalmente 

no teatro. Teatro e Política passam a ser os dois assuntos principais da crônica e, por sua vez, 

duas maneiras de demonstrar o atraso cultural, a estagnação intelectual e política da sociedade 

portuguesa.  

 

 

2.3.4 O Teatro e a Política: dois lados de uma sociedade em crise    
 

 

Quando chega o outono e, principalmente, o inverno começa a se anunciar, a 

sociedade elegante, em descanso nas praias e campos, inicia seu regresso a Lisboa. Assim, aos 

poucos a cidade, durante o verão, descrita como “monótona” e “sensaborão”, começa a dar 

sinal de “movimentação” e “animação”. D. João registra a chegada do inverno na capital 

portuguesa com muita graça, pois, desta vez, a cidade que, conforme já demonstrado, era a 

protagonista de suas crônicas, sai de cena e o foco cai sobre seus moradores, em especial 

aqueles intimamente relacionados ao inverno como a vendedora de castanha, que se destaca 

nessa época e os artistas que retornam de suas turnês: “Em Lisboa o inverno vai se 

anunciando pela temperatura mais fresca, pelas mulheres da castanha e pelas caras de atores 

que se vão chegando aos seus teatros (O Ocidente, 30 set. 1901, p. 210)”. Do mesmo modo, 

em crônica de 10 de outubro de 1903, o autor comenta: 

 
 

Os raros habitantes de Lisboa mais ou menos, estão desejosos da chegada do 
inverno. Já dele tiveram aviso com o pregão das primeiras castanhas: – 
“Quentes e boas!” Novos arautos vão chegar anunciando o final de uma 
estação e o principio de outra, em que essas ruas se animem e a gente veja 
finalmente na Avenida uma meia dúzia de caras bonitas com as modas novas 
do inverno. (O Ocidente, 10 out. 1903, p. 218)  
 
 

Ao dizer que os “raros habitantes de Lisboa estão desejosos da chegada do inverno”, 

pode-se depreender que se trata daqueles que não tiveram a oportunidade de sair da capital 

portuguesa, mais que isso, acredita-se que o cronista inclui-se, juntamente com os seus 

colegas de profissão, a esse grupo, pois é ele o que mais sofre com a falta de população ativa 
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em Lisboa e, por isso, alegra-se ao ouvir o anuncio das primeiras castanhas: “Quentes e 

boas!” e em ver os rostos bonitos passeando pela Avenida da Liberdade, principal reduto da 

classe média alta, pois esses consistem em sinais de que a cidade voltará ao seu ritmo normal, 

portanto, haverá mais fatos para serem comentados em suas crônicas, tornando a conversa 

com o leitor mais “quente e boa”, ou seja, animada e repleta de conteúdo. 

Todavia, como centro urbano de uma sociedade decadente, mesmo com a volta da alta 

sociedade à capital, os eventos sociais e culturais continuam escassos, com exceção do teatro 

que consiste a principal forma de entretenimento dessa sociedade. O próprio D. João 

considera o teatro um dos assuntos mais relevantes: “Começam os teatros a dar que falar, e 

ainda bem. Assim continuem quando nos servirem com prata da casa, o que não tardará” (O 

Ocidente, 20 nov. 1903, p. 249). Ao utilizar a expressão popular “prata da casa”, - que 

significa utilizar as coisas ou pessoas que são próprias do lugar a que pertencem -, o cronista 

deixa transparecer que a temporada teatral de Lisboa é o evento que mais lhe fornece recursos 

para o cavaco da dezena, assim como é o assunto ao qual ele tem maior afinidade e prazer, 

uma vez que, sendo um dos melhores dramaturgos da época e professor do Conservatório 

Dramático de Lisboa, tinha livre acesso aos teatros e companhias portuguesas e, portanto, 

autoridade para comentar os principais acontecimentos ligados à arte dramática. 

Apesar de Lisboa ser uma capital europeia defasada culturalmente, o teatro português, 

no final do século XIX e início do século XX, vivia um período de desenvolvimento devido à 

grande quantidade de salas de espetáculos existentes, à boa qualificação dos atores das 

companhias nacionais e à presença constante de empresas estrangeiras em seus palcos.  

Conforme ressalta Luiz Rebello (Cf. 2006, p. 19), os teatros presentes na cidade eram 

classificados de acordo com o gênero dramático que apresentavam e a classe social que os 

frequentavam. Assim, os teatros S. Carlos, dedicado à ópera, o D. Maria II e o D. Amélia, 

destinados ao drama e alta comédia, eram frequentados pela elite portuguesa; enquanto, os 

demais teatros, Ginásio, dedicado à farsa e à baixa comédia, o Príncipe Real e Taborda, 

divulgadores do melodrama; e os Teatros Avenida, Trindade e Rua do Conde, recintos das 

operetas, revistas e mágicas eram frequentados pela burguesia baixa e classe popular. 

Os elencos das companhias eram compostos por atores dramáticos e cômicos de 

grande prestígio na sociedade como os irmãos Rosa, Eduardo Brasão, Souza e Palmira Bastos, 

Rosa Damasceno, Ângela Pinto, Chauby, Adelina Abranches, Lucília Simões além de outros. 

E, em geral, as empresas apresentavam originais portugueses de autores como D. João da 

Câmara, Marcelino Mesquita, Lopes de Mendonça, Júlio Dantas, etc., mas, sobretudo, dramas 

e comédias de dramaturgos estrangeiros consagrados, como Augier, Sardou, Brieux, Dumas 
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Filho, Tolstói, entre outros. O momento de maior entusiasmo da temporada teatral eram as 

encenações das companhias estrangeiras, provenientes, sobretudo, da França e da Itália, que 

sempre traziam atores de destaque, tais como Duse, Rejáne, Sara Bernhadt, Zacconi, Noveli e 

Coquelin. E, embora, na maioria das vezes, apresentassem repertórios antigos, em alguns 

momentos, facilitavam o acesso do público ao que tinha de mais moderno na arte dramática.  

Por tudo isso, o teatro consistia uma importante forma de expressão artística e no 

principal meio de entretenimento da sociedade portuguesa, funcionando como o “agente 

socializador e difusor da ilustração e educação dos povos” (FONSECA, 1993, p. 529), pois 

consistia em uma manifestação urbana que atendia tanto ao gosto burguês e aristocrático 

quanto ao do povo. Sendo assim, considerando que a crônica  é o reflexo da sociedade; nela, 

como ressalta Ernesto Rodrigues, cabe de tudo [...], mas, sobretudo, “o universo teatral, [...] 

visto que o teatro é tido como fotografia da sociedade” (RODRIGUES apud FERREIRA, 

2011, p. 30) 

Assim, o teatro será tema constante da seção “Crônica Ocidental”, especialmente nos 

meses de outono e inverno quando abre a temporada teatral de Lisboa, sendo os meses entre o 

natal e o carnaval, - dezembro, janeiro e fevereiro -, o de maior ocorrência.  

Aliás, as crônicas que anunciam o inverno sempre fazem referência ao teatro, ou 

melhor, ao Teatro de S. Carlos, como o marco do início da estação fria do ano, por 

conseguinte, “o primeiro foco da vida musical e artística da capital” (BENEVIDES, 1883, p. 

5), nesse período. Em crônica de 30 de dezembro de 1902, observa-se: “A abertura de S. 

Carlos é, por assim dizer, o que marca na folhinha de sociedade elegante o princípio do 

inverno” (O Ocidente, 30 dez. 1902, p. 282); do mesmo modo, em 20 de dezembro de 1903, 

tem-se: “Foi o rei D. Affonso XIII quem afinal veio inaugurar em Lisboa a estação de 

inverno. Não nos referimos à impertinente chuva, que já cá estava, mas à abertura do teatro de 

S. Carlos” (O Ocidente, 20 dez. 1903, p. 274). Neste último excerto, o cronista, em uma 

linguagem coloquial desprovida de formalismo, afirma de modo categórico: o inverno não é 

anunciado pelo clima frio e chuvoso que o representa, mas, mormente, pela a abertura do 

teatro S. Carlos, e o que ele simboliza, ou seja, o início das manifestações de sociabilidade e 

divertimento da elite lisboeta. 

Assim, ao focar-se no teatro, que nessa época tinha um bom desenvolvimento, D. João 

prioriza o que a cidade aparenta ter de melhor em detrimento dos seus problemas sociais e 

culturais, de modo a agradar o leitor aristocrata burguês que vive da ilusão de estar se 

igualando às demais culturas europeias fingindo não existirem dificuldades no país. Todavia, 
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os seus comentários a respeito do teatro deixam sobressair um público defasado culturalmente 

que busca no teatro apenas uma forma de ostentação.  

O Teatro de S. Carlos que consiste em um dos temas centrais de suas considerações a 

respeito da arte cênica, por ser o mais frequentado pelo público leitor de sua seção na revista 

O Ocidente, - ou seja, a elite portuguesa, única a ter condições de adquirir com frequência os 

ingressos para os espetáculos de ópera oferecidos pelo Teatro Lírico -, é, frequentemente, 

mencionado para chamar à atenção do leitor de modo a fazê-lo valorizar mais a arte: 

“Falamos de teatros e é justo que principiemos citando o mais frequentado pela alta sociedade 

de Lisboa, que nem sempre é – diga-se de passagem – nem a melhor servida nem a que 

melhor o merece” (O Ocidente, 20 jan. 1905, p. 13). Desse fragmento é possível depreender 

que, embora o autor privilegie o teatro e a classe a qual representa, não deixa de expressar de 

maneira breve e direta sua opinião nada favorável ao diretor do teatro, que não oferece 

espetáculos de qualidade, e ao público por sua atitude de indiferença às peças representadas.  

Esse sentimento contrário ao empresário e, especialmente à plateia, se atribui ao fato 

de um dos principais teatros de Lisboa tornar-se mais um ponto de encontro e ostentação da 

elite do que um local de verdadeira arte. Com o ensejo de prestigiar a ópera, muitas famílias 

ricas frequentavam o teatro apenas para passarem a noite, encontrarem conhecidos e 

exibirem-se. Sendo assim, o trabalho dos artistas no palco tornava-se secundário. “O caráter 

de diversão, sobrepondo-se ao artístico, ajudava a corroborar o ponto de vista negativo dos 

intelectuais em relação às apresentações” (NEVES; LEVIN, 2009, p. 40). 

Em outra crônica, ao tocar novamente na questão, D. João, de uma maneira um tanto 

quanto debochada e, de certa forma, irônica, destaca a figura do cronista que, de mero 

coadjuvante no teatro, uma vez que todas as atenções deveriam dirigir-se às peças encenadas, 

passa a ter uma função central. D. João descreve-o à semelhança dos homens elegantes que 

frequentavam o teatro, e destaca sua presença no local, não para prestigiar e avaliar a peça 

encenada, mas, como bom observador que é, apreender, através de seu olhar minucioso, as 

atitudes e movimentações das pessoas para, com elas, preencher seu espaço nos jornais: 

   
        

Eis o teatro aberto, eis os cronistas das seções elegantes a postos com suas 
casacas, suas gravatas brancas, e monóculos assestados com ar triunfante. 
São eles quem naquele recinto tem maior trabalho, muito maior que o dos 
críticos musicais, sendo o teatro muito mais para exibição de elegância do 
que para audição de coisas de arte. (O Ocidente, 20 dez. 1903, p. 274) 
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Das observações feitas sobressai o entendimento do teatro como o local de 

sociabilidade. Desta forma, ele deixa de ser um espaço de educação e formação artística, para 

se tornar apenas um local de exibição e afirmação social. Em “Abriu S. Carlos [...] O Chiado 

já todas as noites se anima com a passagem das carruagens em cujo interior, sedas, rendas e 

joias cintilam” (O Ocidente, 20 dez. 1905, p. 971), essa situação fica bastante evidente quando 

o cronista utiliza-se da metonímia, para ressaltar a partir dos objetos – sedas, rendas, e joias 

cintilantes - símbolos da riqueza e da moda, o público que frequenta o teatro S. Carlos. 

Essa ideia de ostentação e “entretenimento como essência do teatro daquele período” 

(FERREIRA, 2011, p. 79) revelada nas crônicas de D. João era um consenso comum entre os 

intelectuais da época, haja vista a posição de Eça de Queirós:  

 
 
O público vai ao teatro passar a noite. O teatro entre nós não é uma 
curiosidade de espírito, é um ócio de sociedade. O lisboeta, em lugar de 
salões, que não há – toma uma cadeira de plateia, que se vende. Põe a 
melhor gravata, as senhoras penteiam-se, e é uma sala, uma soirée, um 
raout, ou mais nacionalmente uma assembleia. (QUEIRÓS, 2003, p. 224) 

 
 
Em outras crônicas em que se evidenciam o público do teatro, sobressaía a decepção 

de D. João em relação ao modo apático com que, muitas vezes, a plateia se comportava diante 

das encenações. Foi o que ocorreu em janeiro de 1903, em virtude da apresentação de uma 

companhia francesa no teatro D. Amélia: “recepção feita à Bartet e ao Ley Bargy, não foi já 

tão entusiástica como a de seus predecessores. Comédias e dramas se representaram no teatro 

D. Amélia que, não desagradando ao camaroteiro, nem por isso conseguiram despertar o 

público da indiferença” (O Ocidente, 30 jan. 1903, p. 18). Neste comentário sucinto, a 

semelhança de uma conversa amena, o cronista recorre às outras companhias, já apresentadas 

no teatro em anos anteriores, tentando entender o motivo do pouco sucesso da empresa atual. 

Para além disso, se vale da figura do camaroteiro, profissional do teatro, que, embora tenha 

uma função simples, por estar presentes todas noites no teatro, possui o gosto mais apurado, 

sabendo, portanto, distinguir mais do que o público as companhias de boa qualidade. Deste 

modo, ao dizer que a peça agradou a esse profissional, mostra que se trata de um trabalho de 

qualidade que merecia um pouco mais de consideração do público. Neste sentido, deixa 

subtendida a existência de um público desprovido de apuramento artístico e provinciano que 

não se importa em valorizar a arte.  

Posteriormente, em 1905, volta a se indignar com a insensibilidade do público diante 

de nova companhia francesa. Desta vez, evidencia-se um desapontamento que beira a tristeza, 
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pois, conforme se verifica na leitura consecutiva das crônicas, a ansiedade pela visita da 

empresa de Paris era grande: em 30 de setembro de 1901, o cronista já expressava “Muitos 

dos anunciados espetáculos são realmente de tentar os que pela arte sentem um bocadinho de 

amor” (O Ocidente, 20 out. 1905, p. 266). Como homem de teatro, D. João tinha consciência 

da importância da vinda das companhias estrangeiras para Lisboa, no sentido de servirem 

como escola para os atores portugueses e, principalmente, de formação do gosto do público, 

uma vez que mesmo trazendo em seus repertórios “algumas velharias”, apresentavam, 

também, o que existia de mais moderno em palcos da Europa. Por isso, lamenta a indiferença 

do público:  

  
 

Porque seria que a tão famosa atriz parisiense, aquela a quem chamam tão 
justamente a Duse francesa, não obteve êxito igual à de muitas das suas 
colegas? É realmente inexplicável o capricho do público, às vezes de tão 
pronunciado bom gosto, outras parecendo que o demônio do mau gosto lhe 
pôs nos olhos uma venda. Nem a mediocridade da companhia que a 
luminosa estrela trouxe consigo pode explicar o enigma. Suzanne Despres 
foi enorme em tudo o que representou, acima de quantas temos visto na 
tarantela da Casa de Boneca, só a Duse comparável no terceiro ato, ainda 
que seu tipo meridional a prejudicasse no papel: foi de dar calafrios a 
interpretação de Fille Elisa; foi deliciosa no Poil de Carotte; deu-nos uma 
noite de arte, inolvidável, no Détour (O Ocidente, 30 nov. 1905, p. 258). 

 
 
O cronista em uma conversa amigável com o leitor expõe sua amargura e 

incompreensão diante da inexplicável indiferença do público para com as atuações de 

Suzanne Després no teatro D. Amélia. Usando-se da indagação e da comparação, valoriza o 

trabalho da atriz francesa, mostrando ao leitor que suas atuações são tão valorosas quanto a de 

Duse, atriz italiana considerada uma das maiores artistas da época na Europa. Para tanto, 

repassa as atuações da atriz deixando sobressair seu julgamento extremamente subjetivo e 

impressionista. Demonstra sua fascinação por Suzanne, utilizando-se da hipérbole, ao dizer 

que ela “foi enorme em tudo o que representou”. Como bom entendedor da arte dramática, 

reconhece a inferioridade da companhia e evidencia as limitações da atriz ao ressaltar que seu 

porte físico não condiz com o papel principal da peça Casa de Bonecas; mesmo assim, 

coloca-a acima de todas as outras atrizes que já representaram a peça, com exceção de Duse, a 

quem ela se iguala. Os julgamentos das demais peças são feitos por meio das impressões do 

autor que remetem às imagens sensoriais: Fille Elisa causou- lhe calafrios e Poil Carotte foi-

lhe deliciosa. Para terminar, recorre à qualidade artística da atriz na peça Detour que de tão 

boa torna-se digna de ser sempre lembrada.  
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Para além de compartilhar seu sentimento em relação à Suzanne com o leitor, D. João 

parece querer ressaltar as qualidades da atriz de modo a induzi-lo a reconhecer em Suzanne a 

grande atriz que é. Pensando que o leitor da revista O Ocidente é, também, um assíduo 

frequentador do teatro de D. Amélia, ao mesmo tempo em que desabafa, o repreende 

cobrando uma atitude de privilégio em relação à arte dramática. Neste sentido, em alguns 

momentos, sua crônica, além de comentar os assuntos teatrais parece ter a intenção de 

contribuir para a formação artística do leitor, por extensão do público do teatro.  

A revista O Ocidente, no período estudado, não tinha uma seção dedicada 

especialmente à essa arte. Por isso, cabia a D. João, na “Crônica Ocidental”, informar ao leitor 

o panorama teatral de Lisboa. Nas crônicas, quase sempre no seu final, encontram-se 

informações sobre os originais portugueses que serão representados, os preparativos e ensaios 

para a estreia, as peças que estão em cartaz nos principais teatros – sobretudo S. Carlos, D. 

Maria II e D. Amélia -, o desempenho dos artistas, considerações sobre os autores, as 

companhias estrangeiras que chegam a cidade e notícias dos bastidores do teatro. No entanto, 

todas estas informações estão atreladas aos demais acontecimentos do movimento social, 

cultural e político de Lisboa, por isso os comentários, à semelhança do que ocorre com as 

demais notícias explanadas na seção, tendem a ser breves e diretos. D. João não se atém aos 

detalhes e à análise minuciosa das peças ou dos atores. 

Quando o assunto é teatro, além de apresentar o estilo crônica-comentário, o texto se 

aproxima do que o pesquisador Afrânio Coutinho (1986, p. 133) considera crônica-

informação, uma vez que, sendo muito próxima do comentário, se diferencia na medida em 

que divulga os fatos de modo bastante ligeiro e, em alguns casos, de maneira menos pessoal. 

É o que ocorre em crônica de 10 de fevereiro de 1903:  

 
 

Deu o teatro de S. Carlos uma ópera nova, fez no Ginásio o Joaquim de 
Almeida seu benefício, tivemos nova revista na Rua dos Condes, deu-nos o 
teatro de D. Maria dois originais portugueses. Era o primeiro assinado por 
Fausto Guedes Teixeira, o grande poeta da geração nova; com o outro fez 
sua estreia Jorge Santos, que no Crime de Amor revelou querer tomar a arte a 
sério (O Ocidente, 10 fev. 1903, p. 25).  

 
 
No excerto acima se verifica que o cronista se limita a informar os eventos ocorridos 

em cada teatro. Ao abordar o S. Carlos, o Ginásio e o Teatro da Rua dos Condes, nem mesmo 

informa a peça e seu autor; no primeiro acredita-se que seja devido ao fato de o leitor, 

provavelmente, já conhecer a ópera apresentada; nos dois outros se presume que seja pelo fato 
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de ser de menor interesse para o leitor, uma vez que a maioria dos assinantes da revista 

Ocidente não frequentam esses teatros mais populares. Apenas para as peças apresentadas no 

Teatro de D. Maria II, por serem trabalhos inéditos, recém-estreados, o autor estende o seu 

comentário informando seu título, o nome do autor e, ainda, um comentário muito sucinto em 

que destaca a personalidade de Fausto Guedes Teixeira e o interesse de Jorge Santos. 

Às vezes, o comentário toma nuance de propaganda, quando o autor se propõe 

enaltecer demasiadamente a peça antes mesmo de ela ser encenada. É o que ocorre no 

seguinte fragmento: “No dia 23 teremos a Vênus no teatro D. Amélia. Dizem-se maravilhas 

do esplendor com que será posta em cena. Contos e contos de réis foram gastos em cenário e 

guarda roupa. Nunca até hoje outra peça foi levada à cena com maior luxo em teatros de 

Lisboa” (O Ocidente, 20 dez. 1905, p. 273). Por esses dizeres, parece que o intuito do cronista 

é despertar a curiosidade do leitor e instigá-lo a ir ao teatro. Além disso, deixa transparecer 

seu contato com bastidores teatrais uma vez que é capaz de saber, embora não informe isso ao 

leitor, o preço gasto na preparação da peça. 

Apesar de não se deter na análise minuciosa das peças teatrais apresentadas em 

Lisboa, sempre faz uma breve apreciação tentando resumir em poucas palavras as impressões 

que as peças lhe causaram. Assim ocorre quando comenta as estreias no teatro S. Carlos e no 

D. Amélia e no Príncipe Real: “três novidades: os Malhados em D. Amélia, o Hero e Leandro 

em S. Carlos, a revista no Príncipe Real. Tudo aplaudido!” (O Ocidente,10 mar. 1902, p. 50). 

Na falta de espaço para comentar cada peça encenada, o autor se vale da expressão “Tudo 

aplaudido”, que transmite de modo direto e claro a ideia de que as peças foram bem 

encenadas tendo, portanto, agradado ao público. 

Por vezes, para fazer o seu elogio usou neologismo, que não obstante, podia ser 

corrente em seu tempo. Este é criado a partir de expressões curtas com verbo no particípio e 

no superlativo, intensificando sua opinião e dando a ideia de que a obra encenada é de grande 

beleza e qualidade: “No teatro do Ginásio foi aplaudidíssima a peça do nosso colega Eduardo 

Coelho, Ministro de Água furtada, recheada de boa graça despretensiosa!” (O Ocidente, 10 

mar. 1903, p. 50). 

No entanto, a característica mais significativa das considerações sucintas do escritor é 

o uso de expressões que apresentam a palavra “êxito”, em quase todos os juízos que faz das 

encenações. Assim ocorre quando comenta a apresentação da ópera cômica Tição Negro, de 

Lopes de Mendonça, no teatro Avenida: “realizou Sousa Bastos a sua festa artística com mais 

uma récita do Tição Negro [...]. É o grande êxito deste inverno e um dos maiores do teatro 

português nestes últimos tempos” (O Ocidente, 20 fev. 1902, p. 34, grifo nosso); o mesmo 
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acontece quando discorre a respeito das apresentações do tenor Caruso, no teatro Lírico: 

“Continua em S. Carlos a obter êxito enorme o tenor Caruso um dos mais célebres cantores 

modernos [...]” (O Ocidente, 10 mar. 1903, p. 50, grifo nosso). Desses dizeres fica evidente 

que o intuito de D. João da Câmara não era julgar, mas apenas comentar as encenações. Além 

do mais, tal atitude condiz com o espírito benévolo e complacente do escritor, deixando 

transparecer sua indisposição para polêmicas e, sobretudo, sua amabilidade e amizade para 

com os profissionais do teatro, seus colegas de profissão. Por outro lado, pode significar, 

também, uma forma de camuflar os problemas do teatro, incentivando o leitor a ir prestigiar 

as peças, de modo a não deixar esmorecer essa arte no país.  

Houve momentos em que D. João permitiu-se fazer uma apreciação menos breve das 

peças encenadas. É o que ocorre em crônica de 30 de dezembro de 1905, ao comentar a 

encenação de Coração de Bocage, de Arthur Lobo d’Avila em virtude da comemoração do 

centenário da morte do poeta árcade Manuel Du Bocage, porém sem sucesso entre o público. 

Tentando encontrar uma justificativa, deixa sobressair uma forma de julgamento que, ao 

mesmo tempo em que evidencia seu conhecimento a respeito da arte dramática, aparenta 

imparcialidade: 

 
 

Não concorreu o público aos espetáculos como alguns esperariam, e mais 
uma vez se confirmou a nossa opinião de que certos fatos ou personagens 
históricos dificilmente podem fornecer heróis aos dramaturgos. Se até alguns 
de pura fantasia morrem anêmicos quando do romance passam para o 
tablado! Haja vista o que tem sucedido com o D. Quixote, agora fornecendo 
mais um fiasco à tentativa de Jean Richepin, que é, no entanto, um dos mais 
ilustres poetas franceses, e já tem no teatro, muitas vezes, conquistado os 
maiores aplausos (O Ocidente, 30 dez. 1905, p. 283). 
 
 

D. João em seu comentário não atribui nenhum juízo de valor, - nem bom, nem ruim -, 

à peça de Arthur Lobo d’Avila, restringindo-se a comentar a atitude do público. Porém, vale-

se de sua experiência como dramaturgo, autor de dramas históricos, para tentar explicar que, 

em se tratando de eventos ou personagens históricos, nem tudo obtém êxito quando é 

transportado para o palco. Para atribuir autoridade ao que explicita, recorre a um exemplo 

francês, maior influência artística de Portugal, mal sucedido quando adaptado da história para 

o teatro. Desta forma, demonstra sutileza em seus dizeres tomando cuidado para não ofender 

o autor de O Coração de Bocage.  

Em outro momento, o comentário é dedicado à peça de Artur Azevedo, Capital 

Federal, representada no teatro Trindade. Nele D. João não faz observações sobre a 
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encenação da peça e nem da atuação dos atores. Antes, aproveita a oportunidade para retribuir 

a boa acolhida de Artur Azevedo aos portugueses no Brasil destacando as qualidades, o 

prestígio e o talento do dramaturgo brasileiro: “Cheio de talento, de graça, de fecundidade, é 

dos nomes mais queridos entre os que escrevem para os teatros do Rio de Janeiro. É autor de 

uma obra-prima – O Badejo – em que cenas há de interior deliciosa, e uma ironia finíssima 

espalhada por toda a comédia” (O Ocidente, 30 jan.1903. p. 17) 

Do mesmo modo, em crônica de 30 de janeiro de 1905, ao comentar a estreia da peça 

de Lopes de Mendonça no teatro de D. Maria, aproveita a ocasião para parabenizar o amigo e, 

ao mesmo tempo, comentar suas pequenas desavenças em relação ao modo de pensar alguns 

assuntos: 

 
 

É uma das melhores, se não a melhor peça de Lopes de Mendonça, a quem 
abraçamos, feliz por podermos no mesmo estreito abraço apertar um grande 
dramaturgo e um grande amigo. Assim estivéssemos de acordo, ou antes, ele 
estivesse de acordo conosco, sobre as ideias discutidas. Assim eu pudesse 
convencê-lo, como ele soube com seu talento comover-me. (O Ocidente, 30 
jan. 1905, p. 18) 

 
 
Do fragmento transcrito acima, depreende-se que a preocupação de D. João, não é 

comentar ao leitor a encenação da peça, uma vez que nem sequer menciona seu título46. O seu 

principal intuito é parabenizar Henrique Lopes Mendonça, mostrando sua consideração pelo 

escritor. Ao mesmo tempo, aproveita a ocasião para, de maneira leve e descontraída, 

“alfinetar” o amigo. Deste modo, aproveita-se da liberdade da crônica e da intimidade para 

com o leitor, para deixar de lado o comentário da encenação da obra, em prol da expressão 

pessoal. Ao fazer isso, torna o leitor mais próximo, inserindo-o nos bastidores do teatro e, em 

especial, em seu rol de amizade, dando-lhe a impressão de que faz parte de sua vida, já que 

compartilha com ele os seus sentimentos em relação aos demais amigos dramaturgos. 

Essa intimidade com o leitor chega ao ponto de D. João confessar ao seu receptor suas 

impossibilidades de comentar alguma estreia teatral, devido ao fato de encontrar-se 

desprovido de saúde e, portanto, ter de faltar à apresentação. Foi o que ocorreu em crônica de 

10 de janeiro de 1904, quando discorre a respeito da estreia do drama de seu amigo Eduardo 

Schwalbach, A Cruz da Esmola, no teatro D. Amélia: “Um triunfo de Schwalbach, querido de 

                                                           
46 Provavelmente a peça de Henrique Lopes a qual se refere é Nó Cego, apresentada no teatro de D. Maria II, no 
início de 1905. Segundo Oscar Lopes, a peça propunha o divórcio, a concepção contratual e civil do casamento, 
propondo quanto possível os melindres católicos. (LOPES, 1987,  p. 323-24). Sendo D. João da Câmara muito 
devoto à religião pode ser que esteja ai a causa do desacordo de ideias entre os dois autores, no entanto, como se 
viu, o escritor mostrou-se enternecido com a peça de Lopes de Mendonça.     
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todos, é sempre uma alegria no teatro. Não o podemos nele acompanhar desta vez, porque não 

permitiu a falta de saúde, mas daqui, com o maior entusiasmo, lhe enviamos o nosso abraço” 

(O Ocidente,10 jan. 1904, p. 2). 

A impossibilidade de comentar a peça abre espaço para que o cronista comente a 

carreira de Schwalbach e o seu drama O Íntimo e lembrando o trabalho de um dos maiores 

atores de Portugal na época, Taborda: “Seja dita a verdade: neste riso com que o saudamos no 

Médico à força, nos Médicos, no José do Capote, no Ventura, o Bom Velhote, há por vezes 

uma lágrima. Uma lágrima boa, de enternecimento” (O Ocidente,10 jan. 1904, p. 2). O tom 

melancólico com que apresenta suas considerações a respeito da carreira do ator Taborda 

demonstra que em suas explanações sobressai o sentimento. Assim, ao comentar as atuações 

dos atores, ocorre o predomínio do emocional aliado à consideração que tem pelos artistas, 

muitos dos quais eram seus amigos e companheiros de trabalho.  

Em crônica de 30 de janeiro de 1902, ao comentar o bom desempenho da peça O 

Tição Negro de Lopes de Mendonça, no teatro Avenida, enfatiza a atuação da atriz Palmira 

Bastos:  
 
 

É que Palmira saiu-se deveras uma estrela, que o diga Lopes de Mendonça, 
que o diga Augusto Machado, depois do êxito obtido pelo Tição Negro no 
teatro da Avenida. Como ela, que tão pequenina vi estrear-se, acordando 
esperanças, como ela representa agora, como canta, como nos encanta. Tanto 
absorveu atenções, que mal pudemos distrair-nos dela [...] (O Ocidente, 30 
jan. 1902, p. 18)  

 
 

Apreciação feita eleva a figura da atriz colocando-a entre as maiores atrizes 

portuguesas. Para tanto, volta-se ao passado relembrando enternecido o início de carreira da 

atriz, quando era apenas uma promessa, em seguida destaca sua boa disposição para o canto, 

enfatizando-a através do uso do advérbio “como”. Por fim, demonstra-se tão enfeitiçado pelos 

dotes da atriz que confessa ao leitor que não conseguiu prestar a atenção no desenvolvimento 

da peça e na atuação dos demais atores.    

Deste modo, os comentários que faz do desempenho dos atores não são críticos, antes 

são repletos de elogios, sendo suas explanações feitas a partir de suas impressões e, portanto, 

altamente subjetivos:  

 
 
Desejaríamos poder consagrar algumas linhas a uma das atrizes das maiores 
de Itália e que mais fundamente nos comoveram. Não me deixou meu mau 
estado de saúde aplaudi-la senão na Adriana Lecouvreur, peça romântica de 
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molas envelhecidas, em que ainda assim o talento de Vitaliani soube 
descobrir verdadeiras pérolas de finíssimo brilho, como na recitação da 
fábula dos “Dois Pombos”, e comover-nos profundamente, até às lágrimas, 
na cena violentíssima da morte, no quinto ato. Comédia e tragédia, um 
verdadeiro triunfo para a grande artista (O Ocidente, 10 dez. 1903, p. 266). 

 

 
Do comentário é possível observar que, mesmo tratando-se de uma atriz estrangeira, 

não pertencente ao seu convívio social, D. João não consegue ser imparcial e fazer um 

julgamento mais objetivo do desempenho da atriz italiana. Antes, mostra-se, primeiramente, 

aliviado por, ao menos, poder assistir uma peça da Vitaliane e, em seguida, não esconde sua 

emoção perante sua apresentação. O julgamento sutilmente crítico é atribuído, apenas, à peça 

encenada pela atriz, considerada “romantismo envelhecido”. Aliás, essa reclamação está 

sempre presente em suas considerações sobre as companhias estrangeiras. Mesmo assim, o 

deslumbramento do cronista diante da atuação da atriz é tão grande que ameniza sua 

consideração sobre a peça. Seus apontamentos tornam-se exagerados e beiram, até mesmo, o 

extremo sentimentalismo, ao confessar ao leitor que se comoveu “profundamente até as 

lágrimas na cena violentíssima” da morte no final da peça. Sobretudo pela utilização, muito 

recorrente em sua escrita, do superlativo “violentíssimo”, para enfatizar a impressionante 

atuação da atriz.  

Em outros momentos, a explanação da atuação dos artistas fornece ao escritor o ensejo 

para refletir sobre a profissão de ator:  
 

 
Em Lisboa novidades não faltam. A maior de todas, a mais falada, foi a estreia no 
teatro D. Amélia da muito formosa atriz italiana Della Guardia, que escolheu para 
sua apresentação ao público, a célebre Zazá, que já víramos pela Rejane, pela 
Rose Sima e dezenas de vezes em português pela Ângela Pinto. 
Apesar dos confrontos, Della Guardia foi aplaudida, porque é realmente uma atriz 
de talento, o que não é vulgar, e cheia de mocidade, o que é raríssimo. 
Leva uma atriz muitos anos geralmente a conquistar sua fama e estar de posse 
completa de todos seus recursos. Quando é grande, quando realmente sabe todos 
os segredos da sua arte, falta-lhe geralmente a mocidade, o grande condão para 
entusiasmar. 
Della Guardia caminhou depressa e, se não é artista que por ora se compare a 
outras que ultimamente vimos em Lisboa, o caminho em que vai há de levá-la 
longe, com tal velocidade inicial (O Ocidente, 10 nov. 1901, p. 242). 
 
 

A princípio, este comentário segue o estilo impressionista dos outros, com destaque 

para o talento da atriz. Além disso, utiliza-se da comparação, ou seja, relembra outras atrizes 

que fizeram o mesmo papel, agora, encenado por Della Guardia, na peça Zazá. O ponto 

crucial consiste na expressão “cheia de mocidade, o que é raríssimo”. A partir dessa 
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constatação feita sobre o desempenho da atriz de trinta e seis anos47 no palco, inicia sua 

reflexão a respeito da chegada da velhice para os atores. Para D. João, este momento da vida 

representa uma ambivalência, pois, se por um lado o passar dos tempos dota o ator de maior 

experiência, tornando melhores suas encenações, por outro, retira a vivacidade de seus traços 

físicos e sua agilidade.  

O tema da velhice é muito comum em toda a sua obra, ele mesmo, tendo apenas 

quarenta e nove anos, em 1901, já se considerava um homem velho. Provavelmente, então, 

para o cronista uma mulher de trinta e seis anos, a idade de Guardia era, também, velha. Do 

que fica exposto, no entanto, deixa transparecer a impressão de que mesmo a atriz já tendo 

passado dos trinta anos consegue, ainda, demonstrar vivacidade em cena, o que como o 

próprio autor enfatiza é “raríssimo”.  

Por fim, há momentos em que esforçar-se para fazer um julgamento mais objetivo da 

atuação dos atores, embora, ainda, deixe sobressair observações impressionistas. É o que 

ocorre em seu comentário sobre a peça O avô, do dramaturgo espanhol Galdós, representada 

pelos atores portugueses do teatro de D. Amélia:  
 
 
No teatro D. Amélia a interpretação do Avô de Perez Galdós foi das mais 
perfeitas que havemos visto naquele teatro onde se acham reunidos muito 
dos melhores artistas dramáticos portugueses. Devemos especializar 
Augusto Rosa num papel extremamente difícil, todo feito duma só peça e em 
demasia retórico, Pinheiro num papel pequeno, mas deliciosamente cômico e 
sentimental, e Adelina Abranches que desempenhou extraordinariamente o 
papel de uma criança pequena, obrigando todo o público a levantar-se num 
impulso fazendo-lhe no fim do quarto ato um das maiores ovações que ela 
tem recebido em sua gloriosa carreira. (O Ocidente, 20 jan.1905, p. 10). 
 

 
Do que foi exposto, chama a atenção o fato do autor já iniciar sua apreciação da peça 

pelo elogio, deixando subtendido que seu êxito maior consiste no fato de ela ser encenada 

pelos maiores artistas portugueses da época. Tal afirmativa não deixa de ser verdade; no 

entanto, tal julgamento apresenta os sentimentos do autor, uma vez que a maioria dos atores 

além de ser seus amigos, muitos deles encenaram as principais peças de D. João. O 

comentário da atuação do ator Augusto Rosa deixa subtendido que ele não conseguiu 

desempenhar bem seu papel; situação que o cronista tenta contornar explicando a dificuldade 

da personagem. Essa atitude demonstra uma posição de conformismo e condescendência 

diante dos limites artísticos dos atores, por conseguinte, das limitações do teatro português. 

                                                           
47Clara Della Guardia (1865-1937) 
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De uma maneira geral, os comentários de D. João da Câmara a respeito do teatro, não 

demonstram a intenção de fazer crítica teatral. As explanações que faz das peças são regidas 

por suas impressões, sendo, portanto, totalmente subjetivas. Foram poucos os momentos em 

que tentou fazer um julgamento mais objetivo e, mesmo nessas tentativas, pode-se dizer que o 

que prevaleceu foi a emoção sobre a razão. Julga a partir dos seus sentimentos, sua intenção é 

informar ao leitor sobre o panorama teatral da cidade e compartilhar com ele aquilo que viu e 

sentiu diante das encenações teatrais. Seu caráter benevolente não lhe permite fazer 

considerações negativas aos amigos. Por isso, acredita-se que o autor não via na crítica a sua 

principal função enquanto cronista. Sendo assim, às suas crônicas a respeito da arte dramática 

pode-se reaproveitar o que Júlio Cesar Machado já havia afirmado em um dos seus textos do 

jornal A Revolução de Setembro: “A crítica não me parece consistir, como por aí se cuida, em 

procurar os defeitos, mas em procurar as belezas” (MACHADO apud FERREIRA, 2011, p. 

13). É exatamente isso que, na maioria das vezes, D. João faz: demonstra ao leitor apenas o 

lado bom das encenações, deixando a crítica rigorosa e imparcial a cargo dos críticos 

profissionais.   

Ao abordar o teatro privilegia a principal forma de entretenimento da burguesia e 

aristocracia portuguesas, leitoras da revista O Ocidente, e demonstra certo desenvolvimento 

dessa arte em relação aos demais setores da sociedade. Por outro lado, os seus constantes 

desabafos, sobretudo em relação ao teatro de São Carlos, deixam sobressair à consciência de 

uma elite provinciana, desprovida de conhecimento artístico e, por vezes, intelectual que vê 

no teatro apenas uma forma de socializar-se e ostentar sua riqueza. 

Os próprios comentários feitos por D. João, ao privilegiar mais suas impressões e 

emoções do que uma reflexão crítica, deixa subtendida a existência de um público indiferente 

às questões artísticas do país, que busca nos textos da seção “Crônica Ocidental” apenas uma 

forma leve de entretenimento. Sendo assim, as crônicas dessa seção refletem uma sociedade 

provinciana, atrasada que, vivendo de aparências, não consegue se modernizar. 

Essa afirmação pode ser verificada, também, nos comentários feitos por D. João a 

respeito da política do país. Conforme visto no primeiro capítulo, a política portuguesa, no 

final do século XIX e início do XX, estava à beira de um colapso, o pensamento individual, 

egoísta e a incompetência de importantes políticos, constantemente, acarretavam crises 

parlamentares e queda de ministérios. Em suas crônicas D. João sempre faz alusões e 

referências a respeito das questões políticas. No entanto, é possível perceber que, embora este 

seja um assunto constante em suas crônicas, não era do seu agrado, a ponto de dizer que o 

tema não é abordado com frequência em sua seção: 
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Raras vezes, a não ser por motivo excepcional, que terá acontecido ser falta 
de melhor assunto, raríssimas vezes aqui tratamos de notícias políticas, que é 
no que, mais ou menos, se fala agora por todos os lados, nos centros, nos 
cafés, pelas esquinas de cada rua, à mesa redonda dos hotéis ainda cheia de 
deputados provincianos. Desta vez não é, portanto falta de assunto melhor, é 
porque a política é o melhor assunto (O Ocidente, 10 abr. 1902, p. 74) 

 
 
A atitude do cronista é vista como uma forma de desconversa, talvez pelo fato de a 

política ser um tema mais sério e grave, incompatível com a sua personalidade complacente, 

assim como com a leveza e a despretensiosidade do gênero cronístico. A verdade é que a 

crônica é fruto das circunstâncias, ou seja, escrita a partir dos principais acontecimentos do 

período na sociedade, por essa razão, “todo o mundo lhe pertence, até mesmo a política” 

(RESENDE, 1993, p. 66). 

Devido às turbulências políticas e econômicas, em diversos momentos o trocadilho 

utilizado pelo escritor “não é, portanto, falta de assunto melhor, é porque a política é o melhor 

assunto” se fez valer, principalmente, nos períodos em que a Câmara dos Pares e a dos 

Deputados estavam abertas. 

Vários foram os textos em que demonstraram a importância da política na composição 

da crônica. Mesmo sem um aprofundamento crítico, o cronista sempre tocava nesse assunto. 

Como é o caso, por exemplo, da crônica de dez de novembro de 1901, em que após comentar 

rapidamente a realização das eleições municipais que elegeram maior número de políticos do 

partido Regenerador, deixa sobressair suas expectativas para a abertura da Câmara, pois as 

discussões tumultuadas lhes proporcionariam mais assuntos para serem discutidos em sua 

conversa com o leitor: “A política vai aquecendo com a aproximação da abertura das 

Câmaras. Acordos que se rompem, como era de prever, dão esperanças de sessões agitadas, o 

que é sempre mais interessante” (O Ocidente,10 nov. 1901, p. 242). Do mesmo modo, em 

crônica do dia 30 de janeiro de 1902, o cronista argumenta: “Estamos em fins de janeiro, em 

que havemos de falar senão em política? Em que falam lisboetas à mesa dos hotéis, à porta da 

Havaneza, um mês depois da solene abertura?” (O Ocidente, 30 jan. 1902, p. 18). A 

indagação feita ao leitor, seguida pela resposta de que todos discutem política, mostra bem a 

imposição desse tema como um dos assuntos principais a serem discutidos. Além disso, deixa 

subtendido que a política está passando por um período de turbulências, uma vez que todos 

querem saber o que ocorre neste setor da sociedade. Assim, o momento mais esperado pelo 

cronista e seus leitores é a abertura das Câmaras:  
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Com as solenidades do estilo, farfalhões, alas de soldados e tiros de artilharia 
no Aterro, abriram ontem as cortes portuguesas. Muitos deputados novos 
fizeram sua estreia nas bancadas, ouvindo o discurso da Coroa. Estes 
primeiros dias ainda são de paz e sossego. O temporal, se o houver como o 
prediz o barômetro da imprensa progressista, só começará soprando para 
meados ou fins do mês de outubro. 
Sucedem-se os conselhos de ministros e aqueles que a política mais interessa 
começam a sair do marasmo a que o pino do verão os aconselhava para em 
brando sono refazer o espírito (O Ocidente, 30 set. 1904, p. 212). 

 
 
Ao comentar a abertura da Câmara e o discurso da Coroa, descreve-os à semelhança 

de um espetáculo, repleto de ostentação e exageros, do qual os novos ministros são, ainda, 

apenas espectadores, mas que em breve tornariam agentes das mais diversas disputas e 

intrigas parlamentares, como é possível depreender do uso da palavra “temporal”. Esta se 

torna uma metáfora antecipadora das futuras turbulências que, certamente, ocorreriam na 

política, logo que todos os políticos voltassem de suas férias de verão e passassem a discutir 

os projetos e as leis no parlamento. 

Em outros momentos, ainda que não fosse tanto do seu feitio, apresenta um tom mais 

sarcástico ao discutir a política, a ponto de comparar as reuniões da Câmara a um espetáculo 

de circo:  

 
 

Se variadíssimo é o epíteto com que todas as empresas de circo mimoseiam 
os seus espetáculos para chamar concorrência, que mais atraente e variado 
querem então achar fora da política? Aqui sim, tudo se discute, dela surgem 
as maiores surpresas. Imposto predial, contribuições suntuárias, concessões 
do ultramar, caso Calmon, ratazanas mortas, que belo programa! (O 
Ocidente, 28 fev. 1901, p. 41). 

 
 
Percebe-se que o cronista utilizou-se da comparação como veículo para a ironia. Para 

tanto, mostrou que enquanto o empresário do circo, local de extravagâncias e palhaçadas, se 

esforça para dar ao público situações inusitadas de modo a atrair sua atenção, a câmara, 

recinto de seriedade, não precisa se esforçar, visto que seus projetos de discussões, muitas 

vezes tão díspares entre si, já são por si só uma grande surpresa e atração para a sociedade. 

Essa constatação é revelada por meio da ironia explícita na expressão “grande programa!”. 

Em outra crônica, a respeito da discussão do Contrato dos Tabacos, expressa sua 

insatisfação e descrédito para com a política e, por extensão de toda a sociedade, por meio da 

comparação que faz dessa instituição pública a uma tragicomédia:  
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A tragicomédia política vai-se desenrolando com muitos atos e muitos 
quadros, bastantes alçapões e com promessas, ainda não cumpridas, de 
apoteoses finais. O público enche a plateia, mas diga-se a verdade, mais do 
que a peça, talvez muito mais, o interessa o que vai, segundo se diz, pelos 
bastidores. Tragicomédia dissemos nós que se representava. É assim, na sua 
essência e na sua forma, quase toda a representação política; (O Ocidente, 10 
mai. 1905, p. 99). 

 
 
De acordo com Rui Ramos (1994, p. 26) a “ ‘questão do tabaco’ exemplifica como os 

interesses econômicos determinavam a política da época”. Os direitos sobre o Tabaco eram 

exclusivamente da Coroa. No entanto, ela arrendava o monopólio para o beneficiamento do 

produto, geralmente por três anos, em troca de um pagamento anual fixo ao Estado, e dava ao 

arrendador um grande número de benefícios, o que tornava sua prática mal vista pela 

população. No final do século XIX, devido a um empréstimo feito, em 1891, ao governo, por 

várias empresas, entre elas a Henry Burnay & Cia, o monopólio do Tabaco estava nas mãos 

do conde Burnay, um dos homens mais ricos e influentes de Portugal.  

Hintze Ribeiro, em 1904, na tentativa de arranjar melhores condições na administração 

do monopólio por parte do Estado e para o pagamento dos juros do empréstimo, autorizou o 

ministro da fazenda, Teixeira de Souza, a modificar o contrato. Tal atitude contrariava os 

interesses de Burnay, por isso, o ministro foi afastado e, em seu lugar entrou Rodrigo Afonso 

Pequito. Em junho de 1904, o governo regenerador validou um novo contrato dos Tabacos, o 

que não agradou os membros do partido Progressista. Posteriormente, em dezembro de 1904, 

José Luciano, presidente do ministério, dissolveu a câmara e elegeu outra em fevereiro de 

1905. Em abril do mesmo ano, Espregueira, ministro da fazenda, firmou a nova proposta do 

contrato do tabaco, em que o conde de Burnay permanecia como tutor do monopólio.  

Os escândalos e as brigas partidárias tendo por alvo o Contrato dos Tabacos 

atravessaram todo o ano de 1904 e 1905, com várias peripécias e jogadas por parte dos 

políticos que serviam para agitar os ânimos da sociedade: “na imprensa, os artigos tornavam-

se insultuosos, nos gabinetes conspirava-se febrilmente; nas ruas os comícios adquiriam um 

tom excitado” (MÔNICA, 1992, p. 479) e acarretaram várias crises ministeriais, resultando na 

queda de dois governos, o de Hintze Ribeiro, presidente do partido Regenerador, em outubro 

de 1904; e o de José Luciano, presidente do partido Progressista, em março de 1906. Toda 

essa movimentação política foi registrada nas crônicas, a ponto de, conforme visto no excerto 

anterior, comparar a crise ministerial motivada por esse contrato a uma tragicomédia. 
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Tendo em vista que esse gênero consiste em peças que “mesclavam o riso (cômico) e a 

lágrima (trágico)” (MOISÉS, 2004, p. 450) e que a crise consistiu em vários embates entre 

políticos do mesmo partido e do oposto, depreende-se um juízo crítico e sarcástico por parte 

do cronista, visto que as brigas eram motivos de riso e tristeza diante da mesquinhez e 

egoísmo dos políticos, uma vez que, apesar de estar em causa o contrato do monopólio do 

tabaco, as desavenças eram frutos das ambições partidárias individuais48. Deste modo, D. 

João vê a política portuguesa como um teatro de tragicomédia, de onde surgem situações que, 

de tão ridículas e terríveis, devem ser comentadas sob o tom de brincadeira. 

Em outro momento, a questão do Tabaco foi motivo de gracejo por parte do escritor. 

Foi o que ocorreu em crônica de 10 de fevereiro de 1905, quando comentou os ataques feitos 

pelos jornais portugueses ao presidente do ministério José Luciano de Castro a partir do uso 

do trocadilho: “Bem se vê que tabacos e fósforos são coisas próprias de arder; mas as 

discussões têm sido inflamadas e idas tão longe, que os mais pacatos em política é com 

verdadeiro frenesi que arrancam aos vendedores de jornais O Mundo, O Século e as 

Novidades” (O Ocidente, 10 fev. 1905, p. 25). O escritor faz uso da relação das palavras 

fósforos e tabacos com “o fogo” para demonstrar que as discussões na câmara têm 

“inflamado”, ou seja, exaltado os ânimos dos deputados.  

Além de utilizar termos ligados ao teatro e gracejos em suas crônicas a respeito da 

política nacional, D. João, conforme já demonstrado, muitas vezes, utiliza-se dos elementos 

da natureza. É o que ocorre em crônica de dez de dezembro de 1905: 

 
 

O contrato dos tabacos continua sendo o caso do dia. Sempre falado e 
discutido, e agora ainda mais, depois que o Sr. Conde de Burnay, melhor de 
seus padecimentos, com o que muito folgamos, partiu para Paris.  
O que poderia ser? Pergunta-se. Cada qual faz os seus comentários, quase 
todos em demasia lúgubres, e o futuro do contrato e a vida do governo, são o 
pão de cada dia para os que se divertem a fazer profecias e apostas. Uns 
trinam como rouxinóis, porque veem tudo azul e a cor de rosa, parecendo-
lhes que aponta uma alvorada; outros são fatídicos mochos, piando no 
crepúsculo, adivinhando tragédias que se preparam.  
As que hão de vir ainda estão, porém, na mão de Deus, que escreve direito 
por linhas tortas (O Ocidente, 10 dez. 1905, p. 266). 

 
 

                                                           
48 Por exemplo: Em abril de 1905, Alpoim, político progressista, desejava obter lugar no ministério das eleições, 
Porém, para o seu desgosto, José Luciano, chefe do partido progressista e presidente do atual ministério, decidiu 
escolher Eduardo José Coelho. Alpoim recebeu o golpe como uma declaração de guerra. Resolveu revoltar-se, 
aproveitando a questão dos tabacos (Cf. RAMOS, 1994, p. 261).     
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Em seu bate papo com o leitor, o cronista volta a colocar o tabaco como assunto 

político dominante nas rodas de conversa, principalmente, pelo fato de o conde de Burnay 

viajar por Paris. Em seu discurso questiona o leitor, porém, ele mesmo responde deixando 

sobressair a ansiedade e curiosidade de todos em relação à viagem, mostrando que há aqueles 

que levam a questão pelo lado positivo e aqueles, mais pessimistas, que profetizam momentos 

mais difíceis para a resolução da questão. De um modo bastante interessante, utiliza-se da 

simbologia das aves para representar os sentimentos dos interessados na questão. O rouxinol, 

pássaro comum do continente europeu, símbolo da pureza e da noite finda, associado às cores 

azul e rosa, representante de serenidade e harmonia, demonstra aqueles que acreditam que as 

turbulências ligadas à questão são passageiras e que, logo, tudo se resolverá, sendo, portanto, 

a viagem do conde, apenas ocasional. Por sua vez, utiliza-se do pássaro “mocho”, ou seja, a 

coruja, ave de hábitos noturnos, cujo piar fantasmagórico ecoa pela noite, anunciador do mal e 

da morte, relacionado às palavras de teores ainda mais negativos, como “fatídicos”, indicador 

da predestinação para maus acontecimentos, e “crepúsculo”, símbolo da hora incerta que 

antecede à noite, para expressar o pensamento negativo e desesperançoso daqueles que 

acreditam que a viagem do Conde trará mais uma surpresa indesejável para a questão do 

Tabaco. Termina por expressar o seu sentimento, através do ditado popular “Deus escreve 

certo por linhas tortas”, deixando depreender nas entrelinhas seu pensamento positivo e 

esperançoso diante da questão. 

A descrição do tempo também foi utilizada em crônica anterior, de 20 de novembro de 

1904, um mês após Hintze Ribeiro pedir sua demissão ao rei, ocasionando a queda do 

ministério regenerador e a subida de Luciano de Castro, do partido progressista, ao poder. A 

crônica trata do fechamento da câmara e apresenta a natureza, ou melhor, o campo como local 

onde os políticos poderão desfrutar de paz e tranquilidade. No entanto, não deixa de ter uma 

ponta de ironia ao mostrar, através da alusão aos “cálculos meteorológicos e agrícolas” que, 

mesmo neste ambiente tranquilo, o pensamento desses homens não se desvincula da política: 

 
 

Fecharam as câmaras e até janeiro podem os deputados da nação aproveitar 
o prolongado verão de S. Martinho com que o céu nos mimoseia e, fazendo 
cálculos meteorológicos e agrícola-financeiros, gozar a aldeia pacata. 
Depois, em janeiro, será o princípio do fim, e não lhes tardará muito o 
momento em que tenham de, nos bilhetes de visita, escrever por baixo do 
nome, que não chegou à celebridade: “ex-deputado da nação portuguesa.” (O 
Ocidente, 20 nov. 1904, p. 252). 
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O mais interessante é observar a maneira como apresenta a abertura da Câmara, 

deixando sobressair de modo mordaz o seu desânimo, juntamente com o da população, em 

relação à instabilidade política que acarretava o rodízio de políticos, um mais incapaz do que 

o outro, na Câmara. Nessa crônica, percebe-se a denúncia da prática do rotativismo, que 

consiste no revezamento do partido Regenerador de Hintze Ribeiro e do Progressista de José 

Luciano no poder. Conforme ressalta Rui Ramos (1994, p. 104), diante das dificuldades, “os 

ministros passaram a esperar cada vez mais que o rei os livrasse de parlamentos amotinados, 

usando a sua faculdade de dissolver ou suspender as sessões da corte”. Deste modo, mal os 

políticos obtinham seus cargos vinha a crise e, para amenizá-la, o rei permitia a dissolução do 

parlamento, ocasionando a suas saídas. Por isso a brincadeira sarcástica de D. João quando diz 

que, em seus cartões de visitas os homens do estado já escreviam “ex-deputado da nação 

portuguesa”, uma vez que viviam sobre a ameaça do fantasma da queda ministerial, sobretudo 

quando estavam em jogo questões financeiras como o caso do Tabaco.    

O fato é que D. João tinha consciência da seriedade das quedas ministeriais, e, em 

especial, da questão dos Tabacos, a ponto de considerá-las assuntos dignos de serem 

registrados em crônica, de modo a ficarem marcados para a posterioridade: “Para nós, que 

andemos costumados ao ramerrão, os últimos acontecimentos políticos e o ribombar dos 

murros sobre as carteiras, já são fatos memoráveis, dignos de em crônicas ficarem para todo o 

sempre arquivados” (O Ocidente,10 set. 1905, p. 193). Neste caso, a crônica deixa de ser o 

registro fugaz do dia-a-dia e passa a ser vista como gênero digno de arquivar os momentos 

importantes da História. Sendo assim, ela volta à função que tinha quando surgiu na Idade 

Média com Fernão Lopes, de ser o registro dos fatos memoráveis da História Portuguesa e 

torna-se “o documento de toda uma época ou um meio de se inscrever a História no texto” 

(ARRIGUCCI, 1987, p. 51). 

A abordagem que D. João faz da política de seu país nas crônicas, embora seja amena, 

e, por vezes, graciosa, produzida por meio do uso de termos relacionados ao teatro e à 

natureza, deixa sobressair o seu desânimo e o da sociedade portuguesa em vista de uma 

política nacional corrupta, incapaz de resolver os problemas do país. 

Embora tivesse livre-arbítrio para comentar os acontecimentos do período de dez dias, 

esta liberdade era condicionada. A D. João cabia escrever acontecimentos que interessassem 

ao leitor culto, bem informado da revista O Ocidente, por isso, as crônicas ocidentais apesar 

de apresentarem suas impressões e demonstrarem certa subjetividade eram mais contidas que 

as crônicas publicadas no jornal a Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Passemos, então, 

para a observação das crônicas escritas por D. João da Câmara para esse periódico. 
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CAPÍTULO III 

 

D. JOÃO DA CÂMARA NA GAZETA DE NOTÍCIAS 

  

 

3.1 A imprensa brasileira no final do século XIX e início do século XX  
 

 

O final do século XIX e início do século XX, período denominado República Velha 

(1889 – 1930), foi um momento de intensas transformações no panorama político, social e 

econômico brasileiro que se refletiram na literatura e, sobretudo, no jornalismo.  

No que diz respeito à literatura, instaura-se um período de transição que, parte do 

início do século XX até a Semana de Arte Moderna, em1922, denominado Pré-Modernismo, 

no qual se observa a coexistência das estéticas conservadoras como realismo, naturalismo e 

parnasianismo acrescentada por um elemento renovador, nacionalista, o qual consiste na 

reflexão sobre a realidade cultural, social e moral do Brasil que já preanunciava a estética 

Modernista. 

De acordo com Sérgio Miceli (1977, p. 13), este foi um período em que se 

“desenvolveram condições sociais favoráveis à profissionalização do trabalho intelectual, 

especialmente em sua forma literária e a constituição de um campo intelectual relativamente 

autônomo”. Ainda conforme o pesquisador, “toda a vida intelectual era dominada pela grande 

imprensa que constituía a principal instância de produção cultural da época e que fornecia a 

maioria das gratificações e posições intelectuais” (MICELI, 1977, p. 15). Assim, os escritores 

da virada do século XIX para XX proporcionaram uma conexão entre literatura e jornalismo, 
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de modo a fazerem-se conhecidos do leitor, para divulgarem suas obras literárias e 

aumentarem sua renda mensal. Periódicos como o Jornal do Comércio e o Correio da Manhã 

pagavam em torno de trinta, cinquenta e até sessenta mil-réis pela colaboração literária, do 

mesmo modo, a Gazeta de Notícias e O País forneciam uma quantia justa pelas crônicas de 

escritores como Olavo Bilac e Medeiros e Albuquerque (MICELI, 1977, p.72).  

Constitui-se assim, conforme ressalta Marinalva Barbosa, uma bem sucedida 

conivência entre os escritores e os jornais “com os primeiros percebendo os periódicos como 

via de divulgação de sua obra e, em consequência, de ascensão social. Os jornais, por outro 

lado, utilizam esse profissional com a expectativa de alcançar um público maior conseguindo 

com isso mais anunciantes, prestígio e poder” (BARBOSA, 2010, p. 142). 

A imprensa dessa época, sobretudo, a do Rio de Janeiro, Capital Federal, moderniza-se 

apresentando profundas transformações técnicas e de conteúdo que marcam a passagem da 

imprensa artesanal para a imprensa industrial. Surge, ao lado do Jornal do Comércio (1827), 

um dos mais tradicionais e antigos do país, outros importantes periódicos como Gazeta da 

Tarde (1880), O País (1884), Diário de Notícias (1885), Jornal do Brasil (1891), e A Notícia 

(1894), entre outros, que se esforçam para dinamizar e garantir a assinatura de seus leitores 

principais responsáveis pelo “prestígio e legitimidade das ideias defendidas em suas páginas” 

(LUCA, 2008, p. 156). Juntos, esses jornais produzem, conforme informa Marinalva Barbosa 

(2010, p. 121), cerca de cento e cinquenta mil exemplares por dia, o que é um número 

considerável em uma cidade de 691.565 habitantes, dos quais uma grande parte era 

analfabeta49. 

Os principais jornais introduzem em suas redações importantes mudanças gráficas. As 

tipografias que antes dependiam apenas da habilidade manual são incrementadas com 

aparelhos tipográficos e máquinas de impressão e de ilustração importados, de última geração, 

que exigiam manuseio especializado e proporcionavam maior qualidade visual, aumento do 

número de páginas, rapidez de impressão, aumento de tiragem e diminuição do custo dos 

exemplares, requisitos indispensáveis para atender ao público que se tornava cada vez mais 

exigente.  

As inovações atingiram, também, a ordenação interna dos periódicos. Se antes toda a 

composição podia ser feita por um único homem, agora o “jornal se divide, se setoriza” 

                                                           
49 Segundo Tânia de Luca, em 1900, apenas vinte e cinco por cento da população brasileira era alfabetizada. No 
caso do Distrito Federal, em 1906, de cada cem habitantes, quarenta e oito eram analfabetos. (Cf. LUCA, 2008, 
p. 156).  
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(BAHIA, 1967, p. 109). As redações passam a ser compostas por profissionais especialistas 

como redatores, articulistas, críticos, repórteres, revisores, ilustradores e entre outros. 

No entanto, do ponto de vista editorial, a mudança fundamental consiste no teor das 

notícias publicadas e na maneira como são dispostas no jornal. Embora não abandone o 

conteúdo político apresentado, sobretudo, por meio dos artigos de fundo, este começa a ceder 

espaço para as informações rotineiras, apresentando-as, agora, em colunas específicas. A 

informação imparcial passa a ser privilegiada, atribui-se maior atenção aos casos policiais e 

episódios trágicos do cotidiano, evidenciados de maneira sensacionalista, de modo a chamar a 

atenção do público. Ao texto de opinião, divulgador de ideias e valores, e às notícias 

informativas de cunho mais objetivo e neutro, vêm juntar-se novos gêneros importados do 

estrangeiro, sobretudo da França, como a entrevista, a reportagem, as notas, a crônica, o 

inquérito literário e o folhetim.  

Os jornais, visando a alcançar maior número possível de leitores, começam a publicar 

seções especializadas, dedicadas ao esporte, ao teatro, ao entretenimento, à literatura, à 

economia, de utilidade pública, - como a temperatura, partidas dos correios, saídas e entradas 

de navios no porto, etc. -; e de interesse feminino, como partituras musicais, dicas domésticas 

e de moda, além de inserirem em seu quadro de colaboradores jornalistas e literatos 

estrangeiros para divulgarem os países europeus, - em especial, Portugal, França, Alemanha e 

Inglaterra -, e seções que possibilitavam a interação do público leitor com o jornal, como por 

exemplo: “Queixas do Povo” do Jornal do Brasil e “A Pedidos” do Jornal do Comércio. 

A instalação do telégrafo, no Rio de Janeiro, após 1870, possibilitou a implantação das 

primeiras agências de notícias internacionais, em especial a Havas, que viabilizou o contato 

cotidiano do leitor brasileiro com “o mundo civilizado europeu” (MARTINS, LUCA, 2006, p. 

39). Sob a rubrica “Telegramas” os jornais começam a publicar as notícias internacionais, 

com o intervalo de vinte e quatro horas, tempo necessário para que as notícias chegassem às 

redações e fossem publicadas. Do mesmo modo, o desenvolvimento das ferrovias e dos 

correios facilitou a veiculação dos periódicos entre os leitores das cidades interioranas. 

Outro fator importante que contribuiu para a disseminação dos periódicos entre os 

leitores consiste no preço acessível dos jornais, - em geral, cem réis -, preço este possibilitado, 

principalmente, pela adoção da publicidade. Esta vinha nas últimas páginas dos jornais e 

contemplava os mais diferentes produtos como as últimas tendências das modistas, as peças 

teatrais em cartaz, as recentes descobertas farmacêuticas, etc.  

É nesse contexto de modernização da imprensa e de ligação desta com a literatura 

que ocorre, em 1875, o início da publicação do jornal Gazeta de Notícias, que, segundo 
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Nelson Werneck Sodré, reformou “a imprensa do seu tempo, para dar espaço à literatura e às 

grandes preocupações com desprezo pelas misérias e mesquinharias da política” (SODRÉ, 

1966. p. 224).  

Além desse diferencial, a Gazeta de Notícia, conforme ressalta Elza Miné (2005, p. 

227), acolheu e irradiou “uma forte presença portuguesa na imprensa brasileira do período”, 

constituindo-se como um importante meio de difusão e reflexão sobre os assuntos sociais, 

culturais, políticos e econômicos de Portugal e sua relação com o Brasil. Passemos, então, à 

observação desse importante periódico tendo em vista a presença portuguesa em suas páginas.    

 

 

3.2  A Gazeta de Notícias: jornal atento ao leitor português 
 

 

A Gazeta de Notícias veio a lume em 2 de agosto de 1875, devido à idealização e ao 

empenho dos jornalistas Manuel Carneiro, seu primeiro diretor de redação, Elísio Mendes e 

Ferreira de Araújo. Posteriormente, agregaram-se ao trio os portugueses Henrique Chaves e 

Lino de Assumpção. 

Com sede em um dos principais logradouros do Rio de Janeiro, na época, a rua do 

Ouvidor, o jornal, após 1877, tendo a sua frente, como redator-chefe, Ferreira de Araújo, 

reformulou a imprensa de seu tempo tornando-se um dos mais importantes periódicos do 

Brasil e conseguiu manter o prestígio e a modernidade até a primeira década do século XX. 

A Gazeta de Notícia diferenciava-se dos demais jornais, em especial do conservador 

Jornal do Comércio, na medida em que, sem deixar de abordar em suas páginas as 

importantes questões políticas, econômicas e comerciais do país, atribuía maior destaque às 

questões sociais e culturais, proporcionando em suas folhas espaço para a divulgação das 

manifestações artísticas e, especialmente, literárias de sua época. Essa iniciativa foi anunciada 

logo em seu prospecto: “Além d’um folhetim romance, a Gazeta todos os dias dará um 

folhetim de atualidade. Artes, literatura, teatros modas, acontecimentos notáveis de tudo a 

Gazeta de Noticias se propõe a trazer ao corrente os seus leitores” (Gazeta de Notícias, 02 

ago. 1875). Assim, sem se prender demasiadamente aos assuntos políticos, o jornal recém-

lançado se dispunha a viabilizar ao maior número possível de leitores, independentemente da 

classe social, os mais diversos assuntos referentes a todos os setores da sociedade. 
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Para facilitar o acesso de seus leitores, a Gazeta de Notícias, já no seu prospecto 

anuncia: “distribui-se por toda a cidade, vendendo-se avulso, nos principais quiosques, 

estações de bondes, barcas e em todas as estações da Estrada de Ferro de D. Pedro II” (Gazeta 

de Notícias, 02 ago. 1875). Com essa atitude, a folha revolucionou a venda de periódicos no 

Brasil, uma vez que, seguindo o exemplo dos países europeus, além de adotar o velho sistema 

de venda por assinatura utilizada pelos principais periódicos brasileiros da época, 

disponibilizou a venda avulsa de seus exemplares feita, geralmente, pelos meninos jornaleiros 

que apregoavam e forneciam os jornais nas ruas e em alguns locais da cidade, a um preço 

bastante acessível para a época. Conforme ressalta Sodré (1966, p. 224), a “Gazeta de Notícia 

era, realmente, jornal barato, popular, liberal, vendido a 40 réis o exemplar”. Agindo dessa 

forma, “o jornal de Ferreira de Araújo criou um novo público leitor e democratizou a 

informação, que era privilégio de poucos” (SIMÕES JR., 2007, p. 118). 

O êxito da Gazeta de Notícias aumentou durante todo final do século XIX e primeira 

década do século XX. Camila López (2012, p. 33), em seu estudo sobre o jornal, informa que, 

a princípio, desde a sua fundação até 1890, a folha, vendendo seu exemplar avulso por 

quarenta réis, tinha uma tiragem de 35.000 (trinta e cinco mil) exemplares; depois, em 1895, o 

valor unitário do jornal elevou-se para cem réis, aumentando sua impressão para 40.000 

(quarenta mil) exemplares até 1900.  

Esse aumento do número de tiragem só foi possível devido à aquisição, em 1880, da 

máquina rotativa Marinoni feita pela empresa, para sua oficina de impressão, situada na rua 

Sete de Setembro. O orgulho do jornal por ser o primeiro da América do Sul a imprimir suas 

folhas nessa máquina foi tão grande que, a partir de então, logo abaixo do seu título, vinha a 

mensagem: “Estereotipada e impressa nas máquinas rotativas de Marinoni na tipografia da 

sociedade anônima Gazeta de Notícias” (Gazeta de Notícias, 06 jan. 1901, p. 1). 

Sua estrutura não se diferenciava muito da dos demais jornais da época, sendo 

composta por poucas páginas, de quatro a oito, dividida em oito colunas. As notícias eram 

espalhadas pelas folhas, na maioria das vezes sem nomes que a distinguissem das demais 

informações ou, então, com títulos curtos e genéricos, com ausência de subtítulos, como por 

exemplo, “Criminoso humorístico”, “Assassinato” e “Tentativa de Suicídio”. Os textos, 

escritos em entrelinhas simples, eram publicados de maneira aleatória, sem a preocupação de 

distinguir os assuntos, separados apenas por simples vinhetas. Agrupava, desta forma, temas 

importantes ocorridos na sociedade, como revoltas militares, populares e episódios políticos 

às notícias triviais, como ocorrências policiais e eventos religiosos ou sociais, entre outros. 
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A Gazeta de Notícias sempre se quis fazer um jornal moderno. No início do século 

XX, acompanhando as modernizações pelas quais passava a Capital Federal e demonstrando 

seu espírito progressista, em 1904, passa por uma atualização gráfica relevante, apresentando 

uma configuração mais moderna, devido à introdução de uma manchete em caixa alta, na 

primeira página, informando os assuntos de maiores destaques na edição, assim como a 

implantação de uma charge ou caricatura no centro superior da primeira página. O jornal 

aumentou o número de suas páginas que, aos domingos, chegou a ter vinte e quatro e 

apresentou novas formas jornalísticas como a reportagem e a entrevista. Além disso, 

aproveitou o momento para lançar o seu “Suplemento Ilustrado”. Veiculado aos domingos, 

junto ao jornal, o “Suplemento” tinha por finalidade tornar conhecidas as instituições do país 

e ilustrar os fatos de maior destaque nacional e estrangeiro. Posteriormente, em 1907, a 

Gazeta torna-se novamente, o primeiro periódico, juntamente com a Revista da Semana, a 

explorar novas técnicas em suas oficinas, utilizando cores na impressão dos exemplares. 

Por meio da simplicidade e linguagem acessível, a folha, demonstrando-se ciente dos 

interesses de um público diversificado, proporcionava ao leitor da época, um atraente e 

variado repertório, oferecendo sempre informação, prestação de serviço e entretenimento sem, 

contudo, ser alheia aos grandes debates que agitavam a opinião pública da época. Quanto a 

essa última, sabe-se que a Gazeta de Notícia, contava entre os seus colaboradores um grande 

número de intelectuais adeptos às ideias republicanas e ao regime abolicionista; dentre eles 

destacam-se José do Patrocínio, Joaquim Serra e Ferreira de Araújo, sendo, portanto, um dos 

primeiros jornais a defender a liberdade dos negros e a posicionar-se a favor do recente 

governo republicano.  

De modo a salientar o tom liberal do periódico, Simões Junior (2007, p. 118) chama a 

atenção para um episódio, ocorrido nos primeiros anos de publicação do jornal, envolvendo a 

peça anticlerical Os Lazaristas (1875), do dramaturgo e político português Antônio Ennes. A 

peça apresentada, no Teatro Ginásio, em Lisboa, em 17 de abril de 1875, com grande êxito 

por parte da crítica e do público, mas condenada pela instituição católica, chegou ao Brasil, 

em junho do mesmo ano. Porém, o clero imperial conseguiu impedir sua representação em 

palcos cariocas, o que levou a folha de Ferreira de Araújo a protestar e, como não obteve 

êxito, a publicar a peça, em suas páginas, em formato de folhetim.  

A Gazeta de Notícias divulgava em suas páginas os principais acontecimentos do 

estrangeiro, possibilitado pelo desenvolvimento do telégrafo. As notícias eram divulgadas na 

seção “Telegramas”, e davam à folha um tom moderno, pois, permitia ao leitor o contato 
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quase que instantâneo com os principais acontecimentos do estrangeiro, sobretudo, dos países 

europeus. Os assuntos mais importantes do dia eram apresentados na seção “Assunto do Dia”.  

Ademais, a folha fornecia aos seus leitores prestações de serviço realizadas por meio 

da publicação de editais, classificados, nota de falecimento, informação do câmbio, convite 

para festas e eventos religiosos ou sociais, divulgação do resultado da loteria e jogo do bicho, 

etc. E, de modo a interagir com seu leitor, dando a ele o direito de se expressar, apresentava a 

seção “Publicação a Pedido”. Nela, os leitores podiam publicar seus textos destinados às 

reclamações e solicitações às autoridades públicas, avisos e agradecimentos. 

Confirmando a tendência capitalista dos jornais modernos da época, a Gazeta de 

Notícias reservava, praticamente, todo espaço de suas últimas páginas para a propaganda dos 

mais diversos produtos. A respeito do prestígio do jornal e da sua aptidão para os anúncios, 

comentou Marx Leclerc, correspondente de um jornal parisiense que estava no Brasil em 

1889: “Os dois maiores jornais brasileiros, o Jornal do Comércio e a Gazeta de Notícias 

realizam excelentes negócios; têm tantos anúncios que, não lhe bastando a terceira e quarta 

páginas, dedicam-lhe um suplemento” (LECLERC, apud SODRÉ, 1966, p. 289). Dentre eles, 

os que mais se destacavam eram os anúncios dos remédios milagrosos, das peças teatrais em 

cartaz e dos produtos dos comerciantes portugueses. Estes últimos faziam do consagrado 

periódico “um jornal dependente do comércio Lusitano” (EDMUNDO, 1957, p. 918 - 919)50. 

Ao longo de toda a sua existência, a Gazeta de Notícias se consolidou como um dos 

melhores jornais da época, justamente por apresentar um espírito renovador, moderno e uma 

linguagem acessível, na medida em que, mesmo selecionando os melhores literatos e 

intelectuais do momento para colaborar em suas páginas, conseguiu manter o caráter popular, 

ao mesmo tempo em que apresentava temas que agradavam à elite. Sendo assim, a folha 

“nunca perdeu seu feitio, eminentemente popular, sem esquecer as elites que alcançava 

através de uma colaboração criteriosamente selecionada. Inovador e arejado foi dos poucos 

diários que puderam competir com o velho e sólido Jornal do Comércio” (COUTINHO; 

SOUSA, 2001, p. 760).  

                                                           
50 Sobre essa dependência, Luiz Edmundo, em suas memórias, descreve o episódio de pedido de 
demissão de Carlo Parlagreco, redator-chefe da Gazeta de Notícias, no início do século XX, depois 
que o jornalista publicou a notícia do surto de peste bubônica, supostamente trazida por emigrantes 
portugueses, recém-chegados de navio, causando muita revolta entre a colônia portuguesa no Rio de 
Janeiro, que, em frente à sede do jornal, queimou exemplares da Gazeta acusando-o de blasfêmia. 
“Desgosta-se Parlagreco com o ocorrido. Demite-se do jornal, que perde, além das luzes do seu 
talento, o que para ela ainda é pior, todos os anúncios portugueses”. (EDMUNDO, 1957, p. 918 - 919). 
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Figura 5: Primeira página da Gazeta de Notícias em que apresenta um artigo ilustrado a respeito da carreira 
dramática de D. João da Câmara , após o sucesso de sua peça Os Velhos no Rio de Janeiro (Gazeta de Notícias, 
25 jun. 1900). 
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De fato, um dos motivos da qualidade do jornal consistia na alta qualidade literária e 

intelectual de seus colaboradores. A Gazeta de Notícia reunia em suas páginas os textos dos 

melhores escritores e jornalistas nacionais e estrangeiros, tais como: Machado de Assis, 

Ferreira de Menezes, França Junior, Joaquim Nabuco, Raul Pompeia, Aluísio de Azevedo, 

Olavo Bilac, Coelho Neto, Guimarães Passos, Figueiredo Pimentel, Paulo Barreto, Max 

Nordau, Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, Guilherme Azevedo, Mariano Pina, entre outros. 

Clara Asperti (2007, p. 81), em seu estudo sobre as crônicas de Olavo Bilac na Gazeta 

de Notícias, explica que ao disponibilizar espaço, em suas páginas, para a publicação de 

escritores brasileiros e estrangeiros já consagrados, Ferreira de Araújo praticava uma espécie 

de “troca de favores”, pois na medida em que fornecia oportunidade de exibição das 

manifestações literárias desses escritores, também, consolidava a Gazeta de Notícias como 

um jornal diferencial que prezava a literatura. De acordo com Asperti: 

 
 

O apego aos textos literários enobrecia o jornal popular, dando-lhe, ao 
mesmo tempo, certo status elevado e matéria interessante a ler para a 
pequena parcela letrada da população, a elite burguesa. Sendo assim, o 
diretor escolhia de modo criterioso aquele que teria o supremo privilégio de 
participar do grande jornal do momento. Não era aceito, nas páginas da 
Gazeta, nenhum estreante ou mesmo escritor já tarimbado que não tivesse 
excelente fama e currículo invejável (ASPERTI, 2007, p. 81).  

 
 
A relação do escritor português Eça de Queirós com a Gazeta de Notícia evidencia 

claramente essa questão. Depois de sua obra, O primo Basílio, publicada no Brasil, em 1878, 

“cair no nosso meio como uma verdadeira bomba de dinamite” (MARTINS, 2002, p. 291), ou 

seja, obter grande êxito de venda51, Eça de Queirós tornou-se conhecido do público leitor 

brasileiro, que passou a apreciar seu trabalho. Consciente de que Eça era um experiente 

jornalista e tendo em vista a sua consagração como romancista, Ferreira de Araújo acreditou 

na possibilidade dos textos do autor português tornarem-se um atrativo a mais para o jornal. 

Por isso, o contratou, em 1880, para ser correspondente da Gazeta de Notícias, na Inglaterra, 

uma vez que o escritor vivia nesse país, na cidade de Bristol, exercendo a profissão de cônsul. 

A apresentação de Eça de Queirós feita pela Gazeta de Notícias, no dia da publicação de sua 

primeira crônica no jornal, demonstra, claramente, a prática de privilegiar os autores já 

consagrados em suas páginas: 

                                                           
51 De acordo com Matos, a obra O primo Basílio vendeu em sua primeira edição brasileira 3000 (três mil) 
exemplares, em exatos três meses, sendo lançada, nesse mesmo ano, nova edição, além de duas edições “piratas” 
(Cf. MATOS, 1993, p. 527-533).  
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Temos a satisfação de publicar hoje a primeira carta do eminente escritor 
português o sr. Eça de Queirós, que acedeu ao convite que lhe fizemos para 
ser nosso correspondente em Londres. Seria ocioso encarecer os méritos do 
novo colaborador, que tem o nome firmado por trabalhos de grande valor 
literário. Que o digam As Farpas, O crime do padre Amaro, O primo Basílio 
e outros primorosos escritos. (Gazeta de Notícias, 24 jul. 1880, p. 1, grifo 
nosso). 

 
         
De modo a destacar-se como um jornal dinâmico e moderno, a Gazeta de Notícias 

procurou sempre fornecer ao seu leitor notícias da Europa. Para tanto, contratava 

correspondentes estrangeiros que, por meio de cartas, enviavam notícias de alto nível do velho 

continente para o público brasileiro. Da Alemanha, a Gazeta recebia as cartas de Max Nordau, 

que eram traduzidas por Capistrano de Abreu e publicadas sob a rubrica “Cartas da 

Alemanha”. Essas “cartas giravam quase sempre em torno de problemas sociais e tinham 

grande repercussão, sendo largamente discutidas nos ambientes intelectuais” (BROCA, 1960, 

p. 212). No que concerne a outros países europeus, – França, Inglaterra e Portugal -, o jornal 

contratava literatos renomados da nação lusitana para desempenharem a função de 

correspondentes. Assim, Ramalho Ortigão era incumbido de fornecer notícias a respeito de 

Portugal, enquanto Eça de Queirós apresentava os últimos acontecimentos da Inglaterra e, 

depois, da França e Guilherme Azevedo deslumbrava os leitores com informações sobre 

Paris. 

Conforme visto no primeiro capítulo, a cidade do Rio de Janeiro era um importante 

afluente da colônia portuguesa. A presença desses escritores portugueses, aliada a um grande 

número de anunciantes lusitanos e ao fato do periódico, a partir de 1900, ser comandado por 

um diretor português, Henrique Chaves, fazia do jornal um chamativo para os leitores 

portugueses. Para atender a este público, a Gazeta introduzia em suas páginas vários textos de 

autores portugueses e seções dedicadas especialmente a Portugal, que promoviam uma 

estreita relação entre o jornal brasileiro e os escritores e leitores portugueses.  

No caso de Eça de Queirós, colaborador do jornal por dezessete anos, e de Ramalho 

Ortigão, que forneceu seus textos por trinta e oito anos, (1877 – 1915), mesmo que estas 

colaborações fossem interrompidas por algum tempo e retomadas depois, a Gazeta os 

consideravam colaboradores permanentes, ou seja, verdadeiras “pratas da casa”. Conforme 

ressalta João Carlos Zan: 
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A qualquer pretexto seus nomes apareciam nas páginas do jornal, seja nos 
anúncios que muitas vezes se repetiam dias seguidos antes da publicação de 
suas colaborações, seja no expediente onde normalmente figuravam como 
correspondente estrangeiros, sejam em artigos de outros articulistas que, 
muitas vezes, apoiam-se em pontos de vista defendidos por eles. [...] Mesmo 
no período de ausência o nome do escritor permanecia vivo na memória do 
leitor brasileiro (ZAN, 2009, p. 14).   

 
 
Ramalho Ortigão iniciou sua colaboração para a Gazeta de Notícias em 1877, e teve 

seu último texto publicado em 1915, durante esses quase quarenta anos de colaboração, com 

vários e longos intervalos, o autor escreveu sobre os mais diversos assuntos, tais como: 

questões políticas, religiosas, impressões de viagem, literatura e ideias científicas, entre outros 

assuntos ligados ao homem e à sociedade do século XIX. Sua seção no jornal não apresentava 

um título determinado, recebendo diversos nomes de acordo com a época e a intenção do 

texto, tais como: “Jornal de um Lisboeta”, “Impressões Portuguesas” e “Cartas Portuguesas”, 

este último utilizado com mais frequência. Em 1879, publicou uma série de textos sob a 

rubrica “Notas de uma viagem”. Nestes textos, comentou aspectos da cultura e da arte 

holandesa a partir de uma viagem que fez a esse país patrocinado pela Gazeta de Notícias.  

Em 1902, após quase sete anos de silêncio, Ramalho Ortigão voltou a colaborar para o 

jornal sendo, por isso, recebido de maneira entusiasmada pela folha: “As primeiras cartas com 

que o nosso eminente escritor Ramalho Ortigão reata as suas colaborações nesta folha e que 

brevemente encetaremos, serão referentes à questão religiosa agitada em Portugal pelo caso 

Calmon no Porto” (Gazeta de Notícias, 26 set. 1901, p. 1).  

Como o próprio anúncio explicita, no artigo, que será dividido em três partes 

intituladas “Questão Religiosa I”, “Questão Religiosa II” e “Questão Religiosa III”, 

publicadas em dias três diferentes nos meses de setembro e outubro, Ramalho Ortigão tecerá 

reflexões sobre as causas e as consequências da questão religiosa em Portugal, devido à 

ocorrência, nesse ano, do caso Calmon, ocorrido na cidade do Porto. Este consiste na 

persuasão que alguns padres jesuítas exerceram sobre uma jovem, levando-a a tentar fugir de 

casa para instalar-se em um convento. A ação descoberta e impedida pelo pai da moça causou 

grande comoção e revolta na sociedade, acarretando o fechamento de várias instituições 

religiosas. 

Após essa manifestação, Ramalho Ortigão se silencia, voltando a aparecer na Gazeta 

de Notícias apenas em 1904, quando o jornal publica recortes de seu discurso proferido, em 

Vila Nova de Gaia, em virtude da inauguração de uma estátua, feita por Teixeira Lopes, em 

honra à memória do escultor Antônio Soares Reis. Desta forma, entre rápidos surgimentos e 
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extensos períodos de silêncio, Ramalho Ortigão colaborará para o jornal até 1915, quando 

publica suas últimas cartas no periódico. João Carlos Zan acredita que as cartas de Ramalho 

Ortigão para a Gazeta de Notícias, embora fossem destinadas para o leitor em geral do Brasil, 

no fundo direcionavam-se aos seus contemporâneos, uma vez que “mesmo as cartas que 

descreviam paisagens de Portugal e à primeira vista pareciam revelar este país aos brasileiros, 

estavam, no fundo, revelando Portugal aos portugueses, – residentes ou não no Brasil” (ZAN, 

2009, p. 212).  

Considerado estrela de primeira grandeza na Gazeta de Notícias (Cf. MINÉ, Elza, 

2000, p. 33), Eça de Queirós foi durante os anos de 1880 a 1897, porém com alguns 

intervalos, correspondente do jornal na Inglaterra (1880 - 1888) e, posteriormente, na França 

(1888 - 1897), enviando diversas crônicas, contos, cartas e romances. Seus textos eram 

publicados na primeira página, em coluna fixa, a qual, ao longo dos anos, recebeu variados 

títulos como “Cartas da Inglaterra” (1880 - 1892), “Notas Contemporâneas”, “Colaboração 

Europeia”, “Ecos de Paris”, “Cartas Familiares de Paris”, “Bilhetes d’Aquém Mar” e 

“Bilhetes de Paris”.  

Em seus textos, Eça apresentava suas impressões e reflexões referentes à cultura, à 

arte, à política, à ideologia e à vida mundana da sociedade parisiense, londrina, por vezes, 

portuguesa e inclusive brasileira; sempre tentando ter em vista o público da Gazeta de 

Notícias: “Eça fazia a ligação dos acontecimentos da Europa com o Brasil e, com sua visão, 

que poderíamos considerar europeizada, mediava o conhecimento e suas opiniões para que 

esses fossem apropriados socialmente, pois o intelectual não é um mero difusor, mas também 

discute e articula ideias e ideais” (FEITOSA, 2006, p. 66). Desta forma, em suas crônicas para 

a Gazeta de Notícias, o autor português demonstrava-se um homem atento aos principais 

acontecimentos europeus, os quais informava aos seus leitores analisando-os e discutindo-os, 

tendo por principal objetivo o desejo de incutir em seus receptores ideias e valores morais, 

políticos, literários e religiosos.  

Eça de Queirós, também, publicou nas páginas dessa folha o romance A Relíquia 

(1887), os dois capítulos finais de Os Maias (1888), algumas correspondências de Fradique 

Mendes como a carta “Ao Visconde de A. T”, “A Mme. De Jouarre II” e “A Oliveira 

Martins” (1888), e alguns contos como “Civilização”, “Frei Genebro e O Defunto” e “O 

Tesouro”, em 1892. 

Além disso, foi o idealizador e responsável pela edição do “Suplemento Literário” da 

Gazeta de Notícias, “o primeiro do gênero que no Brasil se editou” (MINÉ, 2000, p. 62). 

Publicado pela primeira vez em janeiro de 1892, o “Suplemento”, composto por duas páginas 
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de oito colunas cada, teve seis números editados no período de janeiro a junho de 1892. De 

modo geral, seguia o estilo das revistas ilustradas, apresentando seções que comentavam o 

teatro, as ciências, belas artes, a literatura, a vida social, a moda e curiosidades, com o intuito 

de fornecer entretenimento e conhecimento aos seus leitores. Sendo assim, cumpria a função 

de apresentar ao leitor carioca as principais tendências literárias e artísticas dos grandes 

centros europeus, em especial Paris e Londres, considerados os locais irradiadores das 

renovações artísticas e científicas. 

No mesmo ano em que Eça de Queirós liga-se à Gazeta de Notícias, Ferreira de 

Araújo, conhecendo a fama de excelente cronista de Guilherme Azevedo, considerado um dos 

melhores da capital portuguesa na época, convida-o para ser correspondente do jornal em 

Paris. Azevedo, até então, redator-chefe de O Ocidente: Revista Ilustrada de Portugal e do 

Estrangeiro, nutria grande fascínio pela capital francesa, por isso, abandona a maior parte de 

seus compromissos com os jornais portugueses, e segue para Paris, em 1880, de onde passa a 

enviar, quinzenalmente, suas cartas, publicadas no rodapé do jornal, sob a rubrica de “Cartas 

de Paris” até 1882, quando falece. Em seus textos apresenta o comentário pormenorizado e 

deslumbrado da vida política, social, teatral e literária do país, além de fazer a descrição de 

importantes personalidades da cidade francesa. Moreira de Sá, ao comentar esses textos que 

eram reproduzidos no jornal lisboeta Diário da Manhã, afirma:  

 
 

As primeiras cartas revelam todo o entusiasmo e deslumbramento com que 
Guilherme Azevedo entra em contato com Paris. Sem quebrar o ritmo da 
produção literária, a capital francesa parece ter ativado e vivificado a sua 
prosa. As crônicas e cartas que daí envia quer para Portugal quer para o 
Brasil, são incontestavelmente as mais belas e de superior nível literário. 
(SÁ, 1986, p. 26) 

 
 
Após o falecimento de Guilherme Azevedo, a Gazeta de Notícias contrata Mariano 

Pina, jovem literato de bastante destaque no jornalismo português, colaborador, entre outros, 

do jornal Diário da Manhã, fundado por Pinheiro Chagas, para substituir Azevedo como 

correspondente em Paris. Mariano Pina começou a escrever suas cartas para a Gazeta de 

Notícias em 1882, publicadas na coluna “Vida Parisiense” e “Correio da França”. No entanto, 

as expectativas do periódico não condiziam com o estilo do jovem literato, sendo, portanto, 

demitido em 1886, quando Eça, agora residente em Paris, passa, conforme já demonstrado, a 

ser correspondente da França. 
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Na mesma época, Oliveira Martins foi incumbido de fazer o balanço retrospectivo da 

Europa, dos anos de 1886, 1888 e 1890 e Jaime Batalha Reis foi correspondente do jornal, na 

Inglaterra, enviando artigos a respeito da vida inglesa, das artes e, especialmente, da música 

durante os anos de 1892 e 1896. 

A partir da apresentação do jornal feita até agora, percebe-se que durante os anos em 

que Ferreira de Araújo foi responsável pela Gazeta de Notícias, ou seja, de 1887 a 1900, o 

periódico manteve um forte diálogo com Portugal. Conforme ressalta Miné: “É na qualidade 

de correspondentes que, na literária Gazeta de Notícias, como a chamam se inscreve um rol 

ilustre de intelectuais e escritores portugueses que de Londres, de Paris, de Lisboa enviam 

suas matérias para o Rio de Janeiro” (MINÉ, 2005, p. 225).  

Com a morte de Ferreira de Araújo e a entrada de Henrique Chaves para a direção do 

jornal, a Gazeta de Notícias perdeu um pouco da sua característica literária, primando mais 

pela informação parcial, predicado inerente à imprensa industrial. Conforme ressalta Brito 

Broca, (1960, p. 208), se “Ferreira Araújo vivesse mais tempo teria cedido também aos 

imperativos da industrialização dos jornais”. 

No que diz respeito aos colaboradores portugueses, a Gazeta de Notícias continuou 

contratando os seus serviços, sobretudo, para enviar informações de Portugal de modo a 

agradar o leitor português. No período que compreende esta pesquisa, de 1901 a 1905, chama 

a atenção o grande número de seções fixas dedicadas, especialmente, a Portugal. Praticamente 

em todos os dias da semana era exibida uma coluna sobre esse país. São elas: “Notícias de 

Portugal”, “Cartas de Portugal”, “Notícias da Madeira”, “Notícias do Porto”, “Notícias dos 

Açores”, “Cartas Portuguesas”, “Política Portuguesa”, “Brasil e Portugal” e as crônicas de D. 

João da Câmara. Além dessas seções dedicadas, especialmente, aos temas lusitanos, o jornal 

apresentava, também, notícias e informações desse país nas seções “Telegramas” e “Teatro 

e...” e além de folhetins portugueses. Torna-se, ainda, importante ressaltar a presença de 

temas portugueses no “Suplemento Ilustrado” do jornal, criado em 1904. 

Dentre todas as colunas dedicadas aos assuntos portugueses, a de maior destaque é a 

“Notícias de Portugal”. Embora a coluna não fosse assinada, acredita-se que era de 

responsabilidade do escritor português Lino de Assumpção, um dos fundadores da Gazeta e, 

no período em estudo, correspondente do jornal em Lisboa. Após a sua morte, em 1902, a 

coluna passa a ser responsabilidade do literato e dramaturgo português Eduardo Schwalbach, 

que, no ano de 1903, tornou-se o principal correspondente de Portugal. 

Essa seção apresentava, por meio de notas, os acontecimentos ocorridos em Portugal 

nos últimos dias. Essas informações eram enviadas de Lisboa pelos navios, demorando em 
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média de quinze a vinte dias para chegar à redação. Por isso, logo abaixo do seu título, era 

inserida a data em que havia sido escrita pelo correspondente português. 

Embora fosse uma seção permanente do jornal, “Notícias de Portugal”, localizada, 

geralmente, na segunda página, entre as colunas sete e oito, não era publicada em dias certos 

da semana. O número de vezes que a seção aparecia variava, podendo ser, em média, de três a 

dozes dias no mês. Não raras vezes, a seção foi apresentada em dias consecutivos, devido à 

quantidade de informações enviadas pelo correspondente, pois, sendo muitas as notas, 

extrapolavam o espaço dedicado à seção, sendo, então, publicadas nos dias seguintes.     

A seção funcionava como uma miscelânea portuguesa, pois abordava, ao mesmo 

tempo, informações sobre os mais diversos temas, misturando assuntos sérios, políticos, 

econômicos, culturais com acontecimentos triviais da sociedade. A título de exemplo 

transcrevem-se abaixo algumas notas presentes na seção no dia 05 de janeiro de 1903:  

 
 

NOTÍCIAS DE PORTUGAL  

16 de dezembro de 1902. 

____ Nada ainda se resolveu sobre a questão da navegação colonial, que 
ficou pendente do último concurso e da proposta para o seu contrato 
provisório, apresentado por uma companhia portuguesa. Ainda não se 
chegou ao acordo por não estarem incluídos todos os esclarecimentos e 
informações que lhe dizem respeito; mas pela demora, ocorreu o boato de 
que nesse intervalo fora apresentada uma proposta de navegação para nossas 
colônias africanas por uma companhia alemã, com embandeiramento 
português, sem pedido de qualquer subsídio, e que o governo aceitaria a 
proposta.  
____ Continuou anteontem o grande êxito da Capital Federal de Arthur 
Azevedo em cena na Trindade.  
____ Foi declarado em estado de quebra Antônio de Souza Leite, 
Comerciante em Ponta Delgada. 
____ Mais Notícias do Regresso do Rei: Sua Majestade deve chegar hoje às 
2 horas e 10 minutos ao Rossio. [...] 
 

 
Tendo em vista o leitor português, a seção, além de deixá-lo a par dos acontecimentos da 

nação lusitana, tinha uma função nobre e utilitária, funcionando como uma espécie de 

prestação de serviço, pois divulgava informes de casamentos, batizados, testamentos, prisões, 

lista de pessoas doentes, óbitos e suicídios, assim como o nome das pessoas que partiam ou 

chegavam a Portugal. Muitos portugueses do Rio de Janeiro mantinham famílias em Portugal 

e, por motivo da dificuldade de comunicação na época, a seção do jornal consistia na única 

fonte de informação dessas pessoas sobre seus familiares na terra natal. Em 1904, a seção 

passou a se chamar “Carta de Portugal”, porém não alterou seu estilo.  
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Figura 6: Segunda página da Gazeta de Notícias com a publicação das seções “Notícias de Portugal” 
e “Cartas do Porto”; e do folhetim português O Marquês de Pombal de Antônio Maria de Campos 
Junior (Gazeta de Notícias 8 fev. 1902, p. 2). 
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Outras seções como “Notícias dos Açores”, “Notícias da Madeira” e “Notícias do 

Porto” seguiam o mesmo estilo da seção “Notícias de Portugal”. No entanto, enquanto esta 

era publicada frequentemente e apresentava notícias referentes a todo país, essas outras 

colunas eram publicadas esporadicamente e apresentavam informações específicas das ilhas 

dos Açores, Madeira e da região Norte do país.  

Conforme visto, o final do século XIX e início do XX foi um período difícil para 

Portugal que passou por diversas crises financeiras, políticas e sociais. A Gazeta de Notícias 

demonstrando-se sempre atenta a todas as manifestações do povo português, por diversas 

vezes publicou seções efêmeras e específicas que serviam para informar sobre os problemas 

do país naquela época. Uma delas foi a seção “Política Portuguesa”, publicada apenas quatro 

vezes ao longo do ano de 190252. Percebe-se que o jornal a apresentava para divulgar algum 

acontecimento importante ligado à administração pública que ocorria em Portugal, como as 

ameaças de crise e demissão ministerial, as desavenças e desacordos políticos, entre outros. 

Em 1902, foi publicada a seção “Brasil – Portugal”, assinada pelo pseudônimo A. G.. 

Esta seção tinha o intuito de apresentar ao leitor, por meio de resenhas, os últimos livros 

publicados pelos literatos portugueses contemporâneos. A primeira, exposta em 2 de março de 

1902, comentava a importância de se conhecer os novos escritores portugueses e apresentava 

a obra de Carlos Malheiro Dias, Os Telles d’Albergaria; a segunda, dedicou-se ao romancista 

Abel Botelho e à sua obra Amanhã e a terceira apresentou Bernardino Luiz Machado 

Guimarães e sua obra pedagógica Notas de um pai (às crianças), terminando com a exposição 

do poeta Manuel Duarte de Almeida e do seu poema Aromatograma. 

Ainda no âmbito da literatura, destacam-se os folhetins portugueses publicados pela 

Gazeta de Notícias. Sendo um dos o principais irradiadores da literatura, o periódico chegava 

a divulgar em média dois romances folhetins em cada edição. Estes eram publicados todos os 

dias, ocupando as oito colunas do rodapé da primeira página, ou, então, na parte superior da 

terceira página do jornal.  

Embora a Gazeta de Notícias, atenta à influência francesa sobre os seus leitores, 

privilegiasse romances de consagrados escritores franceses como Xavier de Montepin e 

Alexandre Dumas, por vezes oferecia aos seus leitores romance folhetim de importantes 

escritores portugueses, como Alexandre Herculano, que teve seu romance O Pároco da 

Aldeia (1844), publicado na folha, de 17 de março a 10 de junho de 1901 e Antônio Maria 

                                                           
52 Datas da Publicação da seção “Política Portuguesa”: 23 jan. 1902, 20 fev. 1902; 25 fev. 1902; 09 mai. 1902; 
05 jun. 1902;  
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Campos Junior que publicou o romance histórico Marquês de Pombal (1899), de Antônio 

Maria de Campos Junior, entre três de agosto de 1901 e seis de outubro de 1902. O romance, 

que relata a história da vida gloriosa do Marquês de Pombal e suas atitudes agressivas contra 

os jesuítas, coincidiu com a ocorrência, em 1902, do caso Calmon que, conforme já visto, 

desencadeou uma revolta no país contra as instituições religiosas.  

As notícias sobre Portugal eram divulgadas, diariamente, na seção “Telegrama” e, a 

partir de 1905, com a reformulação do jornal, na coluna “Última Hora”. Por ser uma seção 

feita a partir do uso do telégrafo, portanto mais dinâmica, as notícias eram apresentadas em 

formato de notas bastante sucintas, constituídas de três a, no máximo, dez linhas. Geralmente, 

as informações eram introduzidas pelo nome de Portugal, ou da cidade portuguesa à qual 

faziam referências, seguida pela data da ocorrência. Quase que diariamente essa seção 

informava o preço do ouro em Portugal e os acontecimentos mais urgentes do país. Desta 

forma, sua vantagem consistia na rapidez com que deixava o leitor brasileiro e, em especial, o 

português ciente dos eventos da terra natal. Posteriormente, mais detalhes sobre o assunto 

eram informados nas colunas dedicadas a Portugal. 

Outra seção importante publicada na Gazeta de Notícias e que irradiou informações 

sobre Portugal foi a “Teatro e...”.  Localizada na página dois, entre as colunas seis, sete e oito, 

a seção dedicava-se aos eventos culturais da cidade, em especial, às encenações teatrais. 

Sua presença no jornal tornou-se imprescindível devido ao fato de, a partir de meados 

do século XIX até o final da primeira década do século XX, o teatro ter desempenhado papel 

considerável no panorama cultural do Rio de Janeiro e de Lisboa, sendo uma das principais 

formas de expressão artística e de entretenimento do período, despertando o interesse de todas 

as camadas da sociedade através dos diferentes gêneros dramáticos.  

As informações teatrais eram introduzidas pelo nome das casas teatrais onde se 

realizavam os espetáculos, tais como “Teatro Lucinda”, “Teatro Apolo”, “Lírico”, entre 

outros. Em geral, todas as semanas era publicada a “Crônica da Semana”, onde o crítico 

teatral L. de C. (Luiz de Castro), tecia considerações a respeito das peças teatrais encenadas 

no período, com destaque para a encenação dos artistas. Apresentava, também, um panorama 

dos espetáculos nos principais centros europeus, em especial Paris, e, sobretudo, Portugal, sob 

as rubricas “O Teatro em Paris”, “O Teatro em Portugal” e “O Teatro em Lisboa”.   

Com a contratação do dramaturgo Eduardo Schwalbach para correspondente da 

Gazeta de Notícias, os comentários sobre o teatro nos principais centros de Portugal, – 

Lisboa, Coimbra e Porto -, tornaram-se mais frequentes. Por meio de pequenas notas, o 

escritor informava o repertório das companhias, as festas artísticas realizadas, as empresas 
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estrangeiras que visitavam o país, ocorrências dos bastidores e anunciava os preparativos das 

companhias portuguesas para a temporada de representações no Brasil. 

Nesse período, houve um intenso diálogo entre a arte dramática portuguesa e a 

brasileira. Anualmente, depois de terminada a temporada teatral em Portugal, as companhias 

dos principais teatros de Lisboa seguiam em direção aos teatros brasileiros, em especial aos da 

capital federal, onde sua chegada “representa verdadeiro acontecimento” e “os jornais abrem 

colunas” (EDMUNDO, 1957, p. 436.). A seção “Teatro e...” colocava-se como um importante 

registro dessa presença lusa nos palcos brasileiros, uma vez que sempre anunciava a chegada 

dessas companhias, as peças teatrais que representavam e fazia a apreciação crítica do 

repertório escolhido e das encenações feitas. A título de exemplo tem-se o anúncio que a 

seção faz da companhia portuguesa Taveira, em 14 de julho de 1900:  

 
 

Teatro e... 
Companhia Taveira. – Não querendo faltar ao seu programa a empresa da 
companhia Taveira, apresentando nessa temporada as principais peças do 
seu repertório, vê-se forçada a não esgotar nenhuma, por maior que seja o 
êxito obtido. Desta forma, realizam-se hoje e amanhã as últimas 
representações do Relógio Mágico, a famosa peça de Eduardo Garrido e 
Ciríaco de Cardoso, que tantas enchentes tem dado ao Apolo. Na próxima 
segunda-feira tem lugar a primeira representação da Perichole, indo, em 
seguida, O testamento da Velha e a revista Ali... à Preta, que, em Portugal, 
teve 300 representações consecutivas. (Gazeta de Notícias, 14 jul. 1900, p.2) 

 
 
A importância e o respeito com que a Gazeta de Notícias tratava os temas portugueses 

ficam evidentes na medida em que se verificam, além da presença de seções permanentes, 

sobre Portugal, artigos, notas, ilustrações e caricaturas sobre os principais acontecimentos da 

velha nação. O aniversário dos reis, D. Carlos e D. Amélia, ocorrido em 29 de setembro, era 

brindado com a publicação dos seus retratos na primeira página. Do mesmo modo, o dia 2 de 

dezembro, data da Restauração de Portugal, ou seja, comemoração da independência 

portuguesa dos domínios espanhóis, era lembrada por meio de artigos, ilustrações e notas. 

Em 1900, por motivo da morte de Eça de Queirós, a primeira página da Gazeta de 

Notícias foi dedicada ao escritor português, apresentando artigos, poemas e ilustrações dos 

principais literatos, poetas e caricaturistas brasileiros. Em 1901, foram publicados muitos 

artigos sobre a revolta contra os religiosos do país, do mesmo modo, em 1902, a crise política, 

a greve e as revoltas populares ocasionadas pelo contrato feito entre o governo e seus credores 

externos foram, amplamente, divulgados. Ainda, em 1902, a homenagem feita a Gil Vicente, 

em comemoração ao centenário da apresentação de sua primeira peça, O Auto do Vaqueiro 
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(1502), considerada o marco do início do teatro português, e, posteriormente, em 1905, as 

comemorações do centenário do poeta árcade Manuel Du Bocage foram divulgados. 

O início do século foi muito importante no que diz respeito à relação entre as nações; 

Portugal foi visitado por vários reis e chefes de Estados, - o rei da Espanha Afonso XIII, os 

reis da Inglaterra Eduardo VII e Alexandra, o imperador Guilherme, da Alemanha, e o 

presidente da França Loubet. Do mesmo modo o rei D. Carlos e a rainha D. Amélia fizeram 

viagens internacionais importantes para o país. Todos esses momentos foram registrados 

minuciosamente por meio de vários artigos e ilustrações. 

Em 1905, a Gazeta de Notícias, com o objetivo de apresentar-se de modo atraente e 

descontraído passa a exibir, em suas edições de domingo, gravuras feitas pelo português 

Francisco Teixeira sobre os principais acontecimentos internacionais do momento, sob a 

rubrica “Não adianta Chorar”. Também, nessas edições são exibidas as charges do português 

Ricardo Casa Nova, que apresentavam diversas titulações, tais como: “A Semana Lisboeta”, 

“Em Lisboa” e “Cenas Lisboetas”. Nesse espaço da folha, o caricaturista apresentava, de 

maneira engraçada, alusões aos acontecimentos da semana em Lisboa.  

Todas essas seções e notícias dedicadas a Portugal demonstram a consideração desse 

jornal para com a colônia portuguesa no Rio de Janeiro. Além disso, comprova que, mesmo 

em um momento de “rejeição dos matizes advindos de Portugal, então destituído da posição 

de metrópole, [quando] procurou-se na França um modelo de civilização que pudesse ser 

edificado nos trópicos” (VIDAL, 2009, p. 9), ainda manteve-se o diálogo entre Brasil e 

Portugal. Prova disso foram as inúmeras colaborações de literatos portugueses em suas 

páginas, trazendo um pouco da velha nação para os leitores do Brasil. Entre as seções que 

colaboraram para essa divulgação da cultura portuguesa na antiga colônia destacam-se as 

crônicas de D. João da Câmara, publicadas durante quase cinco anos, de 1901 a 1905. 
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Figura 7: Imagem das caricaturas de Ricardo Casa Nova na seção “Semana Lisboeta” publicada aos 
domingos (Gazeta de Notícias, 17 set. 1905, p. 4).   
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Figura 8: Primeira página da Gazeta de Notícias, contendo a crônica “Todo o Mundo e Ninguém” de 
D. João da Câmara, entre a sétima e oitava colunas  (Gazeta de Notícias, 14 jul. 1902).   
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3.3 A crônica de D. João da Câmara na Gazeta de Notícias 

 

 

Conforme visto, o jornal A Gazeta de Notícias contava com a colaboração de 

importantes autores portugueses. Entre eles, destacou-se a figura de Ramalho Ortigão que, 

com algumas interrupções, publicou seus textos no jornal de 1877 a 1911. Apesar da 

insistência da Gazeta de Notícias em anunciar seu nome entre os seus colaboradores mais 

ilustres, de outubro de 1895 a setembro de 1901, nenhum texto assinado por Ramalho Ortigão 

foi publicado pelo jornal Do mesmo modo, durante os anos de 1902 a 1905, raríssimas foram 

as vezes que esse autor escreveu para o periódico. Para suprir essa ausência e continuar 

agraciando o seu leitor com textos a respeito de Portugal, a Gazeta de Notícias, por 

intermédio de Lino d’Assumpção, responsável pela coluna “Notícias de Portugal” do jornal, 

convidou D. João da Câmara para ser o seu cronista português. 

O convite feito pela Gazeta de Notícias não foi aleatório. O dramaturgo, renomado em 

Portugal, já era bastante conhecido no meio intelectual brasileiro devido à apresentação de 

suas peças teatrais, - em especial as óperas cômicas escritas em colaboração com Gervásio 

Lobato e Ciriaco Cardoso, - O Burro do Senhor Alcaide, O Solar dos Barrigas, O Testamento 

da Velha e Bibi e Cia - , pelas companhias teatrais portuguesas que visitavam o país todos os 

anos. Em 1900, o sucesso de sua peça Os Velhos foi tão grande que alguns literatos e 

jornalistas cariocas, entre eles, Coelho Neto, Olavo Bilac e Artur Azevedo, decidiram fazer 

uma apresentação em sua homenagem, ocorrida em 25 de julho. Para além disso, o escritor 

português não era nenhum cronista incipiente querendo firmar-se profissionalmente, uma vez 

que já colaborava na imprensa portuguesa, sendo responsável pela crônica da revista O 

Ocidente, considerada um dos periódicos mais importantes da época. Ademais, D. João já 

havia colaborado com a Gazeta de Notícias no início de 1901, quando publicou seu conto “O 

Paquete”, sobre a temática da imigração portuguesa para o Brasil, em 10 de março. Por tudo 

isso, e, também, pelo fato de apresentar o perfil de intelectual tradicional, por vezes 

complacente, que tende a evitar comentários polêmicos, características essas que iam ao 

encontro dos ideais do jornal brasileiro que tentava ser o menos parcial possível e evitar 

polêmicas, principalmente entre a colônia portuguesa que era, conforme visto, um dos seus 

patrocinadores e estava entre os seus principais leitores, D. João foi convidado para fazer 

parte do seleto grupo de colaboradores do jornal.  

Em 20 de maio de 1901, a Gazeta de Notícia, visando a atrair a atenção do leitor e 

criar expectativa para a colaboração do autor recém-contratado, comunica aos seus leitores:  
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D. João da Câmara: 
 
Temos o prazer de comunicar aos leitores da Gazeta de Notícias que 
aceitando o nosso convite, o ilustre escritor português D. João da Câmara, o 
festejado autor de Os Velhos, nos dará a sua colaboração efetiva. Amanhã 
publicaremos “A Última Freira” brilhante crônica do grande poeta (Gazeta 
de Notícias, 20 mai. 1901, p. 1).  
 
  

No dia seguinte, em 21 de maio de 1901, D. João da Câmara entra para “o rol das 

‘celebridades literárias’ que tiveram a honra de publicar no jornal mais afeito à literatura” 

(ASPERTI, 2007, p. 97), com a publicação da sua primeira crônica, intitulada “A última 

Freira”. Ao longo de cinco anos de colaboração, – de 21 de maio de 1901 a 28 agosto de 

1905, quando apresenta a crônica “O homem Gordo” –, o autor publicou duzentos e vinte e 

dois textos53. 

Suas crônicas eram publicadas todas as semanas, em especial às segundas-feiras, em 

lugar de destaque no jornal, uma vez que ocupava a coluna oito da primeira página, 

continuando na primeira e segunda coluna da página seguinte, ou então, no rodapé da 

primeira página, onde se encontram algumas das crônicas do ano de 1901 e 1902. No entanto, 

nos últimos anos de sua publicação, algumas crônicas vieram nas páginas dois, três e até 

quatro o que demonstra que ao longo do tempo seus textos foram perdendo o prestígio até 

agosto de 1905, quando, sem nenhuma explicação, deixa de colaborar para o jornal54. 

Apesar de ter uma localização fixa nas páginas do periódico, o espaço não apresentava 

um título pré-estabelecido, como acontecia, por exemplo, com os textos publicados por 

Ramalho Ortigão, cuja seção, entre outros títulos, apresentava “Cartas Portuguesas”. Cada 

texto publicado exibia uma denominação diferente de acordo com a sua temática. Ao final da 

crônica, o autor sempre assinava como João Câmara, omitindo o “da” e o título de nobreza 

“Dom”, assim como fazia na revista O Ocidente, seguido pela data em que o texto havia sido 

escrito em Lisboa.  

A semelhança do que fez para a publicação da primeira crônica, a Gazeta de Notícia, 

em respeito ao seu público, quase sempre, apresentava, um dia antes, uma nota lembrando o 

leitor da publicação da crônica do autor português, no dia seguinte: “ROSAS! É este o título 

                                                           
53

 Na caixa “M” do espólio de D. João da Câmara, presente no Museu do Teatro Nacional de Lisboa há um 
caderno com a relação das crônicas – nome, data e conteúdo -, escritas pelo autor à Gazeta de Notícias que 
conferem com o número e títulos dos textos encontrados no periódico.   
54 A pesquisa realizada no espólio de D. João da Câmara, no Museu do Teatro Nacional, em Lisboa, não foi 
encontrada nenhuma carta ou anotação que justificasse o rompimento da Gazeta de Notícia com o escritor.    
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da terceira carta que à Gazeta de Notícias enviou o grande escritor português D. João da 

Câmara, que será amanhã publicada” (Gazeta de Notícias, 09 jun. 1901, p. 1). 

D. João foi contratado para discorrer sobre temas referentes a Portugal, como o 

próprio autor afirma em crônica de 8 de dezembro de 1902: “Quando fui honrado com o 

convite para colaborar na Gazeta de Notícias, deram-me para tema das minhas cartas 

[homens] e coisas de Portugal. Cumpri conforme as minhas forças, o meu dever [...] o 

programa que me impuseram e gostosamente aceitei” (Gazeta de Notícias, 8 dez. 1902, p. 1). 

Tendo em vista que a Gazeta de Notícias possuía importantes seções dedicadas a 

informar os principais acontecimentos e notícias de Portugal, a tarefa de D. João como 

cronista desse país ultrapassava os limites da simples informação. Cabia ao autor selecionar 

assuntos do cotidiano português, interpretá-los e comentá-los de maneira subjetiva, leve e 

descompromissada, a fim de interagir com o leitor interessado nos assuntos lusitanos.  

É importante observar a maneira como D. João se refere à sua crônica, pois apesar de 

ela não assumir o aspecto epistolar, em vários momentos, o cronista a chama de carta: “para 

mais ou menos lhe contar os dias bons e os maus dias, [ser-me-á] bastante um volver de olhos 

sobre os títulos destas minhas cartas” (Gazeta de Notícias, 01 fev. 1904, p. 1). Acredita-se que 

essa referência se deve ao fato do seu texto, realmente, ser enviado, por carta, de Lisboa, via 

paquete, para o jornal, no Rio de Janeiro. 

Em um único momento, realmente, fez de sua crônica para o jornal uma suposta 

epístola, intitulando-a “Ludovina Soares: Carta Aberta ao Fam. Sr. Dr. Pires de Almeida”, em 

resposta à carta publicada no Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, em 12 de junho de 1904, 

por Pires de Almeida, encarregando-o de entregar ao Conservatório Real de Lisboa ou ao 

Teatro de D. Maria II, o retrato de Ludovina Soares, atriz portuguesa que obteve grande 

sucesso nos palcos do Rio de Janeiro. Na suposta carta, D. João agradece o ilustre brasileiro 

por lhe ter confiado esta tarefa e aproveita para compartilhar com Almeida e com os demais 

leitores seus anseios e amarguras em relação à arte dramática portuguesa que, no momento, ao 

ver do cronista e dramaturgo, passava por um período de estagnação devido, em especial, ao 

baixo nível intelectual e artístico da sociedade portuguesa: “O teatro há já muito que anda 

atrasado sobre a restante literatura e as razões são muitas que o motivam, talvez principal a do 

público a que se dirige, maior e por isso mesmo de tal intelectualidade inferior à dos 

romancistas e poeta” (Gazeta de Notícias, 15 ago. 1904, p. 1)”. Percebe-se que o cronista 

sente-se extremamente à vontade para desabafar e tecer críticas em relação à arte que tanto 

ama, demonstrando o atraso da sociedade em que vive, como se estivesse escrevendo sua 

“carta” para a um único receptor. 
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A crônica “Memento Homo”, de 15 de março de 1904, foi considerada pelo autor uma 

carta-sermão: “É que estas pobres linhas têm de não ser um sermão. Têm de ser uma carta; e 

daí talvez hoje venha dar uma carta com sermão” (Gazeta de Notícias, 15 mar. 1904, p. 1). 

Tendo em vista que o sermão consiste em um discurso religioso, fundamentado na Bíblia, que 

tem por objetivo promover a reflexão religiosa, visando à correção moral dos fiéis, esta 

crônica, em alguns momentos, se aproxima desse gênero literário. Escrita no início da 

quaresma e fazendo referência a Padre Antônio Vieira, um dos maiores autores de sermão de 

Portugal e do Brasil, a crônica tem seu tema fundamentado na passagem bíblica de Gênesis 

2:7, “E formou o Senhor Deus o homem do barro da terra” (BIBLIA, 2013, p. 50), a qual, o 

autor não cita, mas faz alusão: “Canta lá a menina bonita que ela é pó, terra, cinza ou nada” 

(Gazeta de Notícias, 15 mar. 1904, p. 1). O intuito do cronista é comentar a morte do pai do 

dramaturgo português Júlio Dantas e, ao mesmo tempo, levar o leitor a refletir sobre as 

desventuras do mundo e a efemeridade da vida: “Tudo é pó, tudo é pó: riquezas e misérias, 

tudo é pó no cemitério. Ao cabo de meia dúzia de anos, tanto ri na cova a caveira do pobre, 

como em seu caixão de mogno a caveira do rico” (Gazeta de Notícias, 15 mar. 1904, p. 2). No 

entanto, embora seja fundamentado em passagens bíblicas, o texto não apresenta todas as 

características de um sermão como, por exemplo, invocação divina; por isso, o próprio 

cronista o considera “uma carta meio sermão de quaresma”. Neste caso, sente-se como um 

mentor responsável por atribuir a seu público, não apenas a diversão, mas, também, o 

pensamento crítico em relação às suas atitudes diante da vida.   

Em outras ocasiões, D. João atribui a seu texto um caráter informal e familiar, dando a 

ele um ar de “conversa aparentemente fiada” (CANDIDO, 1992, p. 16), despretensiosa e 

prazerosa entre amigos ao chamá-lo de “cavaqueira semanal” onde deixa “à vontade correr a 

pena” (Gazeta de Notícias, 8 dez. 1902, p. 1). Em seus escritos, conversa com o leitor sem 

receio de expor os seus sentimentos, como se este fosse seu velho conhecido: “Hoje, o dia 

lindo colocou-me de excelente humor, como, espero, hão de ver, e não virei falar de coisas 

tristes [...]” (Gazeta de Notícias, 17 jul. 1904, p. 1). Neste sentido, o estilo de seu texto 

reproduz uma das características essenciais da crônica ao ver do crítico Afrânio Coutinho 

(1986, p. 134), a tendência “para a forma simples e, sobretudo, para o tom comunicativo, de 

conversa, de bate-papo”. 

Além disso, a leitura atenta da seção leva a crer que, muito mais do que uma “carta”, 

um “meio sermão”, ou “cavaqueira semanal”, seu espaço no jornal funciona como uma 

espécie de diário íntimo, extremamente pessoal, em que relata ao leitor suas impressões, 

angústias e sentimentos, juízos e observações sobre os mais diversos assuntos da sociedade 
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portuguesa, que estava passando por um momento difícil de crise em todos os setores. Desta 

forma, expõe suas opiniões sobre os livros lidos, as exposições de arte visitadas, os concertos 

musicais frequentados e encenações teatrais assistidas. Expressa seus receios diante das 

reformas de monumentos importantes da cidade, suas alegrias perante as festas populares e 

religiosas, no campo; suas impressões diante das paisagens naturais campesinas e o 

cosmopolitismo da cidade. Testemunha a época dos exames escolares, algumas discussões 

políticas, as expedições portuguesas para África, a visita de chefes de estado a Portugal, os 

compromissos da família real e faz reflexões sobre a sociedade e o ser humano. Enfim, 

registra suas vivências e sentimentos ante a sociedade que o cerca, inclusive detalhes de sua 

vida particular, como doenças, momentos em família e ocasiões especiais. É o que ocorre na 

crônica, de 29 de agosto de 1904, denominada “Formatura”. Nela o cronista apresenta sua 

felicidade diante da conclusão do curso de medicina de seu filho. No entanto, a felicidade em 

D. João, como se verá mais adiante, quase não existe, pois demonstra ser um homem 

melancólico, velho e vencido pela vida:  

 
 
Por que hão de ser as coisas do mundo sempre assim? Por que nunca mais 
hei de eu poder recordar um dos mais felizes momentos de minha vida sem 
que um véu de luto venha impor-se aos raios do sol, sem que uma imagem 
trágica pavorosamente me venha por um calafrio quando só deveria sentir 
dilatar-me meu coração? (Gazeta de Notícias, 29 ago. 1904, p. 1).     
 
 

A confissão de D. João da Câmara para com o leitor demonstra o tom de conversa ao 

pé do ouvido, característica importante do gênero cronístico. Não raras vezes, revelou seu 

frágil estado de saúde ao leitor e, inclusive a impossibilidade de sair de casa em busca de 

informações para a composição de sua crônica: 
 
 
Doente, fechado em casa a quantos dias do que vai lá por fora apenas sei o 
que me contam amigos que me visitam e falam do que me interessa. Para um 
ou para outro jornal deito às vezes um olhar distraído. Mas, fora de minha 
casa, mais sei do céu que da terra, que nem a rua vejo da minha janela 
(Gazeta de Notícias, 16 dez.,1901, p. 1) 
 
 

D. João não se inibe em admitir para o leitor que não pode frequentar os teatros, 

parlamentos, reuniões familiares, festas e outros ambientes que fornecem ao olhar minucioso 

do cronista dados para a composição dos seus trabalhos. Na verdade, muitas vezes usa o seu 

estado de saúde como uma desculpa para, ao invés de comentar os acontecimentos 

contemporâneos, apresentar assuntos que lhe interessam mais. Do modo como diz que deita o 
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“olhar distraído” ao jornal, também se subtende que não quer se preocupar e nem aborrecer o 

leitor com notícias que demonstram os males do país. Trata-se, portanto, de um modo de 

amenizar para o imigrante português que vive em melhores condições no Rio de Janeiro, a 

real situação da sociedade portuguesa. 

Esta maneira de se compor o texto só era possível porque, diferentemente da crônica 

que ele produzia para a revista O Ocidente e da crônica escrita por Olavo Bilac, na mesma 

época, para Gazeta de Notícias, a qual “representava o comentário quase que obrigatório dos 

principais fatos ocorridos na semana anterior, escolhidos de acordo com sua relevância ou 

com a repercussão alcançada” (SIMÕES JR., 2004, p. 238), D. João não precisava passar em 

revista os episódios da semana, tendo, portanto, total liberdade, desde que o assunto abordado 

fizesse referência a Portugal, para selecionar e comentar qualquer acontecimento, analisando-

o e exibindo-o de acordo com a sua subjetividade. Sendo assim, seus escritos na Gazeta de 

Notícia seguem o estilo da crônica-ensaio que, segundo Afrânio Coutinho (1986, p. 118), 

consiste uma “composição em prosa [...] breve, que tenta (ensaia) ou experimenta, interpretar 

a realidade à custa de uma exposição das reações pessoais do artista em face de um ou vários 

assuntos de sua experiência ou recordações”.  

Com efeito, em suas crônicas da Gazeta de Notícias, deixa de abordar em um só texto 

várias questões contemporâneas para se dedicar à exposição de apenas uma figura ilustre da 

sociedade, ou então, um evento que marcou o período. Na maioria das vezes, um 

acontecimento do presente consiste apenas um motivo do qual retira partido, para com graça e 

lirismo divagar através da imaginação e da lembrança do passado um dos seus deleites e 

tendência comum entre os intelectuais da época que buscavam no passado, - sobretudo os 

momentos gloriosos da nação ou de suas juventudes -, e no campo uma forma de evadir-se de 

um presente nacional desacreditado e angustiante. Assim, um Congresso realizado na região 

do Minho é pretexto para o cronista divagar sobre os encantos da natureza campesina onde é 

possível desfrutar das belezas das flores, do canto do pássaro e, ainda, entrar em contato com 

os costumes tradicionais do país. Ou então, o convite para assistir ao ensaio geral de uma de 

suas peças teatrais, o faz enveredar pelos caminhos do passado, recordando os momentos 

felizes em que passou junto dos amigos já falecidos. Por vezes, utiliza-se de uma celebração 

monárquica ou da restauração de algum monumento histórico para mergulhar na História e 

exaltar os episódios gloriosos de seu país. Em outros momentos, aproveita-se de uma cena 

impressionante do cotidiano, como a visão de uma criança diante do pai morto, ou então, uma 

visita ao teatro, para tecer reflexões sobre o sentido da vida e as atitudes do ser humano diante 

de uma sociedade desconcertada. 
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Em sua coluna na Gazeta de Notícias, apresenta um caráter mais impressionista, 

subjetivo e familiar. Muitas vezes deixa de lado o comentário de algum acontecimento 

importante, bastante divulgado pela imprensa portuguesa, e por extensão, brasileira, para 

mergulhar no mais íntimo de seu ser, lembrar-se da infância, expressar suas alegrias e 

tristezas, percorrer os campos portugueses, ufanar-se da história ilustre de Portugal, refletir 

sobre as virtudes e misérias humanas e, até mesmo, divulgar suas narrativas e poemas. Essa 

sua maneira de conceber a crônica é explicitada pelo próprio cronista em seu texto “Um ano 

de crônica”:  

 
 

Relendo os títulos do que escrevi encontro uns fatos interessantes, que 
comoveram a nossa terra, de que logo os revisteiros tomaram nela as 
carteiras. Andavam em brasa os repórtes buscando pormenores: bateram-se 
na conquista do público os grandes colossos da informação. Alguns casos 
não seriam para menos: política, literatura, incêndios, crimes, light-life, o 
heroísmo de um soldado ou o discurso de um maçador. Foi preciso dar conta 
deles.  
Mas, quanta vez, foi dessa notícia que fugi! Deixei a estrada por onde iam 
todos, porque me tentou a veredazinha; onde sabia que outra melhor sombra 
me havia de acolher, que [violetas] perfumam e a que dão música as fontes 
com seu riachozinho nos musgos verdes. 
Assunto palpitante...! Até o nome soa antipático.  
Dias em que todos falam da mesma coisa, tem a gente disso de fugir (Gazeta 
de Notícias, 26 mai. 1902, p. 1).  
 
 

Consciente de sua posição de cronista do final do século XIX, D. João da Câmara 

reconhece que teria de abordar os principais acontecimentos da semana. No entanto, faz valer 

seu direito de cronista, pois usa da liberdade concedida pelo jornal para comentar, apenas, o 

que lhe convém, ou, até mesmo, não comentar. Assim, o escritor “apesar de fazer do cotidiano 

o seu húmus permanente, não visa à mera informação” (MOISÉS, 2012, p. 626), seu desejo 

parece transcender o cotidiano, ou seja, não pretende ser como o repórter que tem o “trabalho 

marcado pela agenda, preso ao acontecimento por dever de ofício” (MESQUITA, 1984, p. 

213), mas, sim, o poeta do cotidiano a quem é permitido o uso da divagação e do devaneio. 

Neste sentido, como cronista da Gazeta de Notícias pretende chamar a atenção do leitor, não 

para os acontecimentos escancarados aos seus olhos, por serem muito comentados pelos 

jornais, mas, sim, levá-lo a admirar o que passava despercebido, ou seja, fazer o leitor ver, 

sentir e compreender o que, por si só, não compreenderia. Neste caso, fazê-lo lembrar das 

belezas naturais, tradições e história gloriosa portuguesa de modo a desviar sua atenção dos 

assuntos mais sérios e infelizes do país. 
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Não raras vezes, utilizou-se do seu espaço no jornal para publicar seus poemas, autos e 

pequenos contos. Em 20 de janeiro de 1902, publicou o seu Auto do menino Jesus, peça 

natalina escrita para ser recitada pelos atores infantis do teatro Infante em Lisboa. Como o 

espetáculo foi cancelado55, o cronista decidiu, então, agraciar o público do Rio de Janeiro com 

a obra. Em 22 de agosto de 1903, ao final da crônica “A Minha Cigarra”, inseriu seu poema 

“Missas das Almas” e, em 30 de janeiro de 1904, escreveu “Poema de uma Noiva”, onde 

intercala poema e prosa para contar a história de amor de um casal de noivos. Por sua vez, em 

20 de agosto de 1905, inicia sua crônica, “O Mar das Trevas”, com o poema que havia feito 

em comemoração ao centenário do Infante D. Henrique.  

A Maioria dessas pequenas narrativas apresentam características condizentes com as 

estéticas finisseculares da época, como o simbolismo e o neogarrettismo, estéticas às quais, 

conforme visto no primeiro capítulo, D. João da Câmara se inseria por demonstrar um 

sentimento lúgubre diante da vida ou por exaltar a beleza do campo e do passado português 

diante de um presente oprimido. Como exemplo tem-se o terceiro conto, intitulado “Becos”, 

da crônica “Sombras”, que descreve uma rua estreita e curta de Lisboa durante a noite: 
 
 
Não chegam lá murmúrios da cidade adormecida. Tudo o que é vivo é longe. 
Parece que a noite gerou aquelas pedras, a cor negra das sombras, a lividez 
dos claros, para os darem como cenário a pesadelos palpáveis. Encheu-os de 
mistérios que se advinham sussurrando gemidos abalados, de calafrios, que 
comprimem os peitos, angustiam os corações, incendeiam nos cérebros 
fantasias necromânticas, que nos atraem pelo horror superior e nos põem 
medo. A alma opressa, estarrecida pelo enigma; lá desde o mais fundo e 
sonegado, pelos meandros sinuosos, sente subir-lhe a fascinação da treva, o 
anseio mórbido de um ideal negro. Porque não pode ascender, quer baixar ao 
sobrenatural, em depravação fantástica, no encantamento horrível da 
alucinação do mistério (Gazeta de Notícias, 23 set. 1901, p. 1). 

 
 
A descrição da rua estreita e tortuosa, durante a noite, demonstra um ambiente 

sombrio, mórbido e carregado de espectros. Nota-se o uso de imagens lúgubres como “cor 

negra das sombras”, “gemidos abalados”, “pesadelos palpáveis”, “calafrios” que servem para 

criar uma atmosfera angustiante. Desta forma, o conto demonstra aspectos da estética 

simbolista na medida em que apresenta o “espetáculo da decadência e ruína, a exploração do 

macabro e do funéreo, a contemplação de quadros repugnantes [e] a fruição estética dos 

aspectos disformes e horríficos de pessoas e coisas” (PEREIRA, 1975, p. 315). 

                                                           
55 Somente em maio de 1907, esse auto foi representado no Teatrinho das Oficinas de S. José, em Lisboa. 
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Em outros contos, no entanto, a leitura se torna mais aprazível devido ao fato de o 

autor apresentar o culto à natureza, aos costumes e às tradições campesinas portuguesas ao 

estilo da estética neogarrettista. É o que ocorre em Contos de Primavera, de 16 de maio de 

1904, que apresenta seis histórias relacionadas à vida no campo. No conto II, “Os Grilos”, o 

cronista aproveita-se da descrição da natureza e dos costumes das crianças do campo, como a 

caça aos insetos, para fazer alusão à descoberta do primeiro amor: “Nessa manhã de sol o 

rosmaninho cheirava que era uma delícia. No ar tudo reluzia como o ouro, os raios de sol e as 

abelhas que pousavam zumbindo como setas. Os dois pequenos andavam a caça dos grilos” 

(Gazeta de Notícias, 11 mai. 1904, p. 1). Percebe-se a descrição delicada e graciosa da 

natureza de modo a convergir para a realização do amor: “Nunca vira na charneca em manhã 

de orvalho, [medinho] mais bonito e fresco do que aqueles lábios a sorrirem” (Gazeta de 

Notícias, 11 mai. 1904, p. 1); do mesmo modo, evidencia-se a timidez e ingenuidade dos 

jovens: “- Cá está! Exclamou ela erguendo-se. E ele todo corado, pensava: -  Se eu tivesse 

tido ânimo!.. Se eu tivesse tido ânimo” (Gazeta de Notícias,11 mai. 1904, p. 1). 

Essa tendência de preencher o espaço da coluna com contos e poemas, assim como de 

chamar os seus textos de “carta”, “carta sermão”, “cavaqueira semanal” deve-se, segundo 

Davi Arrigucci (1987, p. 57), ao fato da crônica nesse período ter um “ar de aprendizado de 

uma matéria literária nova e complicada, pelo grau de heterogeneidade e discrepância de seus 

componentes, exigindo também novos meios linguísticos de penetração e organização 

artística”. Do mesmo modo, evidencia a liberdade que este espaço, dedicado ao 

entretenimento, atribuía ao escritor, deixando-o decidir sobre o conteúdo e a forma de 

escrever. Neste caso, percebe-se claramente que D. João tinha mais liberdade para compor 

seus textos em sua seção na Gazeta de Notícias do que na revista O Ocidente, em que tinha 

que dar conta dos acontecimentos da dezena, atitude que no jornal brasileiro não lhe era 

imposta. 

Todo texto publicado no jornal é produzido levando-se em consideração o público ao 

qual o periódico deseja atender. Conforme visto, a colônia portuguesa tinha bastante destaque 

na sociedade carioca do final do século XIX. Por isso, acredita-se que ao contratar D. João 

para ser seu cronista, a Gazeta de Notícias estava tentando atender às expectativas desse leitor 

que, conforme ressalta Eduardo Lourenço: 
 
 
[...] antes de ser por vontade ou por força, adaptável, discreto, no meio dos 
outros sempre pronto na aparência, a trocar sua identidade pela dos outros. 
Na realidade, nunca abandonou o seu ponto de partida. Quer dizer a sua 
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verdadeira pátria, a do sonho adormecido, mas nunca extinto no fundo do 
seu ser (LOURENÇO, 1999, p.12).  
 
  

Neste sentido, ao escrever suas crônicas para o jornal carioca, D. João tem em mente a 

concepção de um leitor ideal, o qual consiste, especialmente, no imigrante português, morador 

da capital federal brasileira, saudoso de sua terra natal. Para a Estética da Recepção, 

reconstituir o papel do leitor ideal é muito importante, pois permite “com muito mais 

segurança definir as estruturas de pré-compreensão e, com isso, as projeções ideológicas de 

determinadas camadas de leitores” (JAUSS, apud ZILBERMAN, 1989, p. 66). 

D. João da Câmara vivia em Lisboa, mas, sabendo que a maioria dos imigrantes 

portugueses partia dos campos e províncias portuguesas, apresentava em suas crônicas 

descrições detalhadas e emocionadas dessas regiões, em especial do Norte de Portugal que, 

antes de ser uma demonstração das belezas naturais e dos costumes de seu país ao público 

brasileiro, servia como um bálsamo para o português longe de sua terra e entes queridos. 

Além disso, consistia uma forma de não deixar esmorecer na mente do português as coisas 

boas da nação lusitana. Tal constatação fica evidente em várias crônicas em que o autor 

discorre sobre o imigrante português ou dirige sua palavra a ele. Em crônica de 26 de maio de 

1902, o cronista explica seu principal intuito ao escrever para a Gazeta de Notícias: 

 
 

Escrevi, muita vez, lembrando-me dos portugueses que moram por todo este 
vastíssimo território em que se fala a nossa língua. Feliz de mim se alguma 
vez lhes levei uma saudade ou lhes fui acordar uma esperança. É tão bom ter 
notícias da terra em que nascemos, onde moram os nossos, os velhinhos para 
quem trabalhamos e todas as noites rezam por nós, onde toca o sino que 
tanta vez ouvimos pequeninos, onde é a igreja onde nos batizamos, onde é o 
cemitério em que havemos de descansar sempre! O nome da nossa terra! 
Vê-lo escrito é reavivar na memória toda a paisagem em que pequenos 
respiramos; é novamente aspirar-lhe o perfume, ouvir-lhe os murmúrios, ver-
lhe redobrados os encantos. É como raio de sol que dissipa a neblina. Surge 
a nossa terra resplendente, o rio corre, as árvores sussurram, abrem-se as 
janelas de nossa casa, a ela assoma um vulto que adoramos, velhinha a 
chorar ou rosto formoso que nos deslumbra, que importa? A nossa terra!... A 
nossa casa! (Gazeta de Notícias, 26 mai.1902, p. 2, grifo nosso).  

 
 
Cada leitor tem seu próprio repertório de conhecimento, suas normas sociais e 

vivências culturais. Conhecê-las torna mais fácil a interação entre o cronista e seu 

interlocutor. Do excerto transcrito acima, fica claro que em suas crônicas ele escreve para o 

leitor português, pois direciona todo o seu comentário ao ponto fraco deste, ou seja, o amor 

pela terra natal e a saudade que sente dela. Somente o leitor português seria capaz de sentir a 
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emoção e a ternura que D. João transmite ao descrever Portugal. Desta forma, apenas ele tem 

capacidade para preencher as lacunas deixadas pelo texto, uma vez que se identifica e 

consegue dialogar com o conteúdo apresentado, pois já tem o conhecimento das pessoas, dos 

lugares, costumes, sons e cheiros abordados pelo cronista. Além disso, pode compreender 

melhor as questões focalizadas nas crônicas, devido ao fato de já ter vivenciado de perto os 

acontecimentos históricos, sociais e culturais de Portugal. 

O tema Portugal – os homens, costumes e as paisagens descritas – institui uma relação 

íntima e familiar entre D. João e seus patrícios leitores. O cronista demonstrava grande 

conhecimento sobre seu interlocutor e se empenhava para agradá-lo. O resultado dessa 

dedicação ficou registrado em diversas cartas que recebeu, em Portugal, enviada pelos leitores 

da Gazeta de Notícias. Entre elas, destaca-se a de A. H.: 

 
 

Ilmo. Senhor João da Câmara 
 
Rio de Janeiro, 5 de junho de 1901.  
 
Faço votos para o santíssimo Deus para que quando esta receba esteja de 
perfeita saúde e bem assim tudo o mais quanto for do seu agrado, pois é o 
que de coração [lhe] deseja esse vosso patrício e admirador. Acabo de ler a 
vossa carta na Gazeta de Notícias e, na verdade, achei-lhe muito “grassal” e 
ri-me até não poder mais, na verdade se diga, tendes cartas que me fazem rir, 
mas tendes outras que me fazem ficar triste e pensativo!  
Há muitos dias, escrevestes uma sobre a vida no campo, até já não me 
alembro o nome que lhe destes, se não me engano era “As Andorinhas”, ou 
um nome idêntico, na verdade vos digo, nunca li carta vossa que mais prazer 
me desse esta qual tal o que eu passei na minha infância lá por esses montes 
de Portugal, por esses montes e ribeiras aonde se ouve a melancolia do 
cantar das [ ]!!! Por isso eu faço votos a Deus! Para que vos conserve a 
memória e a vista para poderes continuar sempre a dar-nos conforto, alegria 
e prazer. 
Muita saúde e prosperidade a vós e aos vossos colegas! 
Desse vosso admirador e afeiçoado 

                                                                                                                                                H. D. 56            
 

 

Esta carta de H. D. escrita em uma linguagem bastante coloquial e familiar evidencia o 

quanto os leitores consideravam D. João e, sobretudo, a importância das suas crônicas na 

Gazeta de Notícias para os portugueses confirmando a suposição de que o autor tinha um 

público certo e assíduo que buscava em seus textos o acalento e a consolação para superar 

momentos difíceis longe da pátria, dos familiares e amigos. Por isso, em seus textos, evita 

                                                           
56 Carta de H. D. a D. João da Câmara, contida na caixa “J” do espólio pertencente ao Museu Nacional do 
Teatro, em Lisboa.  
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expor de maneira crítica os problemas mais sérios da sociedade lusitana. Deste modo, suas 

crônicas funcionavam como um ponto de ligação entre os portugueses residentes no Brasil e 

Portugal: 

 
 

Andam no Brasil labutando alguns milhares de portugueses. Uma alegria que 
nos venha fazer uma esperança doutro maior ao nosso olhar, um luto que nos 
cubra de melancolia o coração, nunca deixaram em olhos e corações de 
refletir-se como em espelho, olhos e corações que reveem saudosos, 
paisagens da pátria, (Gazeta de Notícias, 29 dez. 1902, p. 2)  
 
 

Como consequência da familiaridade adquirida, D. João se arrisca a apontar os erros e 

a dar conselhos ao leitor português, imigrante que sonha com o regresso à terra Natal. É o que 

ocorre na crônica de 12 de fevereiro de 1902, “Local para o Edifício do Correio Geral”, onde 

o cronista critica as reformas arquitetônicas feitas na cidade de Lisboa, entre elas a dos 

“brasileiros”, ou seja, português que regressou do Brasil com boas condições financeiras, que, 

com o intuito de embelezarem os locais onde vivem, desrespeitam as tradições das 

construções portuguesas e acabam por desfigurá-las pelo uso de elementos estrangeiros: 

“alguns dos que me lerem hão de cá voltar a nossa terra, trazer dinheiro, construir talvez uma 

casa para seus filhos. Lembrem-se de que estão em Portugal, façam obras de portugueses” 

(Gazeta de Notícias. 12 fev. 1902, p. 1). Desta forma, o cronista, à semelhança de um amigo 

ou parente, toma a posição de conselheiro que se vê na obrigação de colocar o colono 

português a par dos acontecimentos atuais de seu país, principalmente no que diz respeito à 

arte e à tradição nacional, na tentativa de orientá-lo a não cometer os mesmos erros de seus 

patrícios que regressaram, com boas condições financeiras, a Portugal. 

Por vezes, se permite adivinhar o sentimento do leitor em relação à sua crônica e até 

mesmo compartilhar o seu estado de saúde e o pouco ânimo para a escrita do texto semanal:  

 
 

De Coimbra dato hoje a minha carta. Talvez e não só por isso, eu cá vou 
acordar saudades em algum leitor. Mas, muito pouco da cidade lhes falarei. 
Cheguei doente e, só em cumprimento de um dever encho, estes linguados 
de papel no intervalo das punhaladas mais rijas duma nevralgia, bárbara e 
teimosa (Gazeta de Notícias, 30 dez. 1901, p. 1). 

 
 

Por meio da utilização desses recursos consegue conquistar a cumplicidade do 

interlocutor português. Mas e o leitor brasileiro? A Gazeta de Notícias era um dos principais 

jornais do Rio de Janeiro; tinha, portanto, um grande público leitor e, obviamente, a maior 
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parte era brasileira. D. João estava ciente de que suas crônicas também seriam lidas pelos 

leitores brasileiros, no entanto, o foco de seu discurso não é este público. 

Foram poucas as ocasiões em que discorreu a respeito da cultura brasileira em suas 

crônicas. Todavia, todas as vezes que abordou tal questão sempre a relacionou com Portugal. 

Assim, o Brasil aparece em seus textos por meio do comentário a respeito da leitura de um 

livro de poeta da ex-colônia, ou então, uma homenagem feita pelos portugueses para algum 

escritor brasileiro, como o caso da festa realizada pelos jornalistas portugueses em honra do 

dramaturgo Artur Azevedo por motivo da encenação de O Bandolim, no teatro de D. Amélia, 

em 1903, e o jantar oferecido a Olavo Bilac por ocasião de sua viagem a Portugal em 1904. 

Em todos os seus comentários sobressaem o sentimentalismo e o desejo afetivo de 

estreitar os laços entre Brasil e Portugal. Assim, ao comentar a festa realizada pelos literatos 

portugueses a Artur Azevedo, o cronista diz: “Será mais um traço de união entre jornalistas de 

Portugal e do Brasil, mais um passo para que nossas relações se estreitem” (Gazeta de 

Notícias, 06 abr. 1903, p. 1). 

Em outros momentos, os elogios beiram o exagero, e o discurso se torna 

explicitamente nacionalista e imperialista. Foi o que ocorreu em crônica de 11 de maio de 

1903, denominada “Arte”, também, sobre a apresentação da peça O Bandolim de Artur 

Azevedo. Em certo momento, o cronista declara: “Os homens de letras de Portugal, prestando 

homenagens aos seus colegas do Brasil praticaram mais do que um ato de justiça, fizeram 

obra patriótica” (Gazeta de Notícias, 11 mai. 1903, p. 2, grifo nosso). Nesse fragmento fica 

explícito o sentimento de posse nutrido pelo cronista em relação às coisas e à nação brasileira, 

uma vez que toma a obra de Artur Azevedo, dramaturgo brasileiro, como se fosse portuguesa. 

Por isso, ao exaltá-la, os jornalistas portugueses não estão exaltando o Brasil, mas, sim, 

Portugal. Deste modo, o cronista expõe o sentimento da intelectualidade da época que, mesmo 

depois de quase cem anos de independência, ainda via o Brasil como uma extensão de 

Portugal.   

Houve, inclusive, momentos em que D. João tentou impor, por meio da persuasão, o 

gosto e a exaltação do brasileiro pela arte portuguesa. É o que ocorre na crônica “O 

Centenário de Gil Vicente”, de 7 de julho de 1902, quando, após comentar a homenagem feita 

pelos artistas portugueses a Gil Vicente, em comemoração do quarto centenário da 

apresentação de sua primeira peça O Auto da Visitação (1502), o cronista argumenta:  

 
 

Por que não há de algum teatro no Rio de Janeiro prestar também sua 
homenagem a Gil Vicente. [...] Que bom perfume de boa terra portuguesa se 
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espalhou por aquela sala depois que foi representado o Auto Pastoril 
Português e dançada a chacota com que terminou o Auto da Feira! [...] 
Alma portuguesa! Quem melhor do que Gil Vicente a soube conhecer? 
Terna, elevada, garbosa, cheia de gentileza, de graça e crença! Dou por 
muito certo que, se o centenário que em Portugal celebramos pudesse ter eco 
lá, no Brasil, melhor, com mais entusiasmo ainda aplaudiriam no outro 
hemisfério o grande poeta. [...] quando eu aqui celebro as grandes velhas 
glórias de Portugal, têm os brasileiros direito de exclamar – “Também são 
nossas!” [...] Estas grandes glórias, que são de Portugal e do Brasil, são o 
traço d’uma união mais forte que há de unir para sempre brasileiros e 
portugueses (Gazeta de Notícias, 7 jul. 1902, p. 2). 

 
 
Por meio da utilização de um tom fraternal e afetivo, questiona o leitor sobre a 

possibilidade de, também, no Brasil, realizar-se uma homenagem a Gil Vicente. Para tanto, 

primeiramente, parece apelar para a sensibilidade do leitor português, pois deixa transparecer 

que a peça de Gil Vicente possibilitaria o contato deste com a “boa terra portuguesa” e, como 

se não bastasse, tenta mostrar, por meio de uma enumeração de adjetivos positivos, o quanto a 

obra vicentina representa a alma portuguesa. Por outro lado, recorre para o sentimento do 

leitor brasileiro, enaltecendo-o ao dizer que tem condições de fazer uma festa em homenagem 

a Gil Vicente mais bonita do que a realizada em Portugal. O cronista mexe com a 

sensibilidade e o ego de todos os seus leitores na tentativa de impor a exaltação da literatura 

portuguesa no Brasil.  

Torna-se interessante observar o modo como reitera em seu discurso a aproximação 

das duas nações pela cultura, alegando ao brasileiro o direito de se apossar da literatura 

portuguesa, quando na verdade, como ressalta Antonio Candido, este, já havia, desde o 

Romantismo, tomado consciência de sua diversidade num esforço de autoafirmação que “se 

processou por meio de verdadeira negação dos valores portugueses” (CANDIDO, 1976, p. 

111) e interesse por outras culturas em especial a francesa e inglesa. Sobre essa questão 

discorre Eduardo Lourenço: 

 
 

Para nós, portugueses, o Brasil é o país irmão, designação que nos 
envaidece, naturalmente, mas que, no fundo, tem por objetivo esconder a 
relação de origem que os brasileiros não estão interessados em evocar. O 
discurso português sobre o Brasil, tal como o transmite uma longa tradição 
retórica e historiográfica, incessantemente reescrita, é produto de uma pura 
alucinação da nossa parte, alucinação que os brasileiros – há pelo menos um 
século – não ouvem nem compreendem (LOURENÇO, 2004, p. 149). 
 
 

Em outra ocasião, D. João faz questão de lembrar que o Brasil deve muito a Portugal, 

sendo o elemento português o principal responsável pelo desenvolvimento da nação brasileira. 
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Assim, até mesmo em momentos de elogio ao brasileiro, esse sentimento fica explícito. Este é 

o caso da crônica “Uma visita a Teixeira Lopes”, de 25 de novembro de 1901. Nela, D. João, 

ao comentar a visita que fez a casa do escultor português Teixeira Lopes junto com o ator 

italiano Emmanuel, compara o amável acolhimento do artista lusitano ao do povo brasileiro; 

porém, faz questão de ressaltar que tal característica brasileira foi transmitida pelo português: 

“Teixeira Lopes, seu pai e seu irmão acolheram-nos com aquela amabilidade portuguesa que 

não descreverei, porque dela herdaram os brasileiros e não há país no mundo superior ao 

Brasil no exercício de hospitalidade” (Gazeta de Notícia, 25 nov.1901, p. 1). Dos seus dizeres 

fica explícita a ideia de que as boas qualidades da nação brasileira consistem em um legado da 

portuguesa; “o Brasil seria uma versão ‘melhorada e atualizada’ de Portugal” (MULLER, 

2011, p. 194 - 195) 

Fernanda Suelly Muller, em seu estudo sobre as relações literárias e culturais luso-

brasileiras através dos periódicos portugueses (1899 – 1922), demonstra o sentimento do 

intelectual português diante da antiga colônia. Tal estudo condiz com o sentimento de D. João 

em relação ao Brasil:  

 
 

[...] essa elite lusitana tentou estabelecer um forte elo de coesão com a (ex) 
colônia, baseada principalmente nos laços sentimentais de filiação e de 
cultura, representados, sobretudo, pela língua portuguesa, difundindo por 
seus órgãos oficiais (imprensa) – que na grande maioria das vezes tinha sido 
“fundada” e era manipulada por essa mesma elite com o objetivo final de 
não só manter o “império” na antiga e mais importante colônia portuguesa 
através das novas formas de imperialismo, mas também como maneira de 
reerguer Portugal (moral e economicamente) (MULLER, 2011, p. 278). 
 
 

Sendo membro dessa elite portuguesa e tendo em vista o grande número de 

portugueses residentes no Rio de Janeiro, cidade que se modernizava, D. João escreve suas 

crônicas para a Gazeta de Notícias, na Capital Federal, como se o Brasil fosse, ainda, uma 

extensão de Portugal; melhor dizendo, como se o progresso brasileiro fosse fruto da 

colonização portuguesa. Mais do que isso, tendo em vista a intensa dificuldade financeira, 

política, social e cultural de sua pátria, tenta estreitar os laços com a nação brasileira, pois ela 

era a prova viva das grandes glórias portuguesas do passado. Por isso, dedicava-se ao leitor 

emigrante português, morador desse centro progressista, de modo fraternal, a fim de amenizar 

a saudade da pátria e, principalmente, a fim de impedir que a melhor condição de vida, que 

encontrou no Rio de Janeiro, o faça esquecer-se de sua terra natal. Do mesmo modo, tenta 

incutir no leitor brasileiro o sentimento de irmandade para, assim, superar as suas aflições de 
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português perante o sentimento de pátria decaída que pairava sobre Portugal naquele 

momento. 

Passemos, então, para a observação da sociedade portuguesa e o cronista que procura 

se evadir e amenizar os problemas do país perante o leitor, sobretudo imigrante português, por 

meio da evocação da história gloriosa lusitana, da exaltação dos campos, lugar de 

permanência das tradições e recordações melancólicas do tempo de sua juventude.  

 

 

3.3.1 Sociedade decaída; evocação das glórias portuguesas 
 

 

Um olhar panorâmico por Portugal, ao longo de seus oito séculos de existência, 

demonstra que a nação passou por períodos de intensa glória e prosperidade até definhar e 

chegar ao século XX, como um país praticamente desacreditado por sua elite intelectual.   

Na Idade Média, Portugal foi o primeiro reino da Península Ibérica a libertar-se da 

presença dos mouros. No final do século XIV, D. João, mestre de Avis, sobe ao trono e 

consegue, na Batalha de Aljubarrota (1385), assegurar a independência portuguesa iniciando 

um período de ascensão proporcionado pela política de expansão marítima. Em fins do século 

XVI, Portugal já havia conquistado as Ilhas da Madeira (1419) e dos Açores (1427), 

explorava a costa ocidental Africana desde a tomada de Ceuta (1415), descoberto o Cabo da 

Boa Esperança (1488), o caminho para as Índias (1497) e o Brasil (1500), ações que tornaram 

os portugueses a primeira potência colonizadora europeia e lhe garantiram extraordinária 

prosperidade econômica. Pairava sobre a corte um sentimento ufanista que, de maneira 

progressiva, vai se dissolvendo até a derrocada final, quando desaparece na batalha de Alcácer 

Quibir, em 1578, seu jovem rei D. Sebastião (1554-1578), ocasionando, em 1580, o domínio 

espanhol até 1640, momento em que se inicia a luta pela independência portuguesa 

consolidada após a Guerra da Restauração, em 1668, pelo Tratado de Lisboa, no qual a 

Espanha lhe concedeu a Independência. 

No século XVIII, no reinado de D. José, sob a responsabilidade de Marquês de 

Pombal, houve uma tentativa de recuperação do país. O Estado incentivou o desenvolvimento 

econômico com a fundação de companhias de comércio e desvinculou a educação do domínio 

religioso; no entanto, após a morte do rei, as reformas pombalinas foram invalidadas. O 

século XIX seguiu marcado por tensões e crises. Entre 1807 e 1810, Portugal foi invadido 
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pelas tropas de Napoleão Bonaparte, obrigando a família real a fugir, em 1808, para o Brasil. 

Em 1822, sofreu um grande golpe, com a Independência do Brasil, seguida pela guerra civil 

de 1832 a 1834, e o Ultimato (1890), que acabou por decepcionar profundamente a nação, 

acarretando a constatação de que “no Portugal coevo era impossível reconhecer aquele país 

que havia conquistado mares e continentes, que havia sido grande potência na época dos 

descobrimentos e expansão” (FERNANDES, 2003, p. 29).  

Ao longo de quatro séculos, apesar de várias tentativas de restabelecer o reino 

português de modo que o país voltasse a ter a mesma relevância europeia que tinha no século 

XVI, Portugal continuava sendo um país estagnado em relação às demais nações da Europa.     

Diante dessa constatação, uma parte da elite intelectual do país acreditava que uma 

possível solução para alavancar o ânimo da sociedade, dentre outras possibilidades, era a volta 

ao passado remoto e ilustre da nação. D. João da Câmara como membro desse grupo, usou de 

seu espaço na Gazeta de Notícias para exaltar a pátria de modo a garantir a confiança dos 

emigrantes portugueses em sua terra natal, tendo em vista que muitos deles, devido à falência 

da pátria, de lá saíram em busca de melhores condições de sobrevivência e, chegando ao 

Brasil, encontraram uma sociedade progressista. 

Uma das formas de retomar o passado glorioso português utilizada por D. João em 

suas crônicas consiste no apego aos monumentos históricos e na descrição dos eventos 

ilustres dos quais foram cenários. Assim, a partir de um acontecimento contemporâneo da 

sociedade que envolve a ida ao monumento, um trajeto pelas ruas históricas de Lisboa, e, 

ainda, a visita ou hospedagem de algum chefe de estado a algum lugar histórico, desenvolve 

seu texto voltando ao passado e exaltando os grandes feitos portugueses. É o que ocorre na 

crônica de 23 de dezembro de 1901, “Na Batalha”, sobre o translado fúnebre dos restos 

mortais dos reis da Dinastia de Avis, Afonso V e D. João II e da rainha D. Isabel, esposa de 

D. Afonso: 

 
 

“Poema de mármore” o chamou Alexandre Herculano. De toda a grande 
epopeia portuguesa, desde os alicerces mandados abrir pelo mestre d’Avis, 
até as capelas imperfeitas de estilo manuelino, ali não há pedra em coluna, 
abóbada, nicho de santo ou janela rendilhada, que não traga à lembrança 
algum fato por Luís de Camões cantado em seus Lusíadas. Até parece que 
podem aquelas pedras recitar as estrofes do poema que nelas deveria ser 
gravado. Uma obra só tem a outra que se possa comparar em perfeição. 
Falam-nos, sobretudo, de Mestre d’Avis, que, bastardo de D. Pedro o 
Justiceiro aclamado rei pelo povo de Lisboa, amparado pelo alto espírito de 
João das Regras e pela espada do Condestável, naqueles campos consolidou, 
por séculos, a independência da nação. Na rua nasceu a revolução 
memorável: até dentro do paço a levou o príncipe, matando por suas mãos o 
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conde Andeiro e desterrando as duas vezes adúltera rainha D. Leonor, cuja 
alma negra só dá luz seu muito amor de mãe. [...] 
Naqueles campos foi dada a batalha decisiva. O famoso templo foi 
cumprimento de promessa, e chama-se de Nossa Senhora da Vitória. Ali sete 
mil portugueses desbarataram o poderoso exército castelhano, que pela 
primeira vez, em Portugal, fez ouvir o estrondo da artilharia. Grande geração 
deixou o Mestre D’Avis, para que maior fosse a glória de Portugal: D. 
Duarte o eloquente, rei justo e desgraçado; D. Pedro, o imaculado regente, 
vítima do combate na Alfarrobeira; e D. Henrique, o sonhador de Sagres, tão 
forte que realizou o sonho; D. João que tão denotadamente se portou em 
África; finalmente D. Fernando, o cativo de Fez, com tanta resignação e fé 
arrastando seus grilhões que mereceu o cognome de Santo. Todos ali 
dormem, junto do Mestre. [...] Grande foi a epopeia começada em 
Aljubarrota, que vemos depois desenrolando-se por toda a costa africana [...] 
(Gazeta de Notícias, 23 dez. 1901, p. 1). 

 
 
O cronista inicia seu discurso sobre a história focalizando o Mosteiro da Batalha, 

fazendo uso dos dizeres de Herculano “Poema Mármore” para evidenciar toda carga emotiva 

e histórica presente nesse templo só comparável à obra máxima, Os Lusíadas, maior 

representante literário do que foi Portugal no passado. 

O assunto da atualidade, o translado dos restos mortais dos membros da Dinastia de 

Avis, é comentado em poucas linhas, funcionando, desta forma, apenas como um mote para 

relembrar toda a ilustre história da guerra de Aljubarrota, ocorrida em 1385. A princípio, a 

crônica focaliza-se na figura de D. João I, Mestre de Avis, que, auxiliado por Nuno Álvares 

Pereira, liderara os soldados portugueses contra as tropas castelhanas de D. João I que, após a 

morte do rei D. Fernando I, desejava o trono português, pois era casado com a filha do 

falecido rei, D. Beatriz. 

Tendo em vista a leveza e a brevidade da crônica, D. João não se preocupa com 

detalhes, apenas comenta, superficialmente, a ação do povo, a morte do conde de Andeiro e a 

visão histórica da rainha D. Leonor, seguida por uma enumeração dos reis descendentes do 

mestre de Avis, sempre apontando as qualidades de cada um que contribuíram para a 

realização do Império lusitano. 

Neste sentido, mais uma vez, evidencia-se a figura do leitor português como receptor 

dessas crônicas, pois, somente ele teria condições de absorver as informações e completá-las 

com o seu conhecimento da história de Portugal, de modo a saber que, a partir dessa vitória, 

D. João I subiu ao trono dando origem a uma geração de reis heróis que incentivaram e 

lutaram para a consolidação do passado glorioso do país. 

Nota-se um tom de orgulho ao descrever a história do monumento, espelho de um 

período de prosperidade portuguesa, sobretudo, pela utilização do verso “E se mais no mundo 
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houvera, lá chegara” (Gazeta de Notícias 23 dez.1901, p. 1), presente em Os Lusíadas57 que 

demonstra a força de vontade e a perseverança do povo português. Acredita-se que o uso dos 

versos da obra máxima de exaltação de Portugal funciona como uma espécie de “mantra”. O 

autor tenta a todo custo incutir na mente do leitor a grandeza da pátria portuguesa, de modo a 

não deixar esmorecer o amor e a confiança do leitor por sua terra natal.  

Em outro momento, por virtude da visita do rei Eduardo VII, da Inglaterra, a Portugal, 

usa do trajeto feito por essa autoridade pelas ruas de Lisboa para descrever os lugares 

históricos e tudo o que eles representam para a memória da nação: 

 
 

Eduardo VII saberá fechar os olhos, ou delicadamente fingir que não vê, [...] 
a nossa pobreza de hoje, que não é vergonha [...]. 
Sabe com certeza Eduardo VII em que praias históricas vai desembarcar e 
que lhe importa a pequenez, a ignorância de meia dúzia de homens de hoje, 
se houver de compará-las à grandeza deste povo, que foi dos mais heroicos 
do mundo e cujo sangue ainda é o mesmo com ainda a pouco demonstrou. 
[...]  
À direita, lá no alto, avistará o Castelo, de onde os velhos portugueses 
arriavam a meia lua dos mouros e mais tarde o pavilhão castelhano em 
guerras cruentas e numa revolução das mais heroicas do mundo. Falassem 
aquelas pedras, falassem as torres da Sé. Aquelas casas, que sob as altas 
muralhas se abrigam e em torno do tempo venerável, são a antiga cidade tão 
cheia de recordações gloriosas. Ali foram os paços dos antigos reis, ali 
morreu o Conde Andeiro e foi aclamado o mestre de Avis, o esposo da 
inglesa D. Felipa de Alencastro, o pai de D. Duarte, do infante D. Henrique, 
do regente D. Pedro e do mártir de Fez. Daquelas casas pobrezinhas saíram 
os marujos que acompanharam Vasco da Gama, com ele dobraram o Cabo 
Tormentoso e viram, deslumbrados, surgir no horizonte os palmares de 
Calecut. [...] 
Irá o cortejo Chiado acima e à direita Eduardo VII avistará sob o seu 
pedestal o vulto de Camões com a espada numa das mãos e a outra sustendo 
de encontro ao coração seu livro de cavaleiro e de patriota. [...] 
Tem o rei de Inglaterra muito por onde espraiar a vista e recordar façanhas 
para esquecer a nossa pobreza d’agora. 
Pensará no que fomos ontem, no que ainda poderemos ser amanhã. [...] 
Foram grandes na história os portugueses, se-lo-ão outra vez amanhã. Os 
homens são os mesmos, que ainda há bem pouco o demonstraram em 
Coolela, em Maracuéne, em Gaza. Sabe-o a Inglaterra; avaliou-o talvez 
ainda melhor do que nós. 
Pois então, ânimo! As nuvens passam (Gazeta de Notícias, 20 abr. 1903, p. 
1). 

 
 
Diante da visita de Eduardo VII, representante, agora, do que fora Portugal no 

passado, D. João da Câmara deixa sobressair sua tristeza pela situação apática do país; no 

entanto, em seu discurso, também, é possível perceber um fio de esperança representado, 
                                                           
57

 Canto VII, estrofe 14, 8º verso de Os Lusíadas.  
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sobretudo, pela autoglorificação evidenciada na maneira como a praia é focalizada, o Castelo 

de São Jorge, a Sé, os antigos paços dos reis, as velhas casas de onde os marinheiros saiam 

em busca de novas terras e a estátua de Camões símbolos eternos do que fôra Portugal de 

outrora, capaz de camuflar as mazelas do país, enfraquecido e pobre, perante o maior 

imperador das Índias no momento coevo.  

Ao tentar esconder de Eduardo VII a pobreza de Portugal, o cronista parece estar 

tentando esconder de si mesmo e, principalmente, do leitor a real situação do país. Mais do 

que isso, tenta convencer a si mesmo e aos leitores de que o velho país, ainda, voltará a ser 

uma grande nação. Deste modo, sobressai a confiança na raça portuguesa: “Foram grandes na 

história os portugueses, sê-lo-ão outra vez amanhã. Os homens são os mesmos” (Gazeta de 

Notícias, 20 abr. 1903, p. 1). Trata-se, portanto, da crença de que a antiga “raça” do povo 

português, no presente, estava apenas adormecida e que, a partir do momento em que fosse 

despertada, faria com que Portugal revisse o seu lugar de grande potência imperialista. 

Esse saudosismo é considerado por Eduardo Lourenço (1992, p. 22 - 23), em sua obra 

O Labirinto da Saudade, uma fragilidade, uma tentativa de camuflar o atraso atual de 

Portugal. Segundo o autor, a razão de ser do povo português e a raiz de toda sua esperança 

consistem no fato de ter sido do qual a obra de Luiz de Camões, Os Lusíadas, é a “prova de 

fogo”, dessa “ex-vida”. Desta forma, ressalta:  

 
 

O viver nacional que fora quase sempre viver sobressaltado, inquieto, mas 
confiado e confiante na sua estrela, fiando a sua teia da força do presente, 
orienta-se nessa época para um futuro de antemão utópico pela mediação 
primordial obsessiva do passado. Descontente com o presente, mortos como 
existência nacional imediata, nós [os portugueses] começamos a sonhar 
simultaneamente o futuro e o passado (LOURENÇO, 1992, p. 22 - 23, grifo 
do autor). 

 
 
Na crônica “Primeiro de Dezembro”, de 7 de janeiro de 1904, aproveita-se da visita de 

D. Afonso XIII, rei da Espanha que, coincide com a aproximação da data de comemoração da 

Independência de Portugal dos domínios espanhóis, ocorrida em 2 de dezembro em 1640, 

para relembrar os episódios da restauração e vangloriar a coragem e determinação do povo 

português em enfrentar a soberania espanhola: 

 
 

Foi um brado, um brado apenas, que, mal saído de meia dúzia de lábios 
frementes, foi achar eco num cem números de corações. Os que no histórico 
palácio do conde de Almada, conjuravam para aclamar rei de Portugal a D. 
João, duque de Bragança, de certo não suporiam, com tão pouco sangue 
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derramado, com a morte de um só homem, Miguel de Vasconcelos, sentar no 
trono português o rei natural, pôr-lhe na cabeça a coroa que aos reis de 
Castela já uma vez conquistara o rei D. João I. [...] 
Foi a Mendes Leal, nessa noite a que já me referi, que pela primeira vez ouvi 
o velho e certo ditado: “Tem cada qual em sua casa tamanha força, que, até 
depois de morto, são precisos quatro homens para dela o porem fora”. E foi 
essa a força que aos portugueses assistiu naquele dia, foi ela que os fez 
encarar, sem uma palidez nas faces, a entrada pela fronteira dos numerosos 
exércitos que contra Portugal mandaram os ministros de D. Felipe (Gazeta 
de Notícias. 7 jan. 1904, p. 1). 
 
 

O trecho descrito evidencia bem o nacionalismo e a fé que D. João depositava no 

homem português ao discorrer sobre o ato heroico do povo que, após quarenta anos de 

submissão espanhola, em um único brado, resolveu por um fim a esta situação. Com o relato 

do ocorrido tenta mostrar ao leitor que ainda é possível mudar a história atual do país, o que 

fica mais explícito quando se vale do ditado popular: “Tem cada qual em sua casa tamanha 

força, que, até depois de morto, são precisos quatro homens para dela o porem fora”, pois, 

evidenciando esta força portuguesa, justifica a atitude de outrora e deixa subentendida a 

inerência dessa força ao povo português, ou seja, a possibilidade de superação no momento 

atual. 

Ademais, a rememoração de um momento importante da história pátria em que se 

destaca o espírito enérgico da nação, também é possível notar a crença de que Portugal não é 

uma nação como outra qualquer, mas uma pátria protegida por Deus, por isso, ainda que 

padeça, tem por recompensa a bênção divina: 

 
 

Durou a guerra vinte e sete anos, e Felipe IV, com a morte n’alma, vendo 
seu filho D. João d’Áustria, famoso general, também desbaratado, como 
antes dele o fora D. Luiz de Haro e depois o marquês de Cavacena, 
murmurou: -“Parece que o quer Deus!” [...]  
Que Deus o queria, disse-o, o povo de Lisboa, quando, na manhã da 
revolução, viu o Cristo que o arcebispo erguia em suas mãos, despregar da 
cruz a mão direita, como a querer abençoar a revolta (Gazeta de Notícias, 7 
jan. 1904, p. 1). 

 
 

Como faz na maioria das crônicas que remete à grande história portuguesa, o cronista 

apega-se, ainda, ao solar dos duques de Bragança, lugar onde o rei espanhol, Afonso XIII, que 

está em visita pelo país se hospedará. Neste caso, o monumento histórico funciona como um 

símbolo que tem a função de ressaltar o quanto o passado tem a ensinar aos homens 

contemporâneos:  
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No dia 14, o rei católico embarcará no cais das Colunas em direção ao 
Barreiro, onde um comboio especial deverá esperá-lo para conduzi-lo a Vila 
Viçosa, ao velho solar dos Duques de Bragança, em que tantos dramas e 
tragédias se passaram, velhas pedras em que por muitos anos os olhos 
inquietos tiveram postos os reis da Espanha. Trata-se apenas agora de uma 
caçada, mas falassem aqueles mármores soubesse o rei de Espanha ouvi-los, 
e muito lhe ensinariam (Gazeta de Notícias, 20 abr.1903, p. 1). 

  
 

Assim, como o antigo edifício tem muito a ensinar a D. Afonso XIII, também, tem 

muito a mostrar ao povo português. Por isso, D. João valoriza estes monumentos, pois sem 

eles mais fácil seria esquecer a história do país. Relembrando-os, evocando-os, vive-se o 

presente sob a luz do passado na esperança de um futuro próspero. No entanto, essa 

rememoração do passado na tentativa de fazê-lo um eterno presente, acaba por evidenciar 

com mais destaque os problemas atuais. Sobre essa atitude da intelectualidade da época, da 

qual D. João fazia parte, argumenta Eduardo Lourenço:  

 
 

Uma vez terminada a aventura, desfeito o império da história transformado 
numa mera carga de sonhos, o precioso comércio do Oriente, restava-nos 
[aos portugueses] como herança um Portugal pequeno e um imenso cais, 
onde durante séculos relembramos a nossa aventura, numa mistura de 
autoglorificação e de profundo sentimento de decadência e de saudade 
(LOURENÇO, 2004, p. 58). 
 

       
Em outras crônicas, especialmente aquelas que comentam os desempenhos das armas 

portuguesas em África, verifica-se de modo mais explícito a retomada do passado tendo em 

vista o futuro, a partir do modo como a figura do soldado português do século XVI, período-

auge das grandes navegações, é evocado.  

Segundo Benedict Andersen (2013, p. 35), um dos maiores exemplos de patriotismo 

da cultura moderna é o modo como o povo trata a memória dos seus soldados.58 Tal afirmação 

condiz com o sentimento da nação lusitana em relação aos seus antigos combatentes 

confirmado pela maneira como D. João se refere a esses homens considerando-os heróis 

nacionais e exemplo a ser seguido pela nova geração de militares. 

                                                           
58

 Para Anderson: “Não existem símbolos mais impressionantes da cultura moderna do nacionalismo do que os 
cenotáfios e túmulos dos soldados desconhecidos”. O respeito a cerimônias públicas em que se reverenciam 
esses monumentos, justamente porque estão vazios ou porque ninguém sabe quem jaz dentro deles, não encontra 
nenhum paralelo verdadeiro no passado. Para sentir a força dessa modernidade, basta imaginar a reação geral 
diante do sujeito intrometido que “descobre” o nome do soldado desconhecido ou que insiste em colocar alguns 
ossos de verdade dentro do cenotáfio. Estranho sacrilégio contemporâneo! E, no entanto, esses túmulos sem 
almas imortais nem restos mortais identificáveis dentro deles estão carregados de imagens nacionais espectrais. 
(ANDERSON, 2013, p. 35).  
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Após o golpe do Ultimato (1890), em que Portugal viu desfeito o sonho de um grande 

Império na África, o país passou a se dedicar com maior afinco às colônias africanas enviando 

várias expedições militares para esse continente de modo a fazer valer o direito de posse das 

terras que lhe restavam. Entre elas, algumas obtiveram grandes êxitos como as de Bailundo e 

Barué, em 1902, fazendo ressurgir o orgulho e a esperança do povo português. 

D. João registra esses momentos em suas crônicas como o ressurgimento do espírito 

valente de outrora. Em vários textos deixa sobressair seu sentimento nacionalista exaltando os 

militares e o bom êxito das ações do presente a partir da comparação do soldado 

contemporâneo aos combatentes da época da expansão marítima: 

 
 
Recordávamos então os triunfos de outras eras e deles sem vergonha 
podíamos renovar o doce orgulho. Foi como se novamente no-los doassem. 
Mereciam portugueses a história que os ensoberbassem, porque os novos 
eram dignos dos velhos; os netos honraram os avôs. Portugal conservava 
imaculadas as suas tradições, podia embriagar-se, porque a isso voltara a ter 
direito, na história de todas as epopeias que inspiraram a poetas um romance 
marítimo e guerreiro, sem rival na história da humanidade.  
Não era já com saudade mórbida que citávamos os velhos heróis. 
Celebravam-se novamente os gigantes que o mundo assombraram. Criaram 
formas reais os fantasmas que nos apareciam radiantes de toda a luz do 
Oriente, e, muita vez também, ameaçadores num pesadelo, de que éramos 
livres finalmente (Gazeta de Notícias, 5 mai.1902, p. 1). 
 
 

Torna-se interessante observar o modo como o cronista, ao exaltar o sucesso das armas 

portuguesas no presente, automaticamente se remete ao passado, reavivando as glórias 

daquela época, compartilhando com o leitor todo seu orgulho e confiança na raça portuguesa a 

fim de demonstrar que o espírito de determinação e valentia dos antigos militares continua 

vivo nos do presente, visto, por isso, como herdeiros dignos do legado heroico dos seus 

ancestrais, evidenciado, sobretudo, na expressão “os netos honraram os avós59”. Ademais, 

permite entrever o seu sentimento ufanista, uma vez que a desforra das forças militares do 

presente viabiliza uma saudade não mais mórbida, já que o bom êxito dos soldados de agora 

possibilita reviver de uma maneira mais otimista as alegrias do passado. 

O mesmo sentimento e discurso, expresso no enxerto acima, irá se repetir em vários 

outros momentos em que é feita a referência às tropas portuguesas em África. Assim, em 

crônica de 6 de outubro de 1904, ao comentar a guerra da Restauração portuguesa, em 1640, o 

                                                           
59 Esta expressão automaticamente faz lembrar sua peça O Beijo do Infante, que conforme já demonstrado nesse 
trabalho, apresenta a confiança do antigo marinheiro André no neto Luís, quando, no fim de sua vida, em um 
beijo, recebido por ele, quando criança, do infante de Sagres, transmite o desejo e a aptidão para a expansão 
marítima e consolidação do Império Português.   
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cronista relembra que, naquela época, a Regeneração foi possível porque “não se empobrecera 

o sangue num cativeiro de sessenta anos, nem deixaram lágrimas de regar nos corações as 

raízes do amor pátrio [...]. Ainda era a mesma gente, renovada nos netos as excelentes 

virtudes dos avôs” (Gazeta de Notícias, 6 out. 1904, p. 4). E, ainda, em crônica de 22 de 

setembro de 1904, “A Feira da Ladra”, chega à conclusão que: “se a desgraça se abateu sobre 

nós, o sangue que faz pulsar o coração dos soldados portugueses, o que atingiu nas guerras de 

há poucos anos os areais em África, é da mesma cor vermelha de que ficaram tintas as 

muralhas de Diu e os rios da velha Goa” (Gazeta de Notícias, 6 out. 1902, p. 1). Confirma a 

crença na raça e o sentimento de que os valores heroicos dos antigos soldados eram passados 

de geração para geração, ressurgindo com maior intensidade nos momentos de maior 

necessidade. 

Do mesmo modo, em crônica de 6 de outubro de 1902, “Bailundo e Barué”, sobre as 

vitórias portuguesas em terras da África, busca fundamentar seu discurso nos dizeres de 

Mousinho de Albuquerque, - um dos principais heróis das expedições contemporâneas -, para 

ressaltar o valor dos soldados elogiando sua valentia e disposição como sendo herança dos 

primeiros combatentes: “Disse-me um dia Mousinho de Albuquerque, [...] que nem um, um 

só, de seus soldados, se havia portado mal enfrente do inimigo. É velha tradição de 

portugueses” (Gazeta de Notícias, 6 out. 1902, p. 1). Nesta mesma crônica, o autor comenta:  
 
 
Lendo os autores que mais escreveram sobre a história das conquistas em 
África e Ásia, João de Barros, Diogo do Couto, Fernão Lopes de 
Castanheda, e tantos outros, que maravilhosas ações a cada página, que atos 
portentosos de extremado valor, nos fazem, ainda hoje girar mais vivo o 
sangue nas veias ao lembrarmo-nos que portugueses foram os gigantes que 
tais feitos praticaram! 
Abre-se ao acaso um livro da velha história e, só de ler certos nomes, 
sentem-se os olhos deslumbrados. Um só deles bastaria para dar glória a uma 
nação e cada um tem mil rivais. Abrem-se Os Lusíadas e não sabe a gente às 
vezes quando Luiz de Camões descreve a fábula e quando nos conta a 
história. Quantas vezes sobrepujam a verdade e quanto criaram as fantasias 
dos poetas! Da verdade falamos e nela ficaremos. Na história moderna dos 
portugueses em África, há capítulos de tanto brilho como os que inspiraram 
na velha história as estrofes mais altissonantes do poema de Camões. Não 
são episódios, não são anedotas singulares, não é um homem que de repente 
se coloca em pedestal mais alto colhendo toda a luz sobre seu vulto. É muito 
mais, é uma história inteira que se desenrola, toda em letras de ouro, apenas 
com as manchas que são como o selo de quanto pertence à humanidade 
(Gazeta de Notícias. 6 out. 1902, p. 1). 
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Ao utilizar expressões exageradas como “maravilhosas ações”, “atos portentosos de 

extremado valor”, “portugueses gigantes” e, inclusive, do diário das grandes conquistas, Os 

Lusíadas, para recordar e exaltar os feitos dos militares do século XVI, pretende-se elevar o 

trabalho do soldado contemporâneo, uma vez que seus feitos também são dignos de 

preencherem as páginas da epopeia. 

Faz-se necessário, ainda, chamar à atenção para a maneira como se utiliza da epopeia 

de Camões em suas crônicas. Em quase todos os textos sobre as questões históricas há a 

menção a essa obra, seja através de citações de seus versos, como já demonstrado acima, ou 

então, pela simples referência ao nome. Em crônica de 3 de fevereiro de 1902, por exemplo, 

ao recordar os feitos de Mousinho de Albuquerque, grande herói contemporâneo que havia se 

suicidado, e a repercussão de suas conquistas pela Europa diz: “Toda a imprensa do mundo, 

até a que em geral se mostra menos afeiçoada às coisas portuguesas, falou com entusiasmo da 

campanha a recordar os feitos [que] Os Lusíadas imortalizaram” (Gazeta de Notícias, 3 fev. 

1902, p. 1). 

Neste sentido, o autor reproduz o pensamento da elite da época que via na ilustre obra 

de Camões “uma referência mítica por excelência da cultura portuguesa” (LOURENÇO, 

1999, p. 97), portanto, o símbolo de uma “ancestralidade gloriosa” (FERNANDES, 2003, p. 

43). Uma vez que sendo guardião da memória intacta do período áureo para a história do país, 

era “a fonte onde muitos iam beber” de modo a relembrar o passado glorioso e acalentar o 

sentimento de impotência que pairava sobre a sociedade do século XIX.  

Outra forma de tentar combater e superar o presente problemático português 

apresentado nas crônicas de D. João foi o regresso ao campo, de onde a maior parte dos 

portugueses saiu em direção ao Brasil. Passemos, então, ao próximo tópico, no sentido de  

observar essa temática nos textos da Gazeta de Notícias.      

 

 

3.3.2 Exaltação do campo em detrimento da cidade 
 

 

Morador da cidade de Lisboa, tendo por uma de suas ocupações o trabalho de cronista, 

D. João da Câmara vivia de perto o atraso da sociedade portuguesa. Por isso, como muitos 

intelectuais portugueses de sua época, voltava-se para o campo em busca de alívio para a 

degradação da cidade. Assim, em suas crônicas da Gazeta de Notícia depreende-se o 
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confronto entre o campo e a cidade em que se destaca à vida campesina, símbolo de 

tranquilidade, rejuvenescimento, alegria e, sobretudo, respeito à tradição, em detrimento da 

cidade, em especial Lisboa, considerada “becozinho de civilização” (Gazeta de Notícias, 6 

jan. 1902, p. 1), onde a modernidade, a influência de outras culturas, o desrespeito às 

tradições e o desfalecimento dos ideais dão cabo da autenticidade portuguesa. 

Francisco Silveira (2005, p. 137) refere-se a D. João da Câmara como um “fidalgo–

burguês”, devido ao fato de ele ser concomitantemente “filho da aristocracia”60 e “filho de seu 

tempo”, uma vez que educado a partir das concepções aristocráticas, foi influenciado pelos 

novos ideais inseridos pela política do “Fontismo”. Formado em engenharia, dedicou-se às 

linhas férreas do país e no teatro inovou com o Realismo e o Simbolismo.  Por isso, era de se 

esperar uma atitude de entusiasmo ou, a flexibilidade em relação às modernidades que 

estavam sendo inseridas na capital do país. Entretanto, em suas crônicas na Gazeta de 

Notícias, deixa-se sobressair a imagem de um aristocrata, herdeiro do Antigo Regime, que 

luta por manter, a qualquer custo, as tradições de seu país: “É o que chama progresso. Não há 

nada mais temível que uma palavra sonora. Serve a tudo como argumento, enche a boca de 

quem a diz e cala as bocas dos outros” (Gazeta de Notícias, 12 fev. 1902, p. 1). 

O fato é que D. João, como bom engenheiro que era, não se posicionava inteiramente 

contra o progresso e até reconhecia que as reformas da cidade de Lisboa eram imprescindíveis 

para seu embelezamento e salubridade como se depreende do seu comentário:  

 
 

[...] terá o centro da cidade comunicação fácil pela avenida da Liberdade e 
Picoas, com a formosa alameda do Campo Grande. Ao mesmo tempo serão 
completadas as obras das ruas, que, desde a rotunda junto ao espaçoso 
parque em projeto, partem em diferentes direções e serão as principais 
artérias de um novo bairro sadio e admiravelmente situado. Construído o 
parque ter-se-á completado uma das obras mais úteis e formosas de Lisboa 
(Gazeta de Notícias, 12 fev.1902, p. 1). 

          
    
Todavia, portador de determinada consciência nacionalista, própria de sua geração, o 

cronista, tomado pelo sentimento patriótico, defende o gosto dos velhos portugueses, 

pregando uma arquitetura autêntica, ainda que simples, que seja representativa da cultura e 

tradição de Portugal, sendo, portanto, livre de qualquer influência estrangeira que venha 

manchar a memória histórica do país: 

 

                                                           
60 Conforme já demonstrado, seu pai era Marquês da Ribeira Grande, D. Francisco de Sales Maria José Antônio 
de Paula Vicente Gonçalves Soares da Câmara e sua mãe, filha dos terceiros duques de Lafões.   
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Às vezes, cansado o olhar de estrangeirismos antipáticos, chegamos a ter 
saudades do monótono estilo pombalino. Lembra-nos, por exemplo, do 
antigo largo da Esperança, com o seu chafariz, suas casinhas pobres, 
irregulares, com trapeiras, o velho convento ao fundo, e, francamente, 
preferíamo-lo, porque tinha caráter, à ventosa avenida de D. Carlos, com 
suas árvores alinhadas e construções modernas (Gazeta de Notícias, 12 
fev.1902, p. 1). 
 
 

Percebe-se uma renúncia às formas modernas procedentes do estrangeiro, sobretudo o 

estilo francês muito procurado pelos burgueses na construção de seus palacetes, pregando por 

uma arquitetura portuguesa própria que correspondesse aos costumes de cada região do país. 

Deste modo, seus textos, muitas vezes, servem como um desabafo contra os crimes de “lesa 

arte” cometidos por seus patrícios em prol do progresso. 

É o que se observa na crônica “Sintra”. Localizada próxima de Lisboa, a cidade 

serrana se transforma em quase uma extensão da capital, para onde os lisboetas partem com o 

intuito de entrar em contato com a natureza e clima agradável, sobretudo no verão. No 

entanto, as construções desordenadas de casas e palacetes aliadas à falta de bom gosto do 

homem acarretam, ao ver do cronista, na desfiguração da cidade: “Construiu-se demais, 

construiu-se com detestável ideal. A pedra e cal substituíram por muita parte a árvore, em 

outras roubaram a vista do passeante: era um crime perdoável ao egoísmo do homem, se ele o 

houvesse feito na linda tradição que fôra facílimo seguir” (Gazeta de Notícias, 8 ago. 1904, 

p.1). 

Percebe-se certa preocupação em preservar as belezas naturais da cidade, mas, acima 

de tudo, a aversão ao que não é de sua terra, visto por ele como “uma invasão antiartística 

estrangeira, que mal entre nós puderam aclimar-se” (Gazeta de Notícias, 29 set. 1904, p. 2). 

Além disso, evidencia nos seus dizeres a consciência de que nem tudo que condiz com uma 

cultura são adaptáveis e aceitáveis em outra e, por consequência, a incompreensão diante da 

teimosia de seus conterrâneos em abdicar-se do que é português, uma vez que, para ele, 

parece tão simples seguir as tradições do país. 

Em outra crônica, por sua vez, sobressai sua satisfação por constatar um exemplo de 

“casa portuguesa”: “Veja-se a linda casa minhota do conde de Arnoso em Cascais” (Gazeta 

de Notícias, 29 set. 1904, p. 2). O apreço pelas coisas de seu país sobressai ao encontrar na 

casa o “estilo minhoto”, visto que para o cronista, assim como para um número considerável 

dos intelectuais da época, a região Norte de Portugal, onde se localiza o Minho, era 

considerada uma das mais tradicionais, onde, ainda, o cosmopolitismo não havia se inserido 
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de tudo: “A mais simpática das nossas províncias no que diz respeito às tradições, continua 

ser o Minho encantador, e por isso nos ufanamos de mostrá-lo a estrangeiros, porque lhes 

damos a admirar Portugal como ele é, não mascarado” (Gazeta de Notícias 12 fev. 1902, p. 

1). Para além da simpatia que nutre por essa região, há de se notar no elogio um agrado ao 

leitor imigrante português, visto que a região Norte de Portugal era de onde saía o maior 

número de portugueses em direção ao Brasil. 

Voltando para a cidade de Lisboa, observa-se, como mais representativo desse 

sentimento patriótico e nacionalista, a defesa incondicional aos monumentos históricos e uma 

atitude de exigência de respeito das autoridades para com esses lugares.  

De acordo com José Augusto França (Cf. 1992, p. 100), no final do século XIX e 

início do século XX, foi desenvolvida uma política de reforma urbanística, iniciada em 1879, 

com a edificação da Avenida Liberdade, depois expandida para a abertura de novas avenidas, 

ruas, prédios de luxo e de utilidade pública, como a Estação do Caminho de Ferro do Rossio. 

Juntem-se a essas reformas a implantação da iluminação elétrica em 1902, dos transportes 

coletivos, um ano antes e a construção de complexos fabris. Essas novas construções 

arquitetônicas e instalações modernas, fruto do capitalismo e do cosmopolitismo que tomara 

conta de Lisboa não condiziam com a antiga aparência da cidade histórica, por isso, eram 

vistas por um grupo de intelectuais da época como atentados aos Monumentos Históricos 

Nacionais.  

Em crônica de 26 de agosto de 1901, D. João manifesta seu pesar diante do descaso 

das autoridades que permitiram, em 1896, a instalação de uma fábrica de gás ao lado da Torre 

de Belém, um dos principais símbolos históricos da cidade: “a Torre de Belém, atesta a quem 

entra à barra do Tejo a indiferença dos homens de Estado pelas mais sagradas tradições, toda 

envolta nas fumaradas negras duma indecente fábrica de gás. E tudo em nome do progresso!” 

(Gazeta de Notícias,  26 ago. 1901, p. 1). Posteriormente, em crônica de 12 de fevereiro de 

1902, o tom de lamento cede espaço para a ironia e, até mesmo, a sagacidade, características 

pouco comuns nas crônicas desse autor: “Em nome do Progresso!... [...] Muita gente chama 

ao passado os tempos ominosos. A Torre de Belém foi prisão? Viva o progresso! Ponha-se ao 

lado o gasômetro!” (Gazeta de Notícias, 12 fev. 1902, p. 1). 

Como autêntico aristocrata, detentor do “sangue azul da primeira nobreza” 

(SILVEIRA, 2005, p. 137), D. João tendia a valorizar como eminentemente portuguesa as 

construções arquitetônicas ligadas aos primórdios da nacionalidade e, principalmente, ao 

período áureo do país, por isso, demonstrava apreensão, todas as vezes, que algum 

monumento passava por restaurações. Nessas ocasiões, seu discurso tende a relembrar ao 
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leitor o significado do monumento para história de Portugal e, em alguns casos, deixa 

sobressair extremo sentimentalismo. É o que ocorre quando comenta a restauração da Sé de 

Lisboa, em 1901: 

 
 

A Sé, que já muito sofreu de [ignorantes], a que destino a condenaram! 
Quantas páginas da história se acham escritas em seus mármores! Tantas 
aclamações ouviram, tantas lágrimas! Tantos reis por aquelas portas 
entraram em triunfo! Dali saiu D. Sebastião para o Alcácer e naquele terreiro 
se quebraram os escudos, e mandaram chorar o povo pela morte de nosso 
bom rei. Contam as pedras da Sé toda a história de Lisboa, quer dizer quase 
toda a nossa história. Dê-se, se puder ser, o trabalho de sua restauração a um 
artista nosso, e, porque é um monumento histórico, dê-se a um patriota, e, 
porque é um templo, dê-se a um crente. E, se não puder ser não lhe mexam 
mais. [...] As raízes são no passado e é preciso fortalecê-las sempre. Dê-se-
lhes um bocadinho de luz; dê-lhes, de quando em quando, uma lágrima. 
(Gazeta de Notícias, 26 ago.1901, p. 1) 

 
 
É de se notar que como engenheiro D. João deveria incentivar as reformas urbanísticas 

da cidade, no entanto, como membro da velha aristocracia adota uma postura extremamente 

patriótica e defende de maneira intensa a preservação arquitetônica portuguesa, criticando 

severamente qualquer tentativa de reforma que interfira no aspecto da Lisboa Antiga, símbolo 

vivo do que fôra Portugal de outrora. Sua defesa aos monumentos históricos se justifica pela 

necessidade de preservar a memória gloriosa do país e, mais do que isso, funciona como 

estímulo para que o povo português do presente se lembre dos grandes homens e das grandes 

conquistas do passado de modo a “suscitar em seus coetâneos a capacidade de reação, as 

virtudes heroicas que fariam recuperar a grandeza perdida” (FERNANDES, 2001, p. 77). 

Esse seu patriotismo exacerbado de e a necessidade de se reafirmar como português a 

partir da lembrança do passado é tão intenso que não admite, nem sequer, a mudança dos 

nomes de ruas, pois acredita que tal atitude colabora para o esquecimento do passado. Como 

prova desse seu exagero, espalhado por vários textos, tem-se, em especial, a crônica “Nomes 

de Ruas”, dedicada exclusivamente a esse assunto por motivo da troca de nomes dos 

logradouros de Lisboa em homenagem a Almeida Garrett. Para D. João essa atitude chega a 

ser irônica, uma vez que o escritor romântico, autor de Viagens em Minha Terra, foi um dos 

principais responsáveis pela preservação da memória histórica e cultural do país:  

 
 

Ele que tanto amou a tradição, que nos antigos monumentos de pedra 
musgosa e nos apagados pergaminhos, nas histórias de boca em boca à 
lareira contadas e nos velhos poetas portugueses tanta vez se inspirou, como 
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há ele de perdoar tanta ignorância que em sua glória queria construir seja o 
que for de uma lembrança do passado ? [...] 
De que tínhamos melhor em monumentos gloriosos fizeram um montão de 
caliças, de pó, de lixo. Do pouco que ainda resta e pode conservar vestígios 
de um bocadinho de história ou de uma lenda, disso mesmo tratam de dar 
cabo... em homenagem a quem? ... a Garrett. [...]  
O nome duma rua, duma travessa ou dum beco que seja, pertence à história 
da cidade, e um vereador qualquer não lhe pode trocar nem sequer com a 
desculpa de sua proverbial inépcia (Gazeta de Notícias, 2 mar. 1903, p. 1).          
      

 
Observa-se que a exigência de respeito para com a tradição histórica do país se faz a 

partir dos exemplos de Almeida Garrett e do amor e consideração que este nutriu pelas coisas 

de sua pátria. Assim, reafirma a preservação do patrimônio histórico-cultural de seu país sob a 

luz de uma autoridade no assunto o que atribui maior credibilidade à sua posição ideológica. 

Outra forma de preservar o passado glorioso lusitano consiste na defesa das tradições, 

especialmente as religiosas, em um momento em que o país passava por transformações 

sociopolíticas e culturais recebendo influências de outras nações europeias: “Conservar 

tradições nunca foi não progredir. Deixe as raízes em boa terra e melhores frutos hão de 

colher-se na árvore. Nunca será por amarmos demais as nossas glórias que havemos de quedar 

parados e ver caminhar os mais” (Gazeta de Notícias, 2 mar. 1903, p. 1).   

Um dos recursos retóricos utilizados pelo cronista para ressaltar as tradições do país 

consiste na comparação entre o que foram as celebrações religiosas no passado e no que elas 

se tornaram na atualidade: 

 
 

Que diferença do que era dantes e nos contam livros velhos! Era uma das 
grandes festas de Lisboa, que ostentava suas grandes riquezas em colchas e 
bandeiras, preciosismos brocados, com que enfeitava as janelas de seus 
palácios. Iam os reis de Portugal às varas do pálio, seguidos de toda a corte. 
Pelas tortuosas ruas da antiga cidade, coalhadas de gente, que de fora 
acorrera curiosa, a enorme procissão deslizava como em triunfo, e o voto por 
que se realizava recordava os tempos de nossas glórias maiores. 
Despejavam-se nesse dia os tesouros da Sé e era para todos um 
deslumbramento! [...] 
Nada hoje nos recorda os esplendores de outros tempos. 
A procissão dá uma pequena volta no lago, segue-a o rei e vão com ele uns 
oficiais, de sua casa. Parte da guarnição faz ala. Um quarto de hora depois o 
pálio voltou para o templo, recolheu S. Jorge ao Castelo, os pretos e os 
cavalos ajaezados encaminharam-se para as cocheiras do paço. Nada mais. 
(Gazeta de Notícias, 23 jun. 1902, p. 1). 

 
 
O contraste estabelecido em seu comentário da festa do Corpo de Deus serve para 

acentuar a opulência da festa em épocas passadas diante de sua pobreza no presente 
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destacada, sobretudo, pelo tom de lamento utilizado: “Não era d’antes assim. A Procissão do 

Corpo de Deus foi, durante muitos séculos, a grande festa da cidade. Lisboa velha viu 

esplendores, que já hoje não lhe dão nem poderão dar jamais a admirar” (Gazeta de Notícias, 

17 jul. 1905, p. 1). Neste caso, a lembrança saudosa do passado ao invés de colaborar para 

reavivar o ânimo dos seus leitores em relação a Portugal, pelo contrário, contribui para a 

acentuação do sentimento de estado de marasmo em que o país se encontra. Sendo assim, os 

dizeres do cronista exemplificam o pensamento de Fidelino de Figueiredo, literato importante 

da época. Para esse crítico, recuperar “Portugal maior apenas produz advertência amarga do 

‘Portugal Menor’ ” (FIGUEIREDO, 1966, p. 112). 

Percebe-se, ainda, nos comentários de D. João a respeito da celebração do Corpo de 

Deus, uma atitude pedagógica, pois, entendendo ser a ignorância um dos motivos do repúdio 

e abandono das tradições, foca-se na figura dos “negros de S. Jorge”, participantes do cortejo, 

voltando-se aos tempos áureos das Conquistas Marítimas para explicar ao leitor o significado 

da presença dessas pessoas na festa: 

 
 

E tudo isso a propósito dos pretos de S. Jorge, desses ridículos máscaras, que 
envergonham uma cidade civilizada! Ora, nos tempos de o rei D. João II, 
foram as caravelas portuguesas até ao Cabo das Tormentas, e, quando o 
príncipe perfeito soube que a costa d’África, que parecia interminável, ali 
finalmente se curvava para o norte, mudou ao cabo o nome e chamou-lhe de 
Boa Esperança. Estava resolvida a mais complicada das equações na solução 
do problema gigante em que os portugueses andavam trabalhando desde o 
dia em que o infante D. Henrique começou, do alto do rochedo de Sagres, 
lançando olhos de [lance] pelo Oceano. Dessas viagens ao longo da costa, 
alguns navegadores trouxeram a Lisboa indígenas que encontraram, e que 
toda a população, interessada na grande conquista, desejava conhecer um 
dia. Mandou o rei que fossem os pretos acompanhando o Santo em seu 
estado, na procissão do Corpo de Deus. E nunca mais falhou a comemoração 
desse fato (Gazeta de Notícias, 23 jun. 1902, p. 1). 
 
 

Outra tentativa de incutir no leitor o respeito pelas tradições portuguesas para 

conservá-las consiste na comparação entre Lisboa e as demais capitais europeias, de modo a 

mostrar que os povos mais civilizados, - como o alemão, inglês e francês, entre outros -, 

conseguem conciliar suas tradições, por mais excêntricas que pareçam, com os novos 

costumes. Sendo assim, o cronista deseja levar o leitor, em especial o imigrante português, 

que tanto almeja a civilização dos países ricos e modernos, a perceber que é possível 

preservar os antigos costumes, atiçando-os a seguir o exemplo das demais nações europeias:  
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Que diriam os desdenhosos do nosso progresso, se saíssem de Portugal e 
visitassem Andaluzia pela Semana Santa e vissem em Londres o Lord maior 
em dias de cerimônia e notassem com cuidado com que a artística Alemanha 
conserva o caráter de seus bairros nas velhas cidades? Tudo o que é histórico 
inspira quase um respeito religioso a todos os povos civilizados, 
inclusivamente aos mais democratas, outra razão não tenham além do culto 
da arte para o desejo de conservar e cultivar na lembrança as mais belas 
heranças do passado (Gazeta de Notícias, 17 jul. 1905, p. 1). 

 
 
Como se tem observado ao longo desse estudo, as crônicas deixam transparecer o 

sentimento amargo em relação à civilização, uma vez que para D. João da Câmara ela parecer 

ser o único motivo pelo qual o amor para com as coisas da terra é substituído por “banalidades 

cosmopolitas ridículas” (Gazeta de Notícias, 17 jul. 1905, p. 1). Ressalta em uma de suas 

crônicas a respeito da celebração do Corpo de Deus: “Foi à sombra desta palavra 

deslumbrante – civilização - que deixamos cometer verdadeiros crimes de lesa arte. Perdemos 

tradições que eram lindas e importamos usos e costumes idiotas” (Gazeta de Notícias, 23 jun. 

1902, p. 1).  

É patente nesse comentário, o desgosto em relação à civilização, tendo em vista que o 

português, desejando inserir-se no progresso europeu, acabou por se envergonhar e, por 

conseguinte, desprezar as coisas de sua terra. Tal atitude por parte dos contemporâneos, ao 

mesmo tempo, irrita e entristece o cronista, pois a seu ver desconfigura Lisboa tornando-a a 

“cidade mais sensabor do mundo” (Gazeta de Notícias, 12 fev. 1902, p. 1). A crônica, “Pão 

com cheiro”, de 8 de setembro de 1902, é bastante representativa desse sentimento de 

despersonalização causada pelas convenções impostas pelo cosmopolitismo: 
 
 
A civilização com uma rapidez assustadora vai dando cabo de tudo, 
arranjando o mundo por um mesmo modelo. 
Em Trouville e em Cascaes, num fiord da Noruega e na ilha de Ceilão, numa 
praia da Grécia e noutra do Brasil, as meninas vestiram-se com os mesmos 
vestidos, puseram os mesmos chapéus, jogaram o mesmo lawn - tênis, 
dançavam à noite a mesma valsa, ouviram dos namorados as mesmas 
expressões sentimentais da gíria elegante. 
As Praias de Portugal são sucursais de Lisboa, como as de França o são de 
Paris, as de Espanha de Madri e as do Brasil o serão do Rio de Janeiro. As 
diferenças estão nos vestidos das senhoras e nas botas dos homens; a vida é a 
mesma, a mesma valsa a que se valsa sempre, é só não é a mesma hora por 
uma diferença de meridionais. 
Deste mal, que é geral, tem, sobretudo, sofrido a nossa terra, porque o mau 
exemplo vem de cima, onde, aliás, menos importava que no povo, cada dia a 
perder alguma de suas lindas e pitorescas tradições (Gazeta de Notícias, 8 
set. 1902, p. 1). 
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A maneira como constrói seu discurso reiterando a palavra “mesmo” enfatiza o seu 

cansaço e recriminação diante da modernização que dá cabo das tradições e produz uma 

sociedade não mais autêntica, pelo fato de ceder às convenções e imposições reproduzindo 

modelos estereotipados que partilham espaços e costumes semelhantes, seguem a moda 

idêntica, frequentam os mesmos lugares, usam vocabulários parecidos. Assim, na ânsia de 

unificar as culturas desfaz-se daquilo que elas têm de mais legítimo e cria-se uma sociedade 

submissa aos interesses materiais. 

Em outro momento, a implicância para com o progresso beira a fina ironia. Isso ocorre 

na crônica “Intrujões”, de 4 de agosto de 1902, em que o autor comenta os problemas que o 

progresso traz para as cidades:  

 
 
Fê-los assim a civilização. Onde ele [intrujão] surja é terra civilizada. Não 
consta que eles andem traficando na Lapônia ou em Barué [...]. Que se há de 
dizer numa cidade onde as ciências, por excelência, não dê mártires de 
quando em quando? Descarrilam comboios, voam fábricas pelos ares, 
correm faíscas assassinas pelos arames de telégrafos, todo progresso tem 
suas vítimas, e elas dizem o grau em que do progresso colhemos. Queremos 
ser um grande centro... São os espinhos da glória (Gazeta de Notícias, 8 set. 
1902, p. 1). 

 
 
Como resultado da modernização e cosmopolitismo tem-se o pessimismo em relação à 

cidade vista como um local lúgubre, degradante “sede do vício, da doença e do mal” 

(MATOS, 2002, p. 128), onde os ideais são todos corrompidos, como é possível observar na 

crônica “O auto do fim do dia”, de 28 de outubro de 1901. Nela o autor ao comentar o livro 

do poeta Antônio Correia de Oliveira apresenta uma apologia ao campo, local de extremo 

lirismo, onde “as raparigas que andam na ceifa cantam ao desafio com os namorados” (Gazeta 

de Notícias, 28 out. 1901, p. 2), e “os pinhais e soutos de castanheiros nas almas nos acorda 

um terno sentimento” (Gazeta de Notícias, 28 out. 1901, p. 2), em detrimento da cidade vista 

como possuidora “de becos tortuosos onde uma luz suja e doente se reflete nos charcos e 

d’onde se não avistam as estrelas do céu” (Gazeta de Notícias, 28 out. 1901, p. 2), onde os 

homens sentem o “asco a apertar-se as goelas” (Gazeta de Notícias, 28 out. 1901, p. 2) e 

caminham como “sonâmbulos” ao lado de “espectros que no esforço dum sorriso [...] 

estorcem as bocas negras a conter pragas peçonhentas” (Gazeta de Notícias, 28 out. 1901, p. 

2) e sofrem na alma “uma intensa saudade do sol” (Gazeta de Notícias, 28 out. 1901, p. 2). 

Percebe-se que a cidade é vista como lugar que aniquila seus habitantes, enquanto que, em 

contrapartida, o campo é lugar de paz natural e alegria. 
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Do mesmo modo, o homem citadino, do fim do século XIX e início do século XX, é 

apresentado como um ser corrompido que, embora seja jovem, é velho de espírito, fútil, 

esnobe, ocioso e sem ideais, em contraste com o homem das cidades mais próximas do campo 

e das aldeias descritos como seres repletos de juventude, de ideais, alegria e disposição. 

Na crônica “A Cidade e as Serras”, escrita em Coimbra, D. João faz uma reflexão 

comparativa sobre os jovens estudantes da cidade de Coimbra que, embora fosse uma das 

mais antigas do país, como ressalta o escritor, “não há terra tão velha em que melhor cante a 

mocidade” (Gazeta de Notícias, 6 jan. 1902, p. 1), sendo, portanto, detentora de uma “alegria 

que se chama esperança” (Gazeta de Notícias, 6 jan. 1902, p. 1) e os jovens das “grandes 

capitais”, no caso Lisboa, “becozinho de civilização” (Gazeta de Notícias, 6 jan. 1902, p. 1).  

Deste modo, demonstra que em Coimbra não há o esmorecimento moral e intelectual, 

uma vez que, entre seus habitantes, em especial os estudantes, “ainda há ideais para caçar, 

ainda se questiona com alma qualquer assunto, ainda o encolher dos ombros não veio 

substituir argumentos” (Gazeta de Notícias, 6 jan. 1902, p. 1). Coimbra é descrita como uma 

cidade em que os jovens vivem intensamente: “Que vida deve ser aquilo: acreditar em alguma 

coisa, ter um amor que nos cante na alma, ter um ideal em que se criem forças” (Gazeta de 

Notícias, 6 jan. 1902, p. 1). Por sua vez, os jovens de Lisboa demonstram uma alienação 

moral e intelectual, pois são vistos como homens “tolos [que] têm como superioridade um 

supremo desdém pelos outros” (Gazeta de Notícias, 6 jan. 1902, p. 1), tendo perdido “a 

faculdade de sentir o que é simples” (Gazeta de Notícias, 6 jan. 1902, p. 1) e sendo, portanto, 

“incapazes de um trabalho, da luta de alguns minutos por uma ideia generosa” (Gazeta de 

Notícias, 6 jan. 1902, p. 1). 

Torna-se, ainda, interessante observar o modo como descreve as atitudes dos 

estudantes de Coimbra e a maneira de se comportar dos jovens de Lisboa. No caso da 

primeira cidade, por meio da utilização de termos ligados ao campo, D. João descreve suas 

atitudes e posicionamentos críticos, deixando sobressair o entusiasmo e admiração por 

constatar nos estudantes inteligência e ânimo para calorosas discussões: “Dois estudantes vi 

eu, histéricos, assanhados, um republicano a exaltar a obra do marquês de Pombal, outro 

açoriano e monárquico a esfrangalhá-la com ironias. Pareciam dois galos.” (Gazeta de 

Notícias, 6 jan. 1902, p. 1). Por sua vez, ao focalizar os adolescentes de Lisboa, demonstra-os 

dominados pelas convenções, descrevendo seus comportamentos fúteis, à semelhança de um 

dândi, e o desejo de parecerem mais velhos. O escritor deixa sobressair um sentimento de 

desprezo e até mesmo sarcasmo diante da constatação de que a preocupação demasiada com a 
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aparência e convenções estão relacionadas, diretamente, à degradação moral desses jovens, e, 

por extensão, da cidade: 

 
 

Há tempos, num carro americano, em que me dirigia para Santo Amaro, 
entraram dois pequenos, que são florescentes promessas. Treze, quatorze 
anos, quando muito. Chapéus com fita, por causa do vento; presos a corrente 
de metal branco, molhos de chaves nas algibeiras, como quem tem muitas 
gavetas e cofres; cintos largos, anéis nos dedos e nas gravatas; ambos de 
luneta. Mal fora da vista da família, tiraram as cigarreiras, depois de entre 
algibeiras as boquilhas, depois as caixas de fósforo com iscas pendentes para 
os dias de vento. Iam fumando, atirando alto as fumaças, contentes consigo, 
olhando para as janelas. Apearam-se com o carro a andar e caíram ambos na 
lama, escarrapachados, um de cada lado (Gazeta de Notícias, 6 jan. 1902, p. 
1).  
 
  

Em outra crônica, denominada “Expedicionário”, a comparação se faz entre os 

soldados, muitos dos quais filhos das aldeias, e os homens da cidade. D. João ressalta a 

simplicidade, coragem e a determinação desses soldados camponeses diante dos perigos e 

importunos da vida em detrimento da amargura e misérias do homem fraco, desanimado e 

egoísta da cidade: 
 
 

Atravessaram sertões, padeceram misérias, ofereceram os corpos às balas e 
às zagaias, defenderam a honra da bandeira e vingaram-na de antigos 
[ultrajes]. Eram soldados, andaram como soldados, com a mesma placidez 
com que se cumpre um recado. Agora voltaram para um regimento, vão 
depois para suas terras, daqui a pouco estão outra vez agarrados aos cabos 
das enxadas cavando vinhas, ou no cabo dos arados cantando aos bois. 
Quando forem velhos, sentados às [lareiras], têm uma história linda para 
contar e no mais não fazem diferença dos outros. [...]  
Como, ao pé de um homem desses, parece ridículo o que nunca na vida fez 
mais do que muito queixar-se [...] São frequentes na cidade os tipos desses 
ofendidos, descrentes de toda justiça no mundo, que muita vez envelheceram 
[...]. Nem lhes dariam piedade, misérias maiores que as suas, nem lhes 
serviria de exemplo o labutar dos outros. Só têm olhos para contemplar suas 
chagas, boca para lamentá-las (Gazeta de Notícias, 29 dez. 1902, p. 1). 

 
 
A contemplação do soldado, de sua coragem na guerra e força de vontade, quando, de 

volta ao país, entrega-se, com vigor, aos trabalhos do campo em oposição às descrições 

depreciativas do homem da cidade, ser ocioso e egoísta, revelam o sentimento do cronista em 

relação à supremacia moral do campo sobre a cidade. 

Deste modo, enquanto o centro urbano é descrito como lugar destruidor do passado 

glorioso português, de desrespeito às tradições, corrompido pelo cosmopolitismo e 
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modernidades, como ambiente opressor e de desfalecimento dos ideais, o campo é visto como 

local de natureza exuberante, alegria, rejuvenescimento e perpetuador das tradições 

portuguesas: “como são diferentes as festas do povo das alegrias convencionais dos bailes dos 

clubes e cassinos, onde tudo é metódico regulado pelo dedo mínimo da mão esquerda dum 

tanto por hora!” (Gazeta de Notícias, 08 set.1902, p. 1). 

Diante da angústia das convenções citadinas resta, apenas, a lembrança nostálgica do 

campo. Constantemente, percebe-se nas crônicas o cansaço e o mal-estar de D. João em 

relação à realidade opressora da cidade, “domina-nos a preguiça” (Gazeta de Notícias, 8 

set.1902, p. 1), e o desejo de fugir para o campo em busca de ar puro, “que nos penetra no 

pulmão a varrer miasma” (Gazeta de Notícias, 30 ago. 1903,  p. 1), do contato com a natureza 

e com as tradições já extintas na capital. É o que ocorre na crônica “Nossa Terra”, quando 

desabafa: “Tinha sede de campo, das árvores, das águas correntes. Mármores e granitos de 

Lisboa já me pesavam, e quanta vez um apito de comboio me trazia a imaginação a paisagem 

deliciosa [...]. Que formoso este Ribatejo ainda tão cheio de tradições, com suas grandes 

lavouras no campo” (Gazeta de Notícias, 30 ago. 1903, p. 1). Do mesmo modo, em crônica de 

17 de fevereiro de 1904, “Primavera Temporã”, diante da monotonia da cidade, o cronista 

sonha em deixar o ramerrão do dia-a-dia em busca da tranquilidade das serras: 
 

 
Sente a gente um desejo de abandonar todo o trabalho e abalar por aí a fora, 
atravessando as serras onde cada pé de trigo é por enquanto uma 
manchazinha verde, ouvindo cantar cochichos, calhandras e codornizes, ora 
no chão, e elas tão cor de terra que não as vemos, ora tão alto, lá tão perto do 
azul, que não as avistamos. Cantam perdizes e cotovias; voam pardais em 
bando. A terra sorri só para o céu e este sorri-se para a terra como dois 
noivos ( Gazeta de Notícias, 17 fev. 1904, p. 1).  
 

 
O campo é sempre o local de simplicidade e extrema tranquilidade no qual o cronista 

vai à busca de paz de espírito e revitalização das suas forças e saúde: “É apenas um dia fora 

de Lisboa, fora do campo de luta, um descanso bem vindo, que me refrigera como um copo 

d’água fresca. [...]”(Gazeta de Notícias, 30 ago. 1903, p. 1) e o lugar onde se evidencia a 

harmonia entre o céu, a terra e o homem: “Também as coisas são nossas amigas, os campos e 

os pinhais e os salgueiros das valas e as roseiras dos valados parece que nos sorriem” (Gazeta 

de Notícias, 30 ago. 1903, p. 1). Por vezes, chega a compartilhar com o leitor sua ideia de 

lugar aprazível junto da natureza:  
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o sítio mais belo para a sua casa de campo: um largo patamar na meia 
encosta; atrás trepando pela serra a mata das árvores silvestres, ao pé da casa 
a vinha, e, lá em baixo, campos de milho e campos de trigo, e o rio com sua 
azenha: uma casa bem portuguesa, com seu alpendre, janelas bem rasgadas, 
uma varanda com craveiros e azulejos, telhado mourisco com as pontas 
reviradas aos cantos (Gazeta de Notícias, 8 set. 1902, p. 1). 

 
 
O espaço sonhado condiz com o seu sentimento nacionalista, uma vez que privilegia a 

agricultura de seu país ao desejar viver próximo às vinhas e às lavouras de milho e trigo, além 

de idealizar uma casa com características peculiares da arquitetura portuguesa. Como se este 

lugar autêntico, seus ares e suas belezas fossem capazes de lhe oferecer tranquilidade e paz, 

uma vez que não foi corrompido pela civilização. 

Muitas das crônicas que apresentam a temática do campo desenvolvem-se a partir dos 

relatos memorísticos de viagens verdadeiramente feitas pelo cronista, por motivo de visita a 

algum parente ou amigo nas províncias ou, então, passeio imaginário onde deixa sobressair 

uma intensa exaltação das serras. 

Geralmente, as descrições das viagens irreais ocorrem a partir de algo que D. João 

presencia na cidade e que, automaticamente, o faz lembrar-se do campo, o próprio cronista 

designa essas viagens como “pão com cheiro”61, uma vez que a partir do pensamento e 

sobretudo da fantasia consegue se deslocar para as diversas províncias e aldeias de seu país, 

sem ausentar-se de suas obrigações na cidade e sem gastar nenhum tostão. Assim, por meio de 

um estímulo sensitivo, visual ou auditivo, como o sentir o sopro do vento, a visão de uma 

andorinha, a percepção de uma árvore florida em seu quintal ou a audição do cantar de um 

grilo, de uma “rapariga”, ou o silvo da locomotiva e, até mesmo, a leitura de um livro de 

trovas populares evoca recordações dos saudosos campos e cria cenários imaginários por onde 

passeia destacando o que há de mais bonito em cada região portuguesa:  

 
 

Sucede-me isso um pouco, quando, nestes dias de verão quentíssimo, posso, 
com bocadinho de imaginação, meter-me no comboio, correr por esse 
Ribatejo fora, deixar o vale do Tejo, atravessar em dois túneis a serra que o 
separa do risonho Mondego, avistar Coimbra cheia de tradições, respirar o ar 
balsâmico dos pinhais, ver o mar de Espinho e da Granja, atravessar o 
Douro, dizer um rápido adeus ao Porto, entrar no Minho, encantar-me no 
quadro deslumbrante como num final de mágica. [...] Alargam-se os campos, 
levantam-se as montanhas, deslizam-se os rios, cresce a vegetação, criam-se 

                                                           
61

 Na crônica “Pão com cheiro”, o cronista explica que essa designação surgiu a partir da história do filho de um 
amigo seu, que partiu para o Rio de Janeiro, e lá viveu em extrema pobreza, sendo que, todas as vezes que sentia 
fome e só tinha pão duro para comer, sentava-se na escada de um restaurante  onde sentindo o cheiro da comida 
devorava o seu pão: “Com um nadinha de fantasia, assim arranjava um jantar, ainda de hipotético, barato, único 
de conveniência para a circunstância” (Gazeta de Notícias, 8 set. 1902,  p. 1).   
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num instante aldeias, cintilantes no fundo escuro dos pinhais, ouvem-se as 
canções das raparigas que vêm das desfolhadas e o sino da igreja lá no alto a 
bater ave-marias (Gazeta de Notícias, 8 set. 1902, p. 1).  

 
 
Do mesmo modo, as crônicas que apresentam lembranças de suas viagens reais 

apresentam um caráter impressionista e subjetivo e demonstram a recorrência permanente dos 

cinco sentidos, – visão, audição, paladar, tato e olfato -, com destaque para a visão, uma vez 

que tenta captar plenamente tudo que o cerca de modo a transmitir ao leitor os cenários 

naturais peculiares de cada província e os sentimentos que estes lhe despertam: 
 
 

Foi o comboio dar sua volta na linha da cintura e logo vir acariciar-nos um ar 
mais fresco, que nos penetrava nos pulmões a varrer miasmas.[...] Depois as 
salinas de Póvoa, com suas pirâmides de sal a reluzir ao sol, brancas de neve, 
Alverea. Estamos no coração do Ribatejo. [...] Alguns lavradores [...] já 
fazem uma primeira lavra. Avistamos ao longe umas charruas; mais perto da 
linha anda o gado bravo atrelado a uma grade. À passagem do comboio 
umas calhandras levantam voo [...]. Passamos Vila-Franca e os campos 
começam a alargar-se. Na outra margem avistam-se as pintas brancas das 
casas ora isoladas, ora formando aldeia e vilas com uns nomes históricos. 
[...] Giram, com o movimento do comboio, os sulcos da campinas. Manadas 
de éguas. Os potros alam fugindo, arqueando o dorso. Um touro, de cabeça 
erguida, olhar sereno. [...]. Ponte do Requengo. Chegamos. 
A estrada que atravessa o campo a nos conduzir a Valada, é das mais 
formosas dessa região, [...]. Alegremente vão os cavalos da diligência 
fazendo soar os seus guizos. São vinte minutos de caminho por uma estrada 
toda plana. Já se avistara a torre da igreja, mais alta que as copas das árvores 
torcidas no cimo como um báculo.  
Aqui sim, está a gente em Portugal, até lhe parece que os pássaros cantam 
nos salgueiros, numa língua que lhes entendemos que os pinheiros 
murmuram, repetindo o que em nossa mocidade nos ouviram, [...]. A terra 
encantava-me, e encantavam-me a gente cuja hospitalidade é tradicional 
(Gazeta de Notícias, 30 ago. 1903, p. 1). 
 
 

Do excerto acima, depreende-se um quadro vivo da região do Ribatejo até chegar a 

Valada, destino da viagem do cronista. Na descrição evidencia-se o seu fascínio pela terra 

portuguesa, desde as regiões próximas ao mar até os campos com suas lavouras, seus 

pássaros, animais e lugarejos graciosos com suas casas e igrejas singelas. Consegue captar as 

belezas do campo e transmitir de uma maneira idealizada para o leitor. Assim, diante de uma 

sociedade portuguesa corrompida, de onde muitos portugueses saíram em busca de melhores 

condições de vida, D. João exibe ao leitor um ambiente oposto, de paz e belezas que não o 

deixa esquecer-se das belezas de sua terra natal e o faz sentir saudades da pátria.  

Em outros momentos, a viagem é proporcionada pela leitura de obras poéticas que 

evidenciam a vida do campo: “Assim também nós, correndo com os olhos as páginas do livro, 
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podemos, ora numa, ora noutra melodia, conforme o assunto mudando o estilo, deitarmo-nos 

por aí a correr terras, vendo paisagens e vestuários diferentes, tipos variados de homens e 

raparigas” (Gazeta de Notícias, 27 jul. 1903, p. 1). Neste caso, além de demonstrar os 

cenários naturais, destaca o caráter alegre e sentimental do campesino revelado nas canções e 

poesias populares sobre a temática do amor e da saudade, cantadas nas festas, e durante o 

trabalho no campo, tomando o cuidado de mostrar as variações de tonalidade poética e de 

melodia de acordo com o sentimento dos portugueses de cada região do país:  

 
 

Muda o estro como a intensidade de luz do sol, que se torna mais doce à 
beira mar, com a transparência das águas, que no Algarve é maior, como o 
perfume das flores, mais suave no Minho, mais trepador na Charneca de 
Alentejo em noites quentes de junho. E as quadras do povo têm a luz e o 
perfume das províncias em que nasceram. [...] E lendo as Mil Trovas 
percorremos Portugal inteiro (Gazeta de Notícias, 27 Jul. 1903, p. 1). 
 
 

A contemplação idílica proporciona, também, a descrição minuciosa, por vezes 

idealizada, dos habitantes das regiões campesinas. Neste caso, foca-se no cenário social 

evidenciando, principalmente, os trajes típicos dos homens e mulheres do campo, assim como 

os seus costumes e comportamentos. Ao referir-se à cidade de Valada, chama a atenção para o 

campino, figura típica do Alentejo, cujo trabalho consiste em, montados a cavalo e munidos 

de uma vara de madeira, denominada pampilho, guardar e conduzir cavalos e, principalmente, 

os touros bravos. O modo como descreve os campinos, dando destaque para as cores de suas 

vestimentas e suas ações diárias no campo, como o manejo do animal coloca-os diante dos 

olhos do leitor, como se este estivesse presenciando a cena: “Ainda ali encontram os 

campinos do barrete verde debruado de vermelho. Jaqueta ao ombro, calção, meia, 

conduzindo as manadas de égua, os touros negros, erguendo as cabeças orgulhosas e os 

cabrestos de olhar manso, fazendo soar os chocalhos” (Gazeta de Notícias, 17 fev. 1904, p. 1) 

Ademais, deixa sobressair sua alegria e admiração por constatar que a tradição desses homens 

e dos seus trabalhos é preservada nessa região, sentimento que se evidência da expressão 

“ainda ali” logo no início do seu comentário.  

Em outros momentos, destaca-se a figura feminina, já que a mulher portuguesa sempre 

teve um papel de destaque no campo. Já na Idade Média se destacou nos trabalhos 

campesinos enquanto o homem partia para lutar nas guerras contra os mouros. Ao longo das 

épocas, esse papel social se manteve, sendo a mulher responsável pelo cuidado com a terra e a 

criação de animais, além dos típicos trabalhos femininos, como a costura. Nas crônicas 
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destacam-se as varinas, figuras típicas das aldeias, região Norte de Portugal e de Lisboa, que 

percorriam os bairros populares vendendo peixes e frutos do mar, e a figura da trincana, típica 

jovem da cidade de Coimbra, demonstrando a propensão dessas mulheres para a música 

popular:  

 
 
Quando as varinas de pé descalço, saia curta, lenços de pontas a voarem ao 
vento, chapéu de abas largas, deixarem a terra em busca de trabalho, 
espalharão suas cantigas por toda a Estremadura, durante as vindimas, 
durante a apanha de azeitonas.  
Se penetrarmos na Beira, vamos encontrar das melhores cantadeiras de 
Portugal; se descermos mais ao sul, ouviremos às vozes lindas das trincanas 
em Coimbra, terra tradicional de poesia portuguesa (Gazeta de Notícias, 27 
jul. 1903, p. 1). 
 
 

Torna-se importante ressaltar que, em nenhum momento, D. João da Câmara 

demonstra as mazelas e os problemas sociais enfrentados pelo homem do campo. As serras 

são sempre descritas de maneira idealizada, como sendo lugar de intenso bem estar. No 

entanto, ainda que não fosse sua intenção, deixa subtendida a dificuldade das mulheres para 

arrumarem trabalho em suas aldeias, forçando-as a abandonarem suas casas em busca de 

emprego em outras regiões. Todavia, por motivo de seu intenso nacionalismo e olhar distraído 

para os problemas do país, e, também, por não querer manchar a imagem ideal do campo que 

vem transmitindo a seus leitores, não se atém a essa questão. A saída dessas mulheres para 

outra localidade é vista, apenas, como algo positivo, uma vez que contribui para disseminação 

e preservação da poesia e música portuguesa. 

O registro da vida campesina proporciona, também, um olhar atento para as crenças e 

eventos religiosos com destaque para sua natureza poética, sentimental, lendária e 

supersticiosa. Conforme já demonstrado acima, D. João sente a necessidade de instruir seu 

leitor de modo a perpetuar as tradições; por isso, em muitas crônicas em que esse assunto é 

abordado, observa-se a explicação das lendas e dos motivos pelo qual o evento religioso é 

celebrado no país: 

 
 

Por todo país florescem, perfumadas as lendas religiosas. Não há convento, 
igreja, por esses campos, do Algarve ao Minho, que não tenha alguma de 
suas imagens ligada a uma história milagrosa cuja origem se perde na 
indecisão de tempos longes, que velhas crônicas disseram ao cabo de muitos 
anos de tradição oral que se contava à lareira, que poetas ingênuos uma vez 
rimaram (Gazeta de Notícias, 17 mar. 1902, p. 1). 
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Quanto à realização das festas, há de se notar a descrição emocionada e viva que o 

autor faz das romarias, em especial dos círios. As explanações são feitas a partir do olhar 

atento do autor, que transmite a sensação de ter vivenciado o que está relatando; por isso, seus 

comentários apresentam grande apelo sensorial e tornam-se autênticos e dinâmicos:  

 
     
É o tempo dos círios agora. Só o nome evoca alegrias. São no céu azul os 
flocozinhos brancos do estalar das bombas e os foguetes esfuziando; são as 
grandes correrias nos cavalos arreiados vistosamente; são músicas 
retumbantes, o apregoar dos cargos e toda a grande azáfama dos arraiais. Ao 
cheiro do azeite a ferver à porta as barracas mistura-se o perfume religioso 
que vem do templo, flores que secam nas jarras, cera e incenso queimado. É 
o Círio do Cabo, o das Mercês, o da Atalaia e, o mais famoso por toda essa 
devota salviada, o da Nazaré. [...] Passa a galope um festeiro, posto no 
chapéu o registro ou na lapela em complicada moldura de [taleo] recortado a 
imagem da Senhora. Traz uns modos de arauto e vem fazer primeiro sob as 
janelas, seus corações de namorado. Depois vêm outro e mais outro, todos a 
galope vêm e voltam. Alguns trazem na garupa mulher, que é boa cavaleira. 
De longe se via o lenço vermelho, erguendo-se e abaixando-se ao compasso 
do galope como lá longe a fazer sinais.  
Chegou enfim. Apanham-se às janelas. Lá vem o grande magote de 
cavaleiros que entesaram as rédeas uniram as pernas às barrigas dos cavalos, 
para que fizessem boa figura e olham fitos para as janelas, cheios de si, 
vitoriosos! É um trabalho doido na carroça dos foguetes; são as grosas em 
cada terra. Vem o juiz muito respeitável, de chapéu alto, no cavalo ajaezado, 
todo nas pernas, à antiga portuguesa: cauda a arrastar, crinas ao vento. Na 
carruagem descoberta, todos no assento de trás, vêm os três anjos 
encarregados das loas, cada um com seu lencinho na mão para os gestos 
serem vistos, o do meio com o estandarte e sempre vestido conforme a 
tradição pinta o Anjo São Miguel vencedor do dragão infernal com couraças 
e capacete. Vão muito sérios, compenetrados de seus cargos, já um tanto 
enrouquecidos de tanto verso declamado à porta de cada igreja. Chega 
finalmente Nossa Senhora, tão pequenina e tão bonita, na berlinda velha da 
casa real tirada por mulas, o solo vestido de amarelo e vermelho, bota à 
frente rica, chapéu armado. Vai lá dentro, muito seriazinha sobre a peanha, 
rodeada de flores. E todos se ajoelham, porque é a Rainha do Céu, que a 
todos tem valido. Umas mulheres falam-lhe de rijo; outras calam-se, mas 
têm os olhos marejados de lágrimas de gratidão. Segue atrás a fila de 
carruagens que parece interminável. O cortejo para. Está aberta a porta da 
Igreja. Os anjos ergueram-se, desenrugaram os lenços, apuraram a garganta, 
começaram a recitar as quadras na antiga melopeia da tradição (Gazeta de 
Notícias, 19 set. 1901, p. 1) . 

 
 
A citação é extensa, mas se faz necessária para a percepção do modo como D. João 

registra minuciosamente todos os rituais do cortejo religioso, iniciando-se por suas impressões 

sensoriais onde se destacam a beleza do céu, o som das músicas, bombas e foguetes aos quais 

vem se acrescentar os perfumes das flores, que lembram os campos, o cheiro das velas e 
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incensos queimados que não deixam esquecer que se trata de uma festa religiosa e o aroma do 

azeite que evoca as comidas tradicionais sempre presentes nessas ocasiões.  

Ademais essas impressões, observa-se tanto o registro dos costumes religiosos, como 

o de levar a imagem de Nossa Senhora, no chapéu ou na lapela, a natureza poética desses 

eventos é verificada nas loas recitadas pelos “anjos” do cortejo, quanto as maneiras 

galanteadoras dos romeiros, uma vez que destaca a atitude de um dos cavaleiros que passa 

exibindo-se diante da janela da pretendente, mostrando que a participação desses jovens nos 

círios vai além das pretensões religiosas e, também, o respeito e a devoção que D. João 

compartilha com os fiéis e os leitores à Nossa Senhora, exibido na maneira carinhosa com que 

descreve sua presença na berlinda. 

É de se notar, ainda, o forte apelo visual conseguido por meio da descrição minuciosa 

das vestimentas e ações das pessoas, os juízes vestidos à moda portuguesa antiga, os homens 

nas carruagens com roupas de anjos recitando as loas, a atitude de genuflexão diante da Nossa 

Senhora, e a emoção das mulheres. Com isso, o cronista consegue aproximar a tradição 

campesina portuguesa do seu leitor dando a impressão de estar presenciando e, até mesmo, 

participando, do cortejo sagrado.  

Do mesmo modo, faz o panegírico das serras, exaltando, através de intenso lirismo, as 

belezas da natureza e compartilhando com o leitor, grande parte deles filhos do campo, sua 

ternura idílica e as sensações que esse contato lhes proporciona: 

 
 

Quem não levou a vida no campo não sabe senti-la, não lhe conhece a alma. 
É preciso, de madrugada, ter-se andado sob os pinhais, ouvindo-lhes os 
gemidos e o murmúrio de suas fontes na relva, ter quebrado com a testa o fio 
que, de noite, a aranha teceu de árvore para árvore, ter ouvido o acordar dos 
ninhos, ter sonhado durante uma hora de sesta à sombra de um penedo cheio 
d’ heras, ter-se enlevado com uma cantiga de ceifeira, quando às ave-marias, 
o sino toca na aldeia, ter adormecido a céu descoberto, com os olhos 
preguiçosos contando as estrelas, enquanto os grilos cantam no rosmaninho, 
coaxam as rãs à beira do rio, e o [ressonar] da charneca é como o murmúrio 
de muitos beijos (Gazeta de Notícias, 24 fev. 1902, p. 1). 

 
 

Constantemente, encontramos em seus textos alusões às ações do campesino, o 

contato com os animais, o cantar dos pássaros e insetos, a beleza e o perfume das flores e das 

árvores, o som dos sinos das igrejas das aldeias e das águas da fonte a correr, o gosto das 

comidas típicas das regiões, tudo descrito de uma maneira bastante idealizada:  
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A natureza com tanto rustir-se não tem quem a vença em formosura. [...] No 
centro duma charneca não se avista sinal d’um homem, não tine uma 
campainha, não canta em cascata o rio. [...] Entretanto, há vida, e que vida! 
Sente-a gente; basta pôr-se à escuta, um momento, para que saiba não estar 
só. Cantam as perdizes nos outeiros, rastejam nas brenhas os répteis, voam 
as borboletas e as abelhas, passam como setas as libelolinhas. [...] Desde que 
despontou a aurora, tudo foi vida. Para o ano há de haver mais pássaros para 
cantarem, mais abelhas para fazerem mel, mais flores para perfumarem o 
vento. Põe-se o sol, fecham-se, enrolando-se as papoulas das esteias para 
dormirem, recolhem-se os pássaros, ascendem-se as estrelas. Relembrá-lo 
que saudades acordam em todos os que estamos dentro dos muros da cidade, 
com raras fugidas para o ar livre e embalsamado, que nos lava os pulmões e 
avermelha o sangue! (Gazeta de Notícias, 24 fev. 1902, p. 1). 
 
 

Deste modo, mesmo ao descrever uma charneca, região seca, de baixa fertilidade, 

sobressai-se uma natureza ideal62. A crônica, neste contexto, revela-se como um oásis, pelo 

fato de descrever um local de vida em abundância e saúde em contraposição aos muros 

cinzentos e opressores da cidade. O sentimento nostálgico, nesse caso, torna-se inevitável, 

pois é através dele que se recupera a natureza e os costumes de seu país. Portanto, as crônicas 

de D. João da Câmara apresentam ao seu leitor um Portugal rural, alegre, bonito e genuíno, ou 

seja, um campo ainda não influenciado pela civilização, onde os homens e as mulheres 

preservam suas tradições por meio do uso das vestimentas tradicionais, do gosto pela música 

e poesia popular e oferecem a típica comida portuguesa:  

 
        

Mas, paciência, talvez procurando bem ainda encontremos em algum 
cantinho da província um trecho de paisagem portuguesa não estragada pela 
civilização, onde nos apareça uma linda lavadeira com seus trajes 
característicos, onde ouçamos um coro de vozes frescas cantando versos 
muito nossos, onde nos cheire a pão de milho, moído na azenha do lugar, e 
ao caldo verde das nossas couves excelentes (Gazeta de Notícias, 8 set. 
1902, p. 1). 
 

 
Por meio da exaltação demasiada da pátria, da pintura idealizada da natureza e da 

apologia à vida campesina portuguesa, D. João deixa sobressair à intenção de acalentar o 

sentimento de nostalgia, em detrimento aos grandes centros urbanos, em especial Lisboa. 

Sendo assim, suas crônicas têm a função de oferecer um pouco de Portugal para aliviar a 

saudade do colono. Mais do que isso, dar visibilidade de que não há lugar melhor no mundo 

para se viver do que aquele onde se viveu os primeiros anos de vida - Portugal: “Em questões 

de arte e sentimento impera muito o que se bebeu com o leite. A paisagem que primeira 
                                                           
62

 Idealização semelhante encontra-se na sua peça Os Velhos no momento em que os proprietários ficam sabendo 
da ameaça das expropriações das terras onde vivem, conforme já foi mencionado neste trabalho (p. 44). 
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vimos, que primeiro maravilhou o nosso olhar, essa para sempre se nos gravou na alma 

(Gazeta de Notícias, 1 ago. 1902, p. 1)  

Além da rememoração do passado glorioso e da exaltação da pátria, outra forma 

encontrada por D. João de se evadir da crise em que se encontra a sociedade portuguesa é a 

lembrança dos tempos felizes de sua infância e juventude em oposição ao tempo presente 

visto como um momento triste e saudoso. Passemos, então, para a observação das crônicas da 

Gazeta de Notícias com esta temática.  

 

 

3.3.3  Sentimento de velhice: sinal de uma sociedade malograda 
 

  

Conforme ressalta Francisco Silveira (2005, p. 138), sendo membro direto da 

aristocracia, D. João da Câmara era herdeiro do antigo regime, a Monarquia, que no final do 

século XIX para o XX, após sete séculos de soberania, mesmo contando com o apoio de uma 

burguesia, que embora se dissesse liberal, rendia-lhe reverência, estava desacreditada, 

agonizante e em via de extinção. Em vista da ameaça à sua estirpe e do estado de decadência 

em que a sociedade portuguesa se encontrava, D. João, portador de uma personalidade 

sensível, absorveu os problemas da pátria para si e refletiu-os em suas vivências pessoais. Em 

uma conferência em homenagem ao centenário do escritor, F. A. de Oliveira profere que, no 

início do século XX, “D. João da Câmara estava duplamente enfraquecido. A doença do corpo 

e a doença do espírito, causada pelos males da Pátria, turvarvam-lhe no rosto aquela deliciosa 

alegria comunicativa, expressão também de um viver social que fenecia” (OLIVEIRA apud. 

POLIDE, 1959, p. 652).  

Todo esse sentimento refletia-se em suas obras, em especial em suas crônicas da 

Gazeta de Notícias. Estas, conforme já mencionado, funcionavam como uma espécie de diário 

pessoal, porém aberto, no qual o cronista compartilhava com o leitor suas opiniões, emoções, 

recordações e sentimentos. As crônicas, nesse sentido, principalmente aquelas que abordavam 

o comentário de sua vida pessoal, apresentam um estilo memorialístico, melancólico e 

saudoso, em que se destacam os sentimentos positivos e momentos alegres da infância e 

juventude em detrimento do presente amargurado por motivo da percepção de uma sociedade 

decaída e, principalmente, diante da consciência da ação implacável do tempo, traduzida pelo 
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sentimento de velhice diante das frustrações e ausências, sobretudo dos entes queridos, 

impostas no decorrer de sua vida.    

Quando inicia sua colaboração para a Gazeta de Notícias, em 1901, D. João contava 

apenas 49 anos. No entanto, antes mesmo de chegar aos sessenta anos63 já se considerava um 

idoso: “Estou de férias, e confesso que esta palavra me parece, agora, que sou velho, quase 

tão linda quanto dantes” (Gazeta de Notícias, 2 ago. 1905, p. 3). Para o cronista alguns dos 

sinais de que a velhice havia chegado eram a sensatez demasiada, “já para as coisas olhava 

como elas tão cheio de juízo” (Gazeta de Notícias, 27 jan. 1902, p. 1), a tendência maior à 

reflexão, à recordação saudosa e aflição diante da constatação da passagem do tempo: “Agora 

menos poeta e mais filósofo, e a lembrança de meias horas que deslizaram serenas, que nos 

acorda a saudade, o desejo insensato de segurar o tempo” (Gazeta de Notícias, 27 jan. 1902, 

p. 1); assim como a falta de espontaneidade, - “Os velhos já não sabem rir sem esforço e já 

nem sabem chorar” (Gazeta de Notícias, 30 dez. 1901, p. 1) -, e a dificuldade de cantar a 

mocidade em seus poemas: “achei-me velho para tratar do assunto e pareceu-me que as 

quadras me saíam com barriga [...]. Queria fazê-la toda cheia de luz de aurora, perfumadas, 

como um jardim de Sintra em madrugada de abril e as minhas personagens pareciam coristas 

velhas a fingir mulheres do campo” (Gazeta de Notícias, 26 jun. 1903, p. 1). Tais sentimentos 

despertados no cronista não eram recentes como nos informa em crônica de 1902: “Isso é lá 

ter juízo, isso é lá pensar acertadamente! Queres o nome da tua mudança? Pois aqui tens e 

treme: é velhice! E é natural que assim seja. E há seis anos já eu era velho!” (Gazeta de 

Notícias, 27 jan. 1902, p. 1). 

Tendo em vista que a expectativa média de vida do português, no final do século XIX 

era, aproximadamente, de 50 a 54 anos64 e que a maioria dos amigos de D. João no início do 

século XX, já havia falecido, ou falecera logo no despontar do século, entre as idades de 45 e 

59 anos65, causando-lhe extremo sofrimento, acredita-se que um dos motivos para a afloração 

desse sentimento consista na constatação da aproximação ameaçadora da morte e na tristeza 

pela perda de seus companheiros de mocidade e de trabalho, pois cada amigo que morria 

                                                           
63 De acordo com Tereza Veiga, no século XIX, em Portugal, consideram-se jovens os efetivos entre 0 a 19 anos, 
adultos as pessoas entre 20 e 59 anos e idosos os homens de mais de 60 anos de idade. (Cf. VEIGA, 2004, p. 69).  
64 Média de idade estabelecida a partir da observação das tabelas sobre a população portuguesa, em especial a 
masculina, nos anos de 1801, 1864, 1878, 1890 e 1900, elaboradas por Tereza Rodrigues Veigas. (Cf. VEIGA, 
2004, p. 69).   
65 A título de exemplo têm-se os três melhores amigos de D. João da Câmara: Domingos Ciríaco Cardoso (1846 
-1900), falecido aos 54 anos; Gervásio Lobato (1850 -1895), falecido aos 45 anos; Antônio Urbano Monteiro de 
Castro – (1850 – 1902), falecido aos 53 anos, além de outros importantes intelectuais da época como: Antônio 
Ennes (1848-1901), falecido aos 53 anos; Tomás Lino de Assumpção – (1844 -1902), falecido aos 58 anos e 
Rafael Bordallo Pinheiro (1846-1905), falecido aos 59 anos.  
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parecia levar consigo um pouco de sua vida, conforme fica evidente em seu comentário a 

respeito do falecimento do amigo Urbano de Castro: “Ajoelhado junto daquele caixão, senti 

que um bocado de mim mesmo ia nele a enterrar. Todos temos uma esperança de felicidade; é 

menor agora, a que posso ter no mundo. [...] Levou-me um pedaço da minha alma” (Gazeta 

de Notícias, 2 dez. 1902, p. 1). Desta forma, o sentimento de D. João em relação à velhice 

condiz com a afirmação de Jack Messy (1993, p. 33): “se o envelhecimento é o tempo da 

idade, que avança, a velhice é o da idade avançada, entenda-se em direção à morte”. 

Há de se ressaltar que D. João sempre teve sua sensibilidade voltada para a temática da 

velhice, a ponto de sua principal obra teatral se chamar, justamente, Os Velhos (1893), uma de 

suas operetas escrita em conjunto com Gervásio Lobato denominar-se O Testamento da Velha 

(1894), uma de suas pequenas narrativas presente no livro Contos (1900), receber o título de 

“O baile dos Velhos”, e grande parte das personagens de suas peças como A Triste Viuvinha 

(1897), O beijo do Infante (1898) e Meia Noite (1900), já terem passado dos sessenta anos. 

Outra possibilidade para o afloramento dessa velhice precoce está ligada diretamente à 

sua função na sociedade, consistindo no contato frequente que ele, como dramaturgo, tinha 

com os artistas teatrais, um dos profissionais que mais sofrem ao envelhecer, uma vez que a 

carreira artística exige beleza, habilidade e dinamismo, qualidades que com o passar do tempo 

vão se perdendo. Não raras vezes, o cronista compartilhou com seu leitor, de maneira bastante 

franca, seu sentimento em relação à chegada da velhice para os artistas: “Saber envelhecer é 

duro a todos, ainda mais ao artista, duríssimo ao ator, muito mais a atriz. Saber envelhecer é 

um talento raro” (Gazeta de Notícias, 26 ago. 1901, p. 2). 

Portador de grande sensibilidade e aproveitando-se da crônica, apresenta a velhice 

como um período triste e decadente, sobretudo para a atriz, mulher que, após viver um 

período coroado de realizações, belezas e glórias, inesperadamente se vê desprezada, 

substituída e, finalmente, esquecida. Na crônica “Palhaço”, de 14 de outubro de 1901, 

descreve as atitudes da atriz envelhecida que, aos poucos, vai sentindo o abandono do público, 

porém reluta em aceitar sua condição: 

 
 

Não pode crer que seja dela a culpa; será do expectador desnorteado, será 
provavelmente do próprio espelho; e dirá com o velho casquilho da anedota: 
“Os espelhos do meu tempo eram muito mais perfeitos”. Deu-lhe a arte 
inolvidáveis noites de glória, todos sabem, menos ela, quanto para os da 
artista valeram os triunfos da mulher, da sua mocidade vitoriosa. [...] Não 
quer acreditar nas rugas que lhe diz o espelho e pede àqueles que a protegem 
lhe digam que ainda é formosa, que tem sua voz o timbre argentino de outros 
tempos, que seu talento não tem rival. Ai, tempos, tempos, em que ela foi a 
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mais nova! E então, exigindo a caracterização um milagre impossível, 
apelando para todos os recursos que uma longa prática lhe ensinou, 
afastando com horror o momento doloroso em que num papel de velha 
mostre os próprios cabelos brancos, consegue, ainda uma vez, pela 
habilidade uma salva de palmas dos amigos velhos. Ainda tem um feliz 
momento de vitória! Habilidades, sim, mostrou ela, até mostrou habilidades. 
Mas quanto não sofreram as cenas, perdido todo o perfume, toda a frescura 
que uma atriz nova lhes daria! (Gazeta de Notícias, 14 out. 1901, p. 2). 

 
 
Evidencia-se a atriz idosa como um sujeito confuso diante de suas frustrações e 

restrições, que luta para ofuscar suas limitações, negando sua condição de velha e tentando 

mostrar que, ainda, se sente viva e capaz de cumprir suas funções artísticas na sociedade. 

Assim, a velhice é renegada pela atriz, que se considera apta para atuar, porém é apontada 

pela sociedade, como destaca o cronista, apenas os “amigos velhos” ainda a aplaudem, ou 

seja, aqueles que de alguma forma, também, sofrem as consequências da passagem do tempo. 

Às demais pessoas já foram internalizadas os valores da juventude para o desempenho 

artístico, por isso tendem a desprezá-la: “E pasma, quando o que lhe trouxe glórias, há vinte 

ou trinta anos, lhe é pelo bom senso de uns ou norteamento artístico de outros, ligeiramente 

criticada!” (Gazeta de Notícias, 26 ago. 1901, p. 2); e, mesmo aqueles que a aturam, o fazem 

por consideração. O próprio cronista, com sua experiência em teatro, destaca os danos 

sofridos pela cena na falta de uma atriz mais jovem como demonstra no trecho descrito acima 

e em outras crônicas em que aborda o mesmo assunto: “Se tudo morre onde não haja sangue 

novo como haveria a arte de viver?” (Gazeta de Notícias, 26 ago. 1901, p. 2). 

A partir de um posicionamento duro, D. João demonstra o sofrimento causado pela 

chegada da velhice, chamando a atenção para a presença e situação das pessoas idosas na 

sociedade que, de tão comum, muitas vezes, passam despercebida. Nesse caso, conforme 

ressalta Roncari (1985, p. 14), o cronista “vê o cotidiano com um olhar estranho”, torna-se 

capaz de “observar e julgar o movimento, a mudança, e alertar para o que tem de 

extraordinário o que parece corriqueiro, sólido e estabelecido”. Ao expor o sentimento da atriz 

em relação à velhice, leva o leitor a refletir a respeito da dificuldade do envelhecimento que, 

não se limita apenas ao teatro, mas faz parte da vida de todos, uma vez que somente aqueles 

que tiverem suas vidas interrompidas na juventude não envelhecerão.  

Em outros momentos, aproveita-se das crônicas na Gazeta de Notícias para, ao invés 

de focalizar o que ocorre com o outro, compartilhar com o leitor os seus próprios sentimentos 

em relação à velhice. Nestes momentos, destaca-se a figura do leitor como o confidente de um 

homem melancólico que, apesar de estar no auge e vigor da vida adulta, sente-se desfalecido, 
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velho, saudoso de seus momentos da juventude, - “Pensando nesses tempos enche-me hoje de 

saudade, que temos sempre no princípio da velhice de quantas vibrações nossos corações 

sentiram agora tão cansados” (Gazeta de Notícias, 7 jan. 1901, p. 1) -, e, também, tomado 

pelos fantasmas do passado: “Que saudade nos trazem esses dias de festas! Vêm, outra vez, 

acompanhar-nos os fantasmas brancos amigos” (Gazeta de Notícias, 13 jan. 1902, p. 1).   

A lembrança saudosa do passado ora alivia, ora intensifica as angústias desse homem 

“velho” do presente. Sendo assim, como ressalta Silveira, em D. João da Câmara, a velhice 

sempre “aparece associada à saudade, esse sentimento agridoce, leal e conselheiro da alma 

portuguesa” (2005, p. 143); isso ocorre porque a pessoa idosa é mais propensa à saudade e, 

tanto é assim, que Jorge de Faria, a partir do estudo da obra de D. João, considerou-o 

“dramaturgo por excelência da saudade” (FARIA, 1893, p. 241). 

Ecléa Bosi, em seu livro, Memória e Sociedade: lembranças de velhos, baseada no 

estudo do sociólogo francês Halbwachs, sobre a reconstrução do passado, explica que “A 

lembrança é a sobrevivência do passado” (BOSI, 2007, p. 53), sendo que esta não está focada 

apenas no indivíduo, mas, sobretudo, na sua relação social. Sendo assim, as lembranças são 

provocadas, ou seja, “se lembramos é porque os outros, a situação presente nos fazem 

lembrar” (BOSI, 2007, p. 53). 

No caso das crônicas de D. João é sempre algum acontecimento da sociedade presente 

que o faz evocar momentos felizes do passado, sobretudo de sua infância. Assim, a celebração 

do Natal junto da família o faz relembrar o seu tempo de criança: “Natal! Me recorda os mais 

lindos sonhos da minha infância!” (Gazeta de Notícias, 13 jan. 1902, p. 1). As descrições se 

tornam afetuosas e emocionadas uma vez que resgatam costumes, imagens, sons, sabores e 

sensações daquela época:  

 
 

Não há natal que me não lembre dessas madrugadas. Saía do colégio e ainda 
mais alegre vim encontrar o Natal na minha casa: a missa do galo, as 
campainhas muito alegres tocando ao bater da meia-noite, quando o padre 
canta o que os anjos cantavam, a ceia depois da missa, e boas festas, boas 
festas! Que quantidade de gente àquela mesa, e todos com fome e a canja a 
fumegar! (Gazeta de Notícias, 13 jan. 1902, p. 1). 
 
 

Do mesmo modo, a leitura de um livro o faz lembrar-se da velha babá: “Tive saudade 

da criada velha que, há muitos anos, – [...] me contava aquela mesma história, mas rendilhada 

de pormenores, mais ingênua ainda” (Gazeta de Notícias, 13 jan. 1902, p. 1). Ou então, o 

retorno de sua família, que fôra a Sintra, o faz resgatar as impressões obtidas na primeira 
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visita ao local, quando ainda era criança, e retratá-la de maneira idealizada, pois procura 

compartilhar com o leitor aquilo que guardou na memória, ou seja, o sentimento da criança 

pura, sonhadora e deslumbrada diante da beleza da natureza de Sintra, portanto, com uma 

visão ainda não corrompida pelos males da sociedade: 

 
 

Pareceu-me um sonho, e que árvores velhas, os penedos tão cobertos de hera 
que não se via o granito, as pedras do castelo, as fontes frias, tudo falava, 
tudo tinha uma alma. Estava eu no colégio, estudando o primeiro ano de 
português, e aquele passeio foi-nos dado para tema de um concurso a 
prêmio. E eu falei do que tinha ouvido à natureza” (Gazeta de Notícias, 08 
ago. 1904, p. 1). 
 
 

No entanto, apesar de evocar o passado a todo o momento, na tentativa de voltar a ser 

a pessoa feliz que era na juventude, as lembranças, de certa forma, até acalentam sua tristeza, 

mas não a eliminam de todo. Isso ocorre porque, como ressalta Bosi, ainda de acordo com a 

teoria de Halbwachs, “a maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, 

repensar, com imagens e ideias de hoje as experiências do passado” (BOSI, 2007, p. 55). 

Deste modo, não se pode reviver o passado de uma maneira plena, porque o homem do 

presente é diferente do que foi no passado e as lembranças são evocadas a partir das vivências 

do presente, dos materiais de que dispõe e da consciência que têm nesse momento. Nesse 

sentido: “Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma 

imagem que experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de então e 

porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas ideias, nossos juízos de realidade e de 

valor” (BOSI, 2007, p. 53). 

Assim, as lembranças são permeadas de melancolia e amarguras, pois relembram o 

passado a partir da pessoa que ele é no momento em que evoca a lembrança, ou seja, um 

homem, descrente do presente, devido viver em uma sociedade repleta de problemas, e 

ressentido com a efemeridade implacável do tempo e por ter consciência que as alegrias e 

momentos felizes do passado não poderão jamais ser retomados, sendo, portanto, impossível 

reviver plenamente o que já se passou: “São as grandes alegrias do passado que sem volta 

possível me põem maior tristeza no coração” (Gazeta de Notícias, 20 out. 1902, p. 1). 

A crônica de 9 de junho de 1903, torna-se um bom exemplo das vivências e sensações 

do presente que desencadeiam lembranças do passado, porém permeadas de melancolia, uma 

vez que, ao tratar dos vendedores ambulantes de Lisboa, demonstrando a perpetuação das suas 

músicas e dos dizeres, passados de geração para geração, demonstra ter consciência de que, 
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embora as músicas sejam as mesmas, ele não é mais a criança de outrora, assim como, 

também, os vendedores de ruas já não são mais os mesmos. Ao comentar a vendedora de 

figos, o cronista expõe:  

 
 

Ainda hoje, quando a mulher passa, com a sua grande giga à cabeça, cheia 
de figos da outra Banda, muitos doces, acamados entre as folhas de vinha, 
gosto de lhe ouvir o pregão com seu remate original. 
- Olha os figuinhos de capa rota! 
Então revivo tempos que se foram, sonhos da mocidade que eu julgava 
eterna. A mulher que, o ano passado, todas as manhãs, no princípio do 
outono, passava pela minha rua, não era de certo a mesma cuja voz argentina 
encantava meus ouvidos de criança, moldada em sua cantiga tão fresca. 
Decrépita velhinha deve ser agora, se ainda vive. Mas o canto é que é o 
mesmo, canto de remotas eras, a mesma frescura das manhãs, o mesmo 
aroma! Meus ideais são outros, mas a saudade ajuda-me a reviver nos 
antigos. Mortos ressuscitam, amigos velhos que me quiseram e a quem eu 
quis muito. Perde-se o pregão ao longe, e quanta vez me deixa ficar cismado 
no que meia dúzia de notas me fizeram dentro de mim alvorecer entre 
brumas! (Gazeta de Notícias, 9 jun. 1903, p. 1). 
 
 

Percebe-se a descrição lírica do momento passado, uma vez que se sobressaem as 

impressões do jovem quanto aos figos que são “muito doces”, o canto da mulher que é 

“encantador” e a “frescura” da cantiga, que demonstra um período de alegria, bem estar e 

sonhos, que parece ser eterno. A evocação desse momento passado tira o cronista do seu 

estado atual de tristeza e decepções, representado pela imagem das “brumas” e o faz por, 

alguns momentos, restituir sua força evidenciada no uso da metáfora “alvorecer”, ou seja, 

quando diz que meia dúzia de notas lhe fez “alvorecer entre brumas!”, está tentando 

demonstrar que se lembrar do passado lhe proporciona ânimo para viver o presente que lhe 

aflige.  

Além disso, a percepção desse momento também serve para acalentar a saudade dos 

amigos queridos já falecidos, uma vez que esta parece ser uma das principais causas da 

tristeza do cronista. Ao relembrar a amiga Mimi Garrett, - filha do escritor romântico Almeida 

Garrett, com quem sua família manteve estreitos laços de amizade, durante o período em que 

D. João trabalhou na construção de uma estrada de ferro em Sintra -, não esconde sua 

infelicidade pela perda dos amigos: “Mais um véu de tristeza amacia para mim as cores 

brilhantes de vegetação, e cada sussurro, cada perfume acorda-me no íntimo da alma uma 

saudade. Tanto que em vinte anos se desfez para nunca mais reviver! Tantos amigos que 

desapareceram para sempre!” (Gazeta de Notícias, 30 jun. 1902, p. 1). Percebe-se que a 

rememoração do passado não é feita de uma maneira feliz, uma vez que a exuberante natureza 
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de Sintra, agora, é marcada por um “véu de tristeza”. Neste caso, a lembrança saudosa surge a 

partir de um presente desejoso da recuperação do passado, cuja percepção, conforme ressalta 

P. Norma, “é a apropriação veemente do que nós sabemos não nos pertence mais.” (NORMA, 

apud. BOSI, 2007, p. 16) 

Em crônica de 9 de dezembro de 1901, denominada “Aniversário triste”, observa-se a 

saudade nascida do contraste que a consciência de D. João da Câmara estabelece entre duas 

realidades: a coeva e a antiga. A percepção da realidade que se vive atualmente demonstra um 

presente desgostoso, amargurado, doente e envelhecido: “Olhar pela janela do meu quarto 

entristece-me. Meia dúzia de árvores minhas amigas de pequeno, envelheceram muito. 

Morreram algumas e deixaram entre as outras um vazio melancólico. [...] Há quinze dias que 

estou doente em casa e toda a noite não pude fechar os olhos” (Gazeta de Notícias, 9 dez. 

1901, p. 1). Percebe-se que D. João transmite para a natureza seu estado de espírito, uma vez 

que é ele quem se sente envelhecido, assim como melancólico, devido ao falecimento dos 

amigos. 

Por sua vez, a percepção do passado é dada por meio da evocação retrospectiva da 

realidade que se viveu em que se destaca o passado como o tempo perfeito, de vivência 

agradável junto aos amigos muito amados e livres das preocupações. Na crônica descrita 

acima, D. João relembra os momentos felizes da viagem que fez ao Porto com os amigos, já 

falecidos, Gervásio Lobato e Ciríaco Cardoso, para presenciar a peça de autoria deles, O 

Burro do Senhor Alcaide, cuja décima-quinta representação era em homenagem a eles: 

 
 

Lembro-me da alegria dessa nossa viagem do que rimos e conversamos por 
esse caminho fora dos jornais que compramos em Espinho e falavam da 
nossa festa, da chegada de manhã cedo a Campanha, onde nos esperavam o 
Taveira e muitos amigos. Razão tínhamos nesse tempo para nos julgarmos 
felizes. Corria-nos a todos a vida bem. Acabávamos de escrever O Solar dos 
Barrigas¸ que em Lisboa ia em linda carreira no teatro da rua dos Condes, e 
obtinha O Burro do Senhor Alcaide, êxito enorme representado no Porto. 
Estava seguro por uns meses o sossego das nossas famílias. Tudo nos parecia 
luminoso. Rodeado de tantos amigos, lembro-me da alegria que me deu o 
Porto àquela hora, a que nunca vira aquela parte da cidade. Todos dávamos 
largas à fantasia e tudo víamos azul, muito azul como o céu daquela 
madrugada. [...] Como todos andávamos alegres! (Gazeta de Notícias, 9 dez. 
1901, p. 1). 

 
 
A lembrança saudosa evidencia-se a partir de um acontecimento importante da vida do 

autor e de seus companheiros de trabalho que foi vivido de modo intenso causando-lhe grande 

emoção e, por isso, marcado para sempre em sua memória. Assim, o evento do passado é 
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lembrado de maneira bastante emotiva, como sendo um período de alegria, proporcionado 

pelo bom êxito do trabalho desempenhado por ele e pelos amigos. A vida junto dos colegas 

aparentava estar livre de qualquer desventura e repleta de felicidade, esperança e sonhos, 

como é possível depreender do uso contínuo da cor azul, símbolo de paz e tranquilidade, em 

seus dizeres. 

Por meio da lembrança saudosa, o cronista evoca os episódios felizes vividos junto aos 

amigos, procurando forças para afirmar-se e manter-se vivo. No entanto, como ele mesmo 

ressalta, as tentativas de evocar o passado tornam seu presente amargurado e conturbada sua 

relação com a realidade: Alegrias recordando passados parece mentiras. [...] se até quando 

vou ver as comédias do Gervásio, eu já não sei rir com elas! Se a música do Ciríaco quanto 

mais alegre, mais funda me acorda a comoção! Recordar passados alegres... não será melhor 

esquecê-los?” (Gazeta de Notícias, 3 jul. 1903, p. 1). Assim, uma vez que a maior parte dos 

seus amigos já morreu, abre-se com o leitor compartilhando seus anseios, medos e mágoas e, 

inclusive, o desejo de esquecer o passado.  

Desta forma, por mais que tente, não consegue se desligar das menções saudosas que 

parecem ser inerentes a ele, uma vez que mesmo sofrendo com essas lembranças agarra-se a 

elas. Estas, apesar de entristecê-lo, funcionam como uma espécie de refúgio, uma vez que a 

sua vida atual, em uma sociedade decadente, é vista como um fardo: “é o que sempre me faz 

tristeza quando se me fala em tempos que hão de voltar. Sim, com sombras, onde dantes havia 

luz; com fantasmas, embora muito brancos, onde de antes havia riso” (Gazeta de Notícias, 3 

jul. 1903, p. 1).  

Por isso os seus desabafos com o leitor tendem a ser sempre emocionados, tristes e 

pessimistas. Principalmente, conforme já dito antes, quando se trata de relembrar algum 

amigo falecido. Na crônica “Lágrimas”, em que fala da morte de Rafael Bordallo Pinheiro, o 

cronista tenta explicar de um modo metafórico porque se sente triste com a chegada da 

velhice e ao olhar para o passado:  
 
 
Envelhecer é viver. Mas como é triste olhar para o passado e, à [ilharga] de 
tanta figura que muito amamos, ver sempre, como um pesadelo, o balançar 
dum cipreste verde-negro! Luz que foi vida e êxito nos corações, vamos 
sobre ela acumulando os véus do luto. Quando a queremos ainda avivar 
numa saudade, a música que recordamos o ranger dos ciprestes a acompanha 
(Gazeta de Notícias, 3 jul. 1903, p. 1). 
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Mais do que viver, envelhecer para D. João da Câmara é ter de conviver com a 

presença da morte, presenciando a maneira implacável como ela atinge as pessoas que o 

rodeiam. A chegada da idade avançada não é vista como um momento bom de acúmulo de 

experiências e conhecimentos; pelo contrário, como homem “idoso” que se sente, o autor 

“aparece a si mesmo como um sobrevivente. É por essa razão que ele se volta tão 

prazerosamente ao passado: é o tempo que pertenceu a ele, onde ele se considerava um 

indivíduo inteiro, um vivo” (BEAUVOIR. apud. BOSI, 2007, p. 421). 

Há de se ressaltar, como já foi feito em outra ocasião (Cf. ARAÚJO, 2010, 145), a 

presença recorrente da figura do cipreste nas crônicas. Representante do embate entre o 

passado e o presente, vida e morte, o cipreste está sempre presente nos momentos de intensas 

dores do autor, sobretudo em ocasiões em que discorre sobre a morte. Pode-se dizer que o 

cipestre, como árvore da vida e longevidade, representa o cronista, pois permanece vivo 

diante da morte dos outros; ao mesmo tempo, como árvore funerária representa a 

aproximação e ameaça constante da morte. Além disso, como já foi ressaltado, ao considerá-

la uma árvore “verde-negra”, acredita-se que deseja ressaltar a vida que era “verde” no 

passado, por ser um período de esperança e felicidade, acabando por tornar-se “verde-negra”, 

ou seja, a felicidade e a esperança do passado foram marcadas pelas tristezas causadas pelas 

frustrações e perdas da vida. Há de se ressaltar, ainda, o uso da sinestesia “ranger do cipreste” 

que evidencia de modo intenso a inquietude do espírito do cronista que, apesar de desejar 

reviver o passado, não consegue, pois as esperanças e alegrias de antigamente se tornam 

angustiantes diante da vida árdua no presente.  

 
 

E relembrando as alegrias desse tempo tão longe, parece que ainda mais 
aumentava a saudade pelos mortos. A cidade dos mortos vai precisando de 
mais terra e invadindo a cidade dos vivos. Também dentro em nós há o que 
quer que seja parecido, onde lembranças dos que se foram vão ocupando a 
alma quase toda. Olha a gente para trás, é um ciprestal (Gazeta de Notícias, 
31 ago. 1903, p. 1). 
 
 

Outro exemplo consiste na crônica “Tempos de exame”. Nela o cronista, ao comentar 

uma visita que fez ao antigo professor, Souza Martins, que acabara de falecer, expõe suas 

impressões diante do velho mestre:  

 
 

Foi numa tarde de verão, faz agora anos. Estava ele na varanda da casa, de 
onde se avista ao longe um cantinho do cemitério, umas alvuras de mármore 
sobre o verde-negro do cipreste. Tão velho, tão alquebrado e triste o fui 
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encontrar, ele que eu conhecera cheio de vida de mocidade! Morrera-lhe, 
havia pouco tempo, uma sua parenta, quase irmã e ele, cheio de saudades, 
olhava para o cemitério e chorava (Gazeta de Notícias, 1 set. 1902, p. 1). 

  
 
Embora D. João exprima suas impressões do antigo intelectual, tem-se, agora, uma 

mudança de foco, a crônica não mais se recai sobre o seu sentimento, mas de outro intelectual 

da sociedade portuguesa finissecular que, também, sofre com a passagem inexorável do 

tempo e a presença da morte. Neste caso, tenta transmitir ao leitor toda a amargura do 

professor que teve uma juventude ativa e feliz, porém, na velhice, encontra-se doente e 

depressivo, sofrendo pela morte da irmã. O modo impressionista como descreve a 

aproximação da casa ao cemitério e a maneira como o velho professor o contempla, remete o 

leitor àquele lugar, como se estivesse realmente presenciando a cena e produz a impressão de 

que a única coisa que resta ao ancião é esperar por sua morte.  

Torna-se interessante notar a presença da descrição do tempo como espelho da tristeza 

e angústia diante da morte dos amigos, à semelhança do que o autor faz nas crônicas 

ocidentais. Significativa dessa característica do autor é a crônica “Urbano de Castro”. Este 

político e literato era amigo íntimo de D. João e seu falecimento causou-lhe grande 

sofrimento. Sua dor foi expressa por meio da descrição da natureza:  

 
  

Tem os tempos corridos tristes na terra e tem-se o céu revestido de tristeza, 
como se tivesse compaixão de nós e por nós chorasse e conosco se vestisse 
de luto. [...] Mas um dia veio lindo por entre dois temporais. Lindo sim, mas 
que tarde de profunda tristeza! O sol era pálido; seu sorriso tinha a infinda 
ternura de moribundo que se despede. O ouro com que fingia as árvores 
meio desfolhadas era de tom menor como d’uma canção de saudade. As 
copas do arvoredo eram imóveis na frondosa mata das Necessidades, como o 
Tejo a espelhar o azul muito fino de novembro, sem uma ruga na vasta 
superfície a lembrar um sorriso. De tanta paz [evolava-se] uma melancolia 
infinita, que baixava serena sobre o cemitério a que fôramos acompanhar o 
cadáver de Urbano (Gazeta de Notícias, 2 dez. 1902, p. 1). 

 
 
D. João projeta toda sua tristeza para a natureza. A princípio, ao descrever o tempo 

com grandes atributos negativos, o “tempo é triste”, o “céu revestido de tristeza”, como se 

chorasse, parece tentar demonstrar o intenso sofrimento que sentiu ao receber a notícia do 

falecimento de Urbano, como se a natureza compartilhasse do seu luto. Passado o impacto da 

notícia, com a alma mais serena, talvez mais conformada, a descrição paisagística abandona o 

tom pesado, apresentando uma leve melancolia, através da personificação do sol que deixa de 

ter a força da luz, apresentando-se pálido, e o rio Tejo deixa de espelhar seu azul intenso e 
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movimentar-se como se estivesse perplexo e desfalecido, afetado pela dor da morte, 

sentimentos esses, na verdade, pertencentes a D. João. 

Outra forma de lidar com a realidade da sociedade decaída consiste na observação do 

modo como a juventude vive o momento presente tentando fazer uma reflexão do envelhecer. 

Segundo Simone Beauvoir, estudiosa da velhice, este período da vida é um “fenômeno 

biológico com reflexos profundos na psique do homem, perceptíveis pelas atitudes típicas da 

idade, não mais jovem nem mais adulta, da idade avançada” (BEAUVOIR, 1990, p. 15). No 

entanto, conforme ressalta Francisco Silveira, em D. João, a velhice atinge significados mais 

poéticos e simbólicos, constituindo-se:  

 
 

[...] o extrato do que foi a contracorrente da vida ao longo do tempo, o 
balanço das perdas e danos e/ou dos teres e haveres. Naturalmente, a Velhice 
decorre de uma vida pregressa que, coroada de realizações ou estiolada no 
fracasso, deve perpetuar-se, se bem sucedida e feliz, ou cumprir-se e 
realizar-se, se por alguma razão foi defraudada. Num caso ou noutro, a 
mocidade [...] surge como legatária do que foi ou do que poderia ter sido. Se, 
por esse prisma, a juventude surge como morgado dos bens e felicidades 
acumuladas pela Velhice, por outro essa mesma mocidade é o tempo em que 
se constrói ou frustra a felicidade na Velhice (SILVEIRA, 2005, p. 139). 
 
 

Pode-se dizer que a afirmação feita por Silveira sobre a velhice no teatro de D. João se 

aplica às suas crônicas, uma vez que demonstra um olhar saudoso sobre sua vida, suas 

expectativas e sonhos juvenis que resultou no homem saudoso que ele é no presente. 

Seus comentários partem da constatação da alegria e dos anseios nutridos pelos jovens 

do presente e fazem um contraponto mostrando o embate entre os anos da juventude 

considerados momentos de felicidades, sonhos e esperança – “Eles são tão novos e o tempo 

deveras lindo...! Para quem sorri o céu senão para a mocidade, que tem na alma também 

bocados de azul cintilante” (Gazeta de Notícias, 15 set. 1904, p. 1) - em oposição à velhice 

vista, como a consequência do que se foi na juventude, dos objetivos e das promessas 

realizadas ou frustradas: “Um nó aperta-lhes a garganta ao recordarem o momento em que foi 

esperançoso o futuro, o que hoje é apenas passado saudoso” (Gazeta de Notícias. 18 jan. 

1904, p. 1). Desta forma, depreende-se da leitura das crônicas que, para D. João da Câmara, 

os jovens vivem da esperança e dos sonhos enquanto os velhos sobrevivem da saudade: 

 
 

Podemos não ter saudade dos nossos sonhos, mas havemo-las do tempo em 
que sonhávamos. Muitos se desfizeram, muitos nos sabiam contrários do que 
esperávamos. Que importa! É sempre verdade o que disse uma senhora, que 
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o melhor dia é a véspera. Pois que é a primavera senão esperanças e o que é 
a saudade senão esperanças que foram? (Gazeta de Notícias 4 mai. 1903, p. 
1). 

 
 
Sendo assim a juventude é vista como um período de desenvolvimento da vida que 

caminha para a plenitude, no caso a velhice, deixando pelo caminho as realizações ou 

frustrações da vida só percebidas quando, no fim da jornada, se olha para trás identificando os 

sucessos e fracassos obtidos: “E que saudades nos fazem esperanças que se foram! Se delas é 

que vivemos! Se qualquer daquelas orfanzinhas da Casa Pia [...] sonhos e sonhos que vão [...] 

ideando, um mundo tão cor de rosa que, nem por muito que a sorte o bafeje carinhosa, deixará 

depois de vê-lo negro, negro... (Gazeta de Notícias, 3 jul. 1903, p. 2).” 

A esperança é o olhar para frente, o desenvolvimento da vida, por sua vez, a saudade 

consiste numa posição contrária, o olhar para trás na tentativa do regresso. Independente do 

sexo ou da posição social, a juventude sempre vê o destino pelo lado positivo, por sua vez, a 

velhice é marcada pela cor negra, símbolo da melancolia, aflição, infelicidade e morte.  

Em crônica intitulada “Depois das Festas”, sobre a partida do rei da Espanha Afonso 

XIII, que havia visitado Portugal, D. João atento à imagem da bandeira espanhola, murcha e 

encharcada pela chuva, a compara a um cartaz velho que “anuncia o que foi e não tornará a 

ser” (Gazeta de Notícias, 18 jun. 1904, p. 1). No entanto, dos seus dizeres depreende-se que o 

cartaz foi utilizado como metáfora da existência humana, pois ao focar-se no que ele 

representa, antes e depois do espetáculo, apresenta a sua opinião sobre a vida: 

 
 

Sempre os cartazes velhos me fizeram impressão, com seus anúncios de 
cores vivas, estampas a gritarem, letras douradas predizendo coisas 
inauditas, e depois rotos, meio descolado, abanando com o vento de noite, à 
meia luz do gás. Pompas que predisseram raras vezes, se realizaram e ficam 
aí pelas esquinas, testemunhas melancólicas da mentira humana. Eram 
elencos de companhias, nomes de damas e tenores em letras de palmo; e os 
desgraçados boêmios foram pateados na primeira noite, eram touros por sua 
pureza cantados em prosa e verso e que foram do Campo Pequeno para o 
açougue. 
Se o espetáculo agradou, se a noite foi de tamanha alegria como a 
profetizava o empresário, então o cartaz ainda magoa mais, dizendo quão 
rápidos são os contentamentos na terra. Foi-se a atriz ou a cantora que 
assanhadas paixões inspirou, e dias e dias ainda, os seus devotos olham para 
o cartaz que lhes anunciou a despedida e um nó aperta-lhes a garganta ao 
recordarem o momento em que foi esperançoso futuro o que hoje é apenas 
passado saudoso ( Gazeta de Notícias18 jun. 1904, p. 1). 
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O cartaz consiste, conforme dito, na metáfora da vida. Na juventude, se idealiza um 

destino e luta-se para efetivá-lo; no entanto, sua concretização pode ou não ser realizada 

exatamente como se planejou. Se o objetivo ideado for, como no cartaz, repleto de “cores 

vivas” e “letras douradas”, ou seja, perfeito, maior será a dificuldade em realizá-lo -. O jovem 

que não for capaz que concluí-lo perfeitamente se aparentará ao cartaz que fez mil promessas, 

porém seus artistas não conseguiram cumpri-las, evidenciando as limitações humanas, uma 

vez que, na maioria das vezes, o homem nunca consegue realizar plenamente seus objetivos, 

devido aos percalços e dificuldades enfrentadas pelo caminho. Por outro lado, se o jovem 

conseguir atingir seus objetivos de uma maneira plena, assim como o espetáculo que obtém 

grande êxito, ao chegar à velhice, momento em que suas qualidades tornam-se limitadas, 

sentirá saudade dos seus tempos de glórias, assim como o público sentirá falta da atriz que, 

anunciada pelo cartaz, realizou muito bem sua cena. Nos dois casos, - assim como, o cartaz, 

independente do êxito ou não da peça, na outra semana se desfaz -, haverá o sofrimento, no 

primeiro, motivado pela frustração por não conseguir realizar o que se sonhou; e no segundo, 

por ver os sucessos e momentos de glórias do passado interrompidos pela falta de forças para 

continuá-los no futuro. 

Aqui, abre-se um parêntese para argumentar que, em se tratando de uma crônica, 

“Depois das Festas”, que comenta a relação entre Portugal e Espanha, tendo em vista que o 

autor compara a bandeira encharcada ao cartaz de espetáculos. Pode-se dizer que o mesmo 

que se aplica para a vida pode-se aplicar para a sociedade portuguesa. Neste sentido, o “cartaz 

velho” pode simbolizar Portugal envelhecido e fracassado. A ilustre história passada 

portuguesa, escrita com “letras douradas” repleta de conquistas, na sociedade coeva causa 

grande amargura. Primeiro, pela incapacidade de seus dirigentes de repetirem o exemplo 

glorioso do passado, conquistando, por exemplo, um grande império na África; segundo, 

porque, diante dessa constatação, os portugueses, frustrados, tendem a olhar enternecidos para 

os momentos de grandeza do passado cessados pela falta de forças da nação para perpetuá-lo.  

Voltando-se para a leitura das crônicas em que há o comentário da mocidade 

contemporânea, nelas, D. João deixa sobressair, primeiramente, a necessidade de estar 

próximo aos rapazes de modo a sentir o espírito da mocidade, diminuindo os efeitos da 

velhice: “o que vale é por vezes viver da mocidade dos outros, entrar de boa mente nos 

sonhos que eles sonham, ouvir como um canto de alegria e esperança, outra vez, as doces ave-

marias da madrugada” (Gazeta de Notícias, 29 mai. 1905, p. 2).   

No entanto, a maior parte das vezes destaca-se o ressentimento do autor em vista da 

disposição, alegria e ideações dos jovens para o futuro. Todavia, esse sentimento é suavizado 
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diante da constatação de que a vida é um ciclo; portanto, os jovens de hoje, também irão 

envelhecer, tornando-se os velhos de amanhã, perdendo suas disposições e passarão a evocar 

de maneira saudosa os tempos de mocidade: “Um dia há de vir em que também os de hoje tão 

novos, hão de levar seus pensamentos para longe e de olhos fitos recordar este natal. Consola-

me a ideia de que também hão de ter saudades. E farão o que nós fizemos, o que fizeram 

nossos pais, o que todos os pais fazem pelos filhos” (Gazeta de Notícias, 12 jan. 1903, p. 2). 

Em outros casos, o cronista chega até mesmo ao cúmulo de antecipar a saudade desses jovens, 

para dessa forma, poder se consolar diante da sua velhice: “Quando agora vejo rapazes, com a 

mocidade a ferver dentro deles, atirarem-se doidos ao prazer, acontece-me, quanta vez ter por 

eles saudades, adivinhar a seara que irão de vir a colher quando forem da minha idade” 

(Gazeta de Notícias, 29 mai. 1905, p. 2). 

Deste modo, a velhice é apresentada como uma herança em forma de ciclo, repleta de 

lembranças adquiridas pelos jovens com o passar dos anos e de acordo com cada fase da vida. 

Assim, a saudade e a tristeza sentidas, no presente, pelo cronista, futuramente serão 

transmitidas pelos mais moços à geração futura. “Só assim, inoculada ou transmitida para o 

futuro, a Velhice, cumprida, poderá, perpetuada, descansar em paz” (SILVEIRA, 2005, p. 

139). 

Do que foi exposto a partir da leitura das crônicas de D. João da Câmara, publicadas 

na Gazeta de Notícias, durante os anos de 1901 a 1905, depreende-se a liberdade que o autor 

tinha em sua coluna para comentar qualquer assunto referente a Portugal, sem, 

necessariamente, se prender à revisão dos acontecimentos ocorridos ao longo da semana em 

Lisboa, como era feito em sua coluna na revista O Ocidente. Por esse motivo, suas crônicas 

seguiam o estilo de um ensaio, além de funcionarem como espaço para a divulgação de outros 

gêneros literários escritos pelo autor, como poemas, contos e autos.  

Visando em especial ao leitor emigrante português, D. João usou de seu espaço no 

jornal carioca para exaltar a nação portuguesa, por meio da rememoração da história gloriosa 

de seu país, assim como defender as tradições e exibir as belezas naturais dos campos 

portugueses. Do mesmo modo, apresenta suas sensações diante de sua vida, expondo suas 

angústias, sentimento de decadência da sociedade portuguesa, conforme ressalta Silveira:  

 
 
A imagem do Portugal finissecular de que o fidalgo burguês D. João da 
Câmara foi testemunha. Um universo envelhecido a tentar sobreviver no 
presente com suas saudades e lembranças, evocação de um tempo passado 
cuja idealização ou culto acaba por lhe tirar ou eludir os defeitos e as 
imperfeições (SILVEIRA, 2005, p. 145).  
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Assim, embora desabafasse com seus leitores sobre sua vida, e nela, em alguns 

momentos, conforme demonstrado, refletisse a decadência de Portugal, atitude que não lhe era 

benvinda em sua seção na revista O Ocidente. Acredita-se que o intuito do cronista, para além 

de divulgar o país para o público brasileiro e acalentar a saudade do emigrante português era 

não deixá-lo esquecer de que, mesmo diante das grandes dificuldades econômicas, políticas, 

sociais e morais pela qual passava, Portugal rural, consolidado em sua ilustre história, ainda 

poderia voltar a ter um lugar de destaque na Europa e tornar-se um local ideal para se viver. 

Apesar disso, em alguns momentos aproveita-se da liberdade desfrutada nesse jornal para 

tecer considerações sobre o problema do país.  

Tendo visto as diferenças em relação à temática e à feitura da crônica na Gazeta de 

Notícias e, anteriormente, na revista O Ocidente, passemos, agora, para o próximo capítulo, 

em que será feita a comparação das crônicas dos dois periódicos tendo em vista a temática da 

eleição da natureza em detrimento do campo, a evocação da história, o teatro e a política 

finissecular.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

AS CRÔNICAS DA REVISTA O OCIDENTE E DO JORNAL GAZETA DE 

NOTÍCIAS: A SOCIEDADE PORTUGUESA FINISSECULAR EM FOCO 

 

 

4. 1 As Crônicas de O Ocidente e da Gazeta de Notícias: convergências e divergências  
 

 

Sendo fruto do seu tempo, a crônica está intimamente ligada à sociedade em que está 

inserida, tornando-se uma forma de representá-la. No entanto, o fato de ela ser um gênero 

literário veiculado pelos jornais, entidades que apresentam concepções ideológicas que visam 

a atender aos gostos e valores de determinados grupos de leitores, inseridos em contextos 

sociais próprios, faz com que os cronistas usem de diferentes estilos e estratégias literárias de 

acordo com o periódico e o seu público leitor para divulgar um mesmo assunto.  

De um lado, a revista portuguesa, O Ocidente: Revista Ilustrada de Portugal e do 

Estrangeiro, publicada em Lisboa, capital europeia atrasada e tediosa em relação aos demais 

centros europeus, do outro lado, o jornal brasileiro, Gazeta de Notícias, publicado, no Rio de 

Janeiro, um centro progressivo, ao qual o imigrante português chegou à busca de melhores 

condições de vida, conseguindo se adaptar, beneficiar e, em muitos casos, até enriquecer, 

porém sem se esquecer da terra natal. Para cada um desse nicho de leitores, D. João da 

Câmara escrevia sua crônica com tonalidades diferentes, embora com o intuito de transmitir 

ideais semelhantes.  
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Neste sentido, para compor suas crônicas tanto para a revista O Ocidente quanto para 

o jornal a Gazeta de Notícias, levava em consideração as exigências dos periódicos 

perfazendo um leitor-modelo que, segundo Umberto Eco, consiste em uma entidade “capaz de 

cooperar para a atualização textual” (ECO, 2012, p. 55); a fim de atrair e agradar aos leitores 

da revista e do jornal. 

Desta forma, as crônicas que publicava na seção “Crônica Ocidental”, na revista O 

Ocidente, era significativa em observações sucintas e menos emocionais; em 20 de outubro de 

1901, D. João discorre sobre a expedição militar marítima que, em um dia chuvoso, saiu do 

quartel, em Lisboa, com destino a Macau. A observação da despedida dos soldados de seus 

familiares impressiona o cronista que deixa sobressair o seu sentimento, como já de costume, 

evidenciado pela descrição nebulosa do tempo: 

 
 

A charanga tocava o hino da carta e eles iam embarcando, todos com uma 
saudade a enlutar-lhes o coração, levando ainda na boca a amargura das 
lágrimas, bebidas em faces beijadas na hora triste da despedida. Era o 
primeiro dia do inverno, mais aumentou a tristeza daquele embarque [...]. Os 
dias seguiram-se todos tristes enuveados e chorosos (Ocidente20 out. 1901, 
p. 225). 

 
 
Todavia, a liberdade de D. João é regrada. Em sua seção na revista O Ocidente não é 

bem vindo o extravasamento exagerado de suas emoções, mesmo que este seja reflexo de um 

sentimento coletivo popular em relação aos heróis da pátria que partem para a África. Antes, 

deve privilegiar, principalmente, o Portugal finissecular dos ricos, abordando os eventos e 

compromissos interessantes para a alta sociedade de modo objetivo e simpático, pois tem de 

agradar ao leitor aristocrático burguês, que se interessa mais pelos seus eventos sociais do que 

pelos sentimentos dos soldados que partem, arriscando suas vidas em prol da nação:  

 
 

Mas cada qual dá maior importância ao que mais de perto lhe toca. E 
enquanto o África66 vai singrando Mediterrâneo fora, à descoberta de novas 
estrelas e outras cores no mar, continuamos nós a falar das festas de Cascais, 
do que vai por Lisboa em teatros, coisas que a tantos importa que as tratam 
em artigos de fundo.Valha-me Deus! que até eu deixei por dias o meu 
sossego e desiquilibrei um tanto a minha vida. Chamei-me à ordem vendo 
aqueles que partiam, arriscando não simplesmente os nervos – uma ou duas 
nevralgias, uma ou outra noite de insônia – mas muito mais, talvez o próprio 
sangue. Há coisas muito maiores em que tanto vale a pena pensar-se! Mas 
somos assim, temos de gastar horas com os nossos assuntos pequeninos. Pro 
domomea ainda tem muita força (Ocidente20 out. 1901, p. 225). 

                                                           
66 Nome do cruzador que segue em direção a Macau levando os militares portugueses.  
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Percebe-se que mesmo tendo que abordar questões fúteis da sociedade, por vezes, 

contraria as imposições exigidas em sua seção, para demonstrar ao leitor seus sentimentos. 

Em seus dizeres, demonstra que não pactua com a pequenez moral e egoísta da sociedade 

portuguesa que se preocupa mais com as convenções sociais do que com o esforço de alguns 

para o engrandecimento da nação. Tal premissa intensifica-se quando, ao invés de usar a 

expressão “arriscar a própria vida”, prefere, propositalmente, “arriscar o próprio sangue”; o 

uso da palavra “sangue” leva a crer que o autor quer mostrar que o soldado lusitano é um filho 

da pátria, tendo, portanto, o mesmo sangue daqueles que não se importam com os esforços 

desses homens em África, mas apenas com assuntos ínfimos diários. No entanto, tudo é dito 

de modo ameno, sutil, o que demonstra o cuidado para não desagradar ao leitor da revista. O 

cronista não podia desviar-se de seu foco que consistia, em especial, nos acontecimentos da 

sociedade elegante, mesmo que esses assuntos fossem escassos e fúteis: 

 
 

O preciso é contar o que se passa pelo Rossio, Avenida ou Chiado, o que 
sucedeu na Arcada, o que se rosnou nas secretarias de estado, o que já 
rebentou ou, melhor ainda, está por rebentar, que se disse e se desdisse; o 
preciso é falar de política e de high-life, e de desastres e de coisas artísticas, 
ainda que a política pouco interesse, ainda que o high-life seja de quarto de 
tigela, e os desastres não passem de algumas cabeças partidas e as coisas 
artísticas se resumam num crochê de menina de colégio. Ora, francamente, 
não seria mais agradável, sobretudo para mim, descrever a lua de agosto a 
espreitar por entre os pinheiros de Sintra, o que até poderia meter uns versos, 
do que vir contar aqui como foi que um gatuno, com atrevimento digno de 
melhor feito, palmou há dias a carteira de um cavalheiro respeitável, em 
plena Lisboa e em pleno dia? Se a terra é tão somítica em agosto, porque não 
apelar para o céu, sempre tão generoso, sempre disposto a espalhar sobre nós 
os fulgores de seus diamantes? Mas tal não é permitido (Ocidente30 ago. 
1904, p. 87). 

 
 
Dos seus dizeres sobressai a amargura por ter que obrigatoriamente comentar 

acontecimentos desinteressantes que ocorrem numa sociedade estagnada e corrompida, 

quando, na verdade, o seu desejo é tornar a crônica leve e graciosa a partir das descrições das 

belezas naturais do seu país e da elaboração de versos que a tornariam mais lírica e apreciável. 

De sua crônica na revista O Ocidente, pode-se dizer o que Álvaro Simões Junior afirma a 

respeito da crônica dominical de Olavo Bilac na Gazeta de Notícias, que apresentava a mesma 

obrigatoriedade de sumarizar todos os eventos da sociedade. Segundo o pesquisador, “a 

crônica do domingo pertencia mais ao jornal do que ao cronista, daí talvez a percepção deste 

trabalho como uma obrigação incontornável e tediosa” (SIMÕES JR., 2004, p. 240). Assim, 
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na revista O Ocidente, seja Guilherme Azevedo, Gervásio Lobato ou o próprio D. João da 

Câmara, o imprescindível era que fosse feito um interessante comentário dos acontecimentos 

ocorridos no intervalo de uma publicação para outra. 

Quando contratado pelo jornal Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro que apenas lhe 

exigia textos sobre Portugal para revelar a velha nação europeia ao leitor brasileiro, mas, 

sobretudo, agraciar o português, oriundo principalmente das aldeias, saudoso de sua pátria, D. 

João se viu livre de imposições rígidas para a composição do seu texto, passou a compor a 

maioria de suas crônicas, à semelhança de um ensaio sobre um ou pouco mais assuntos. Não 

tendo a obrigação de dar conta de todos os acontecimentos da sociedade lisboeta, deixou 

extravasar suas emoções, produzindo textos subjetivos que revelam seus sentimentos em 

relação aos acontecimentos da pátria e aos momentos de sua vida particular, inserindo poemas 

e contos em seus textos. A diferença de sua coluna da Gazeta de Notícias em relação à da 

revista O Ocidente faz-se notar na crônica dirigida ao jornal brasileiro de vinte e seis de maio 

de 1902, em comemoração ao aniversário de um ano de sua colaboração para esse periódico: 

 
 

Faz amanhã um ano que pela primeira vez, enviei de Lisboa uma carta para a 
Gazeta de Notícias. Os títulos recordaram-me fatos, alegrias que passei, 
algumas tristezas, horas em que me sentei a esta mesa, desviando o 
pensamento de meus cuidados para escrever do que não me importava, 
outras a que dei largas a um sincero sentimento. [...] 
Relendo os títulos do que escrevi, encontro uns fatos interessantes, que 
comoveram a nossa terra [...]. Andavam em brasa os reportes buscando 
pormenores: bateram-se na conquista do público os grandes colossos da 
informação. Alguns casos não seriam para menos: política, literatura, 
incêndios, crimes, high-life, o heroísmo de um soldado ou o discurso de um 
maçador. Foi preciso dar conta deles. Mas, quanta vez, foi dessa notícia que 
fugi! Deixei a estrada por onde iam todos, porque me tentou a veredazinha; 
onde sabia que outra melhor sombra me havia de acolher, que violetas 
perfumam e a que dão música as fontes com seu riachozinho nos musgos 
verdes. Assunto palpitante...! Até o nome soa antipático (Gazeta de Notícias. 
26 mai. 1902, p. 1). 

 
 
Do excerto acima, fica subtendido o trabalho do cronista, seu envolvimento com o que 

escreve e a satisfação em poder comentar o que lhe era mais aprazível a respeito de Portugal. 

Assim, embora seja ciente de que os eventos da sociedade coeva são imprescindíveis para a 

confecção dos seus textos, muitas vezes, os utiliza de modo indireto, afastando-se deles por 

meio do devaneio, voltando-se para o que não foi debatido pelos jornais, chamando a atenção 

do leitor para aquilo que passaria despercebido se não fosse o seu olhar direcionador. 
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Essa característica das crônicas escritas para a Gazeta de Notícias destaca-se na 

medida em que comparamos os assuntos abordados nesses textos com os da revista O 

Ocidente. A título de exemplo, pode-se demonstrar as crônicas que abordam a viagem dos reis 

de Portugal, D. Carlos e D. Amélia, para as Ilhas dos Açores em junho, início do verão de 

1901.  

De acordo com Susana Serpa Pinto (2009, p. 157), a viagem dos monarcas para o 

arquipélago dos Açores foi um momento crucial para a história das ilhas, pois era a primeira 

vez que um chefe de Estado visitava esses seus territórios no Atlântico, assim como era a 

primeira viagem dos monarcas no século XX. Mais do que isso, tinha um importante 

significado político e social tanto para o arquipélago quanto para o regime monárquico, na 

medida em que, por um lado serviria para a divulgação das ilhas, suas belezas naturais, os 

trabalhos e as tradições do povo peninsular e, também, para a revelação de suas deficiências e 

necessidades às autoridades portuguesas. Por outro, serviria para garantir a unidade nacional e 

reconquistar a popularidade dos reis e, por consequência, do regime monárquico que, em 

Portugal, “se ia esfumando de forma abrupta e assaz comprometedora” (PINTO, 2009, p.157). 

A crônica escrita para a revista O Ocidente demonstra uma linguagem mais objetiva e 

direta que evidencia, claramente, o intuito de informar o programa realizado pelos monarcas 

nos arquipélagos da Madeira e do Açores e enaltecer a iniciativa, uma vez que promovia o 

regime monárquico:  

 
 

No dia 20, às duas horas da tarde, embarcaram suas majestades no arsenal de 
marinha e, pouco depois, entre as salvas de artilharia e os vivas da 
marinhagem, as naus punham-se em marcha vagarosa, caminho da barra. 
Um dia lindo, o primeiro de verdadeiro calor; mas o Tejo estava maravilhoso 
pela mansidão e refulgência das águas. Continuamente chegam telegramas 
descrevendo a viagem, cujo programa tem sido até agora fielmente 
cumprido. O telégrafo trabalha sem cessar, transmitindo longos telegramas 
oficiais e muito maior correspondência para os mais lidos jornais de Lisboa. 
[...] 
As festas na Madeira foram, segundo essas notícias, deslumbrantes. O que 
não estava no programa, nem podia facilmente ser calculado, foi o 
entusiasmo da população, aclamando os soberanos portugueses. Sucederam-
se, sempre entre os mais alegres vivas, os bailes, excursões, almoços, fogos 
de artificio. [...] 
O programa continua a ser fielmente cumprido e não diminui o entusiasmo 
da população, conforme os telegramas que nos chegam da Horta, primeiro 
ponto dos Açores visitado pela família real, depois da pequenina paragem 
em frente de Santa Maria, onde os soberanos, sem desembarcarem, foram 
cumprimentados pelas autoridades. O Faial, a Terceira e S. Miguel são as 
três ilhas em que se realizam festejos e diferentes passeios aos pontos mais 
notáveis e pitorescos. Na Graciosa a demora é de pouco tempo. No Faial 
visitarão a célebre caldeira, na Terceira as freguesias de Oeste, em S. Miguel 
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as Furnas e as Sete Cidades, uma das mais extraordinárias maravilhas da 
natureza, paisagem fantástica, de que falam encantados quantos a viram. 
Nessa ilha terminará a viagem, devendo a divisão naval estar de volta ao 
Tejo no dia 14 de julho às 10 horas da manhã (O Ocidente, 30 jun. 1901, p. 
137). 

 
 
Ainda que utilize logo no início da crônica a descrição da natureza para decorar seu 

texto, o intuito maior é divulgar a viagem dos monarcas. Percebe-se sua a preocupação em 

apresentar o resumo do programa e dos momentos mais importantes do evento. Assim, 

embora de maneira limitada, devido ao fato de ter que dividir o espaço da coluna com outros 

assuntos do momento67, o autor não deixa de informar detalhes importantes como a data e o 

horário da embarcação dos monarcas em direção aos Açores, assim como a chegada, o trajeto 

e as atividades realizadas, a recepção entusiasmada do povo das ilhas e o retorno à capital, 

Lisboa. Tudo isso, com base nas informações lidas nos principais periódicos de Lisboa de 

modo a atribuir autenticidade e credibilidade ao seu texto e agradar ao leitor aristocrata. 

Diferentemente, na crônica “Um açoriano”, escrita em 21 de julho de 1901 e publicada 

na Gazeta de Notícias em 13 de agosto de 1901, o autor aborda a viagem dos monarcas 

portugueses ao arquipélago açoriano sob outro aspecto. Assim, coloca esse evento da realeza 

em segundo plano, priorizando em seu texto, o outro lado da viagem, ou seja, o povo, o local 

e o seu apego às tradições: “Somos arreigados às tradições. O que nos ensinaram quando 

pequenos gravou-se indelevelmente na memória do coração” (Gazeta de Notícias, 13 ago. 

1901, p.1).  

Para tanto, relata em sua crônica um suposto encontro com um velho amigo açoriano, 

em uma noite quente de verão, em Lisboa: “Falamos claro está, da viagem do rei, dos seus 

discursos, da oportunidade política das visitas às ilhas, do Hintze Ribeiro e, sobretudo, dos 

Açores e dos seus habitantes” (Gazeta de Notícias, 13 ago. 1901, p.1). É de notar novamente 

a tentativa de embasamento dos seus dizeres. Não estando D. João nas ilhas no momento das 

visitas régias, se vale dos dizeres de um açoriano para escrever seu texto usando das aspas 

para indicar as palavras do velho amigo:  

 
“O que é a família dos Açores, mal o descreve sem comoção quem um dia 
penetrou num lar daqueles, onde há sempre calor de sobejo para aconchegar 
um hóspede que bateu à porta. O hospede desta vez, era o rei de Portugal, se 
não havia de esmerar-se!” [...] 
“Diz-se que o rei muita vez se mostrou comovido, e bem o provou no 
despedir-se, que muita vez as lágrimas marearam os olhos da rainha. Devia 

                                                           
67A saber: a ocorrência de um crime passional em Lisboa, e apresentações das óperas portuguesas A Serrana, de 
Alfredo Kiel, e D. Maria de Oscar Silva e Festas nos campos.    
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de ser assim. Na Terceira gritava o povo:” Viva o rei liberal!”...“ Viva a 
rainha santa!”. A fama já lá chegara e dois vivas explicam melhor que 
muitos discursos, a razão do entusiasmo. Junte-lhe ainda serem os reis 
acompanhado por um presidente de conselho, filho daquelas terras. “Lá em 
cima ponha um céu de azul intensíssimo, um sol radiante entornando jorros 
de luz sobre as mais formosas da paisagens, e diga-me se não devia o sangue 
circular mais rápido e mais vivo dos entusiasmos trepar as cabeças, 
transformar-se em ovações ruidosas e felicíssimas lágrimas”. 
“Só a beleza das ilhas seria bastante para estontear. E depois... Mas isso é 
talvez comigo só. O ar que se respira parece que traz do mar largo o condão 
de dissolver não sei que essências que se criam naqueles jardins extensos. É 
um perfume...” 
E calou-se um instante, a embeber-se numa saudade. 
“Quando chegamos ao alto da cratera, diz-no o Juca que fechemos os olhos, 
e leva-nos pela mão a última dúzia de passos para que dum só golpe de vista 
avistemos a paisagem inteira. É um perigo porque há de alguém ficar cego 
um dia”. 
- Maravilharam-se os reis nas Sete Cidades; [...] E, por todas as aldeias, 
lugarejos, estrada fora num percurso de perto de 80 quilômetros, sempre 
vivas, foguetes, festas, ovações, arcos de flores! E até dentro das igrejas! 
Assim vale a pena ser rei (Gazeta de Notícias, 13 ago. 1901, p.1). 

 
 
Por meio dos dizeres do velho amigo, D. João idealiza o cenário pelo qual os reis 

passaram, focalizando-se nas atitudes dos açorianos, colocando-os como ótimos anfitriões, 

entusiasmados, especialmente quando se trata de visitantes tão ilustres quanto os monarcas. 

Além disso, insere grande carga emotiva ao expor a natureza das ilhas, hiperbolizando sua 

beleza, por meio do azul intenso do céu, o sol radiante, jardins perfumados e paisagem 

exuberante, a ponto de sugerir a possibilidade de cegar aqueles que a contemplam. A viagem 

dos reis torna-se, então, motivo para expor um Açores que adquire tonalidade de local perfeito 

em alegria, harmonia e beleza, em um momento em que há a consciência de que Portugal 

passava por crises e desenganos. A descrição emocionada que beira o extremo 

sentimentalismo não é desinteressada, antes tem um propósito persuasivo. Consiste uma 

forma de revelar a ilha ao português, residente no Rio de Janeiro, enaltecendo seu ego de 

modo a não deixar esmorecer seu amor pela pátria. Tal propósito fica evidente quando, na 

crônica, o suposto velho faz referência àqueles que, assim como ele, saíram da ilha:  
 
 
Facilmente emigramos é verdade. São usos da terra. Mas não há ilhéu que 
lhe diga adeus para sempre, porque se lhe esfarrapa o coração. Sai, mas 
volta; demora-se anos às vezes; outras, volta logo, não lhe seja morta a 
nostalgia. [...] Saímos de Portugal e um pedaço de pano azul e branco tem 
mais luz do que o sol! (Gazeta de Notícias, 13 ago. 1901, p.1). 
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Desta forma, há de se notar que D. João apresenta a mesma temática relacionada ao 

Portugal finissecular em suas crônicas, no entanto, é tratada de diferentes maneiras. Enquanto 

na revista O Ocidente quase não há espaço para o devaneio e sentimentalismo, na Gazeta de 

Notícias o uso desses elementos parecem ser uma forma de segurar o leitor, persuadindo-o 

para que não se esqueça de Portugal. No caso das duas crônicas abordadas acima, é 

importante salientar que, embora a viagem dos reis aos Açores seja tratada de modos 

distintos, no fundo sobressai o mesmo intuito de divulgá-la, mostrando a relevância da 

monarquia em um momento em que esse regime acha-se desacreditado pela sociedade.  

Por vezes, observa-se que, diante de tantos assuntos obrigatoriamente abordados na 

“Crônica Ocidental”, D. João escolhe aquele que mais lhe agrada para escrever para a Gazeta 

de Notícias. É o caso, por exemplo, da crônica escrita para o jornal brasileiro em doze de 

maio de 1902, denominada, “Um Milagre de Santo Antônio”, sobre o desaparecimento e 

encontro do quadro “Santo Antônio”, do pintor Columbano68. 

Já em 20 de abril de 1902, o autor havia exposto o assunto em sua Crônica Ocidental, 

junto com os demais acontecimentos da sociedade portuguesa, naquele momento como, por 

exemplo, a importante discussão dos convênios com os credores externos69, nas Câmaras dos 

Deputados e na dos Pares, que causou conflito entre os membros dos partidos Progressistas e 

Regeneradores, assim como, manifestações dos estudantes e da população, sobretudo de 

Coimbra. Ao expor a questão do convênio, o autor evidencia a sua obrigação de apresentar o 

tema, que é exposto de modo muito supérfluo, tendo em vista que a questão já vem sendo 

discutida há bastante tempo, sendo, portanto, do conhecimento do leitor:  

 
 

                                                           
68Columbano Bordalo Pinheiro (1857 – 1929): “pintor português, pertencia a uma família ligada às artes e era 
irmão de Rafael Bordalo Pinheiro. É considerado o pintor mais significativo dos finais do século XIX. Foi aluno 
de seu pai, Manuel Maria Bordalo Pinheiro, de Miguel Ângelo Lupi e de Simões de Almeida. Parte para França 
em 1881, descobrindo a obra de Degas e Manet, mas também a de Courbet e Deschamps. Foi professor da 
Escola de Belas-Artes de Lisboa e diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Embora frequentando os 
naturalistas, os temas do amor pela natureza não o atraíam, conservando-se essencialmente como um retratista, 
influenciado pela escola flamenga e pela vertente sombria dos mestres espanhóis”. (INFOPÉDIA, 2003-2015)  
 
69

 Segundo Rui Ramos,“A questão da dívida pública externa sempre foi delicada em Portugal. O país devido ao 
fato de ter uma produção reduzida e estar em um momento de desenvolvimento, constantemente necessitava de 
empréstimos estrangeiros. No entanto, tinha dificuldade para sanar essas dívidas, pagando-as sempre em atraso, 
ou então, pedindo o seu adiamento. Tais iniciativas desagradavam os credores que ameaçavam não emprestar 
mais dinheiro. Em 1902, o governo incumbiu o conselheiro Antônio Maria Pereira Carrilho de negociar com os 
credores ingleses, belgas, franceses e alemães a conversão de toda a dívida. A lei de 14 de maio de 1902, 
converteu os empréstimos anteriores a 1890 num novo empréstimo amortizável de 3%, com um encargo com 
cerca de um milhão de libras. Com isto, as responsabilidades do Estado subiriam, então, para perto de 1700.000 
libras. A Junta do Crédito público administraria os rendimentos alfandegários, que garantiam o pagamento dos 
juros. Todavia, o acordo de Carrilho com os credores, foi atacado por diversos parlamentares e pela imprensa 
que viam na iniciativa uma forma de intensificação da crise financeira do país” (RAMOS, 1995, p. 161).  
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O caso do apedrejamento do comboio em que vinha o Sr. Carrilho tem feito 
suar a polícia, que não descobriu por enquanto os criminosos. O convênio 
continua sendo motivo para discussões, muito defendido por uns, muito 
atacado por outros, moderadamente pelos progressistas. Segundo a Tarde um 
par do reino que milita neste partido, chegara a dizer ao Sr. Carrilho: “Que 
convênio negociaste tu, que tendo eu necessidade política de combatê-lo, 
não encontro forma prática de o fazer?  
Política e finanças! Conhecemo-lhe a importância, mas outros assuntos têm 
maior condão para interessar-nos (O Ocidente, 20 abr. 1902, p. 81). 

 
 
Depreende-se da apresentação certa complacência para com o governo, uma vez que 

faz questão de expor a opinião de um político da oposição que afirma não conseguir encontrar 

defeitos para debater no contrato apresentado pelo conselheiro Antônio Maria Pereira 

Carrilho. Ao fazer isso, o cronista parece tentar incutir no leitor que, apesar das turbulências 

que envolvem a questão política, o problema está prestes a ser resolvido. Deste modo, expõe o 

tema de modo breve sem perturbar o leitor, mudando logo de assunto. Outros acontecimentos 

tratados na crônica foram: a expedição à Barué, Procissão de Nossa Senhora da Saúde, 

Abertura da Exposição Nacional de Belas Artes, que contou com a participação de 

importantes pintores como Columbano Bordalo Pinheiro, Veloso Salgado e inclusive a rainha 

D. Amélia e o rei D. Carlos; as representações dos teatros Coliseu e D. Amélia, e a abertura 

de uma nova biblioteca. Diante de tantos acontecimentos para comentar, fez o seguinte 

pronunciamento a respeito do quadro de Columbano:  

 
 

Lá [na exposição promovida pela sociedade nacional de Belas Artes] vimos 
o Santo Antônio de Columbano com a honrosa marca da medalha de ouro na 
exposição de Paris e que depois foi julgado perdido naquele infeliz naufrágio 
que levou para o fundo do mar tantas obras de artes dos nossos melhores 
artistas. É sempre com prazer que visitamos as salas da Academia. [...] (O 
Ocidente, 20 abr. 1902, p. 81).  

 
 
Dos excertos descritos acima evidenciam-se a brevidade e a formalidade com que 

devia abordar os assuntos na revista O Ocidente. No caso do quadro de Columbano, se limita 

a ressaltar a sua importância uma vez que ganhou um dos maiores prêmios internacionais da 

época e faz alusão ao naufrágio do navio que trazia as obras portuguesas apresentadas na 

exposição de Paris. Sua apreciação demonstra um posicionamento distante, objetivo, função 

de quem está ali apenas para apresentar o assunto de uma maneira geral, sem pormenores e 

julgamentos críticos ou pessoais. Apesar disso, em se tratando de crônica, gênero que permite 

certa intimidade do cronista para com o leitor, o autor deixa transparecer sua impressão; no 

entanto, esta é direcionada à exposição como um todo e não apenas ao quadro de Columbano. 
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Atitude oposta a essa encontramos na crônica da Gazeta de Notícias, intitulada “Um 

Milagre de Santo Antônio”. A começar pelo título, já se apreende uma grande carga de 

intimidade para com o leitor, uma vez que assuntos que envolvem religião e milagres são 

sempre difíceis de alcançar um senso comum. A princípio, o cronista apresenta um tom 

despretensioso e misterioso como o de quem está indeciso sobre o que irá tratar em seu texto 

já que, conforme visto na crônica da revista O Ocidente, a semana foi repleta de 

acontecimentos e entre eles alguns sérios como a questão política dos convênios:  

 
 

Pois em que há de falar-se? 
O senhor Carrilho chegou de sua viagem muito pouco de recreio pelo 
estrangeiro – sendo por sinal nada afetuosamente acolhido na sua passagem 
em Coimbra - e, como o convênio, ainda antes de conhecido, já punha várias 
cabeças em efervescência, agora que o temos em discussão nas câmaras, 
calcule-se o que não vai por ai. Nem se fala de outra coisa. [...] 
Mas eu, que não sou político e que a respeito de finanças tenho dado provas 
de incapacidade por vezes, [aflitiva], aproveito a ocasião para muito 
singelamente, com a boa fé de um cronista conventual do século XVII, no 
estilo próprio de um fradinho sincero, contar-lhes aqui um milagre de Santo 
Antônio. 
Pois ainda há milagres? 
Parece que sim senhor. 
Mas isso vai contra todas as teorias hoje em voga! [...] 
Eu não discuto; conto puramente uma história. [...] 
Foi lá na exposição de quadros que me lembrei (Gazeta de Notícias, 12 mai. 
1902, p.1).  
 
 

Diferentemente dos textos da revista O Ocidente, inicia sua crônica de um modo 

inusitado, questionando-se sobre o que escrever, tentando criar expectativas no leitor. 

Percebe-se que o autor não deixa de abordar a questão política, mas a faz de um modo muito 

sutil, deixando claro ao leitor sua indisposição e despreparo para a abordagem desse tipo de 

assunto. Em seguida, volta a criar um clima de suspense ao dizer que contará um milagre e 

forja um interlocutor, não identificado, que lhe cria empecilhos, dizendo que não é prudente, 

em pleno século XX, falar em milagre. Na verdade, quer deixar o leitor curioso para abordar o 

seu principal assunto. O autor discorrerá sobre o quadro “Santo Antônio”, de Columbano 

Bordalo Pinheiro, presente na Exposição Nacional de Belas Artes em Lisboa que, após ser 

tomado como perdido devido ao naufrágio, misteriosamente, reapareceu intacto em Lisboa. O 

assunto diz respeito aos seus sentimentos, uma vez que entre todos os quadros da exposição 

este é o que mais lhe agrada, por motivo de sua amizade com o pintor e por ter acompanhado 

o processo de sua pintura: “Mas o Santo Antônio teve para mim maior encanto, e tamanho, 

que, ao falar dele agora, me ponho a mim mesmo perguntando se não serei parcial, se o 
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entusiasmo com toda a sua veemência não irei buscá-lo à amizade que, há muitos anos, me 

liga a Columbano. É possível; [...]” (Gazeta de Notícias, 12 mai. 1902, p.1). Desta forma, 

após tecer considerações a respeito da carreira artística de Columbano, D. João, ao contrário 

do que fez na revista O Ocidente, passa a contar a anedota que envolveu o quadro, separada 

em seu texto por dois traços, um no início e outro no fim. Assim, foge do acontecimento 

principal que seria a exposição artística como um todo.  

A história é contada de um modo bastante coloquial, gracioso e leve, o que atribui um 

aspecto mais interessante ao texto e demonstra maior intimidade para com o leitor, além da 

tentativa de diverti-lo: “Podem rir, se lhes der vontade, mas não por enquanto, que vamos 

falar de tristezas” (Gazeta de Notícias, 12 mai. 1902, p.1). 

Começa por expor em seu texto, por meio de um tom lamentoso, a amargura 

inconsolável de Columbano devido ao desaparecimento do quadro: “A luneta de arco escuro, 

descaída, punha-se-lhe uma moldura de luto nos olhos decaído” (Gazeta de Notícias, 12 mai. 

1902, p. 2). Inclusive, como já é de costume nas crônicas que abordam o tema da tristeza, 

utiliza-se da imagem do cipreste como metáfora desse sentimento: “o Columbano andava que 

parecia um cipreste”. Todavia, contrastando com essa angústia demonstrada pela árvore 

fúnebre, o cronista demonstra sua surpresa quando encontra o pintor com um aspecto mais 

tranquilo: “encontrei-o alumiado por um fio de esperança” (Gazeta de Notícias, 12 mai. 1902, 

p. 2). De modo a dar autenticidade ao seu relato, expõe ao leitor a sua conversa com 

Columbano que lhe contou o motivo de suas expectativas diante da possibilidade de reaver o 

quadro. Desta forma, por meio da analepse retoma o episódio ocorrido entre a irmã de 

Columbano, professora de um colégio de Lisboa, dirigido por religiosas, ao contar a perda do 

quadro a uma freira que se pôs a rir sem parar ao se dar conta de tamanha ironia, uma vez que 

o santo que é evocado nos momentos em que se perde alguma coisa, agora estava perdido:  

 
 

“Pois não vê que é absurdo perder-se Santo Antônio advogado das coisas 
perdidas?” E ria, ria... Consolação pequenina podia ser a fé daquele coração. 
Mas a freira ria com tão boa vontade, que, só da irmã lhe contar o 
Columbano até sorria. 
Santo Antônio, advogado das causas perdidas! Mas se ao Columbano 
haviam escrito que o santo embarcara, encaixotado, como se não fora santo, 
se fazia parte da relação dos objetos? E já todos, afinal, riam da confiança da 
freira, quando, um belo dia, de comboio, com todo seu sossego, o santo 
entrou em Lisboa, serenamente, depois de uma viagem sem incidentes, desde 
o Havre, ou não sei que porto do mar, até a estação central do Rossio.  
Como? Por quê? 
Ninguém o sabe. [...] 
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Mas a freirinha que tanto ria... E como ela asseverava... Pois não acham 
esquisito? Vão lá dizer-lhe que não foi milagre! 

____ 
Vi-o antes de ontem, na exposição da Academia, e tão mudo e tendo tanto 
para contar! Dá-lhe encanto maior a lendazinha que já tem e que tão bem lhe 
fica ao rostinho bonito do santo (Gazeta de Notícias, 12 mai. 1902, p. 2).  
 

 
Deste modo, utilizando-se da liberdade proporcionada pela Gazeta de Notícias, atribui 

mais graciosidade e leveza às suas crônicas, uma vez que não se contentou apenas em relatar a 

presença do quadro na Exposição Nacional de Belas Artes, em Lisboa, conforme havia feito 

na revista O Ocidente, mas, antes, fugiu do convencional, apresentando algo novo ao leitor, o 

que se tornou mais interessante, na medida em que o assunto da crônica ligou-se à vida do 

cronista, diz respeito aos seus sentimentos e discorre sobre um dos seus amigos, deixando-os 

mais próximo do leitor. Neste caso, a crônica diminui a distância entre o artista e o público, 

tanto em relação ao D. João quanto ao pintor Columbano.  

Interessante notar ainda que esta crônica da Gazeta de Notícias consegue unir o 

assunto artístico a um assunto conturbado da política portuguesa pelo viés da religião por 

meio de um sutil toque de ironia. Ao terminar, volta a abordar a questão dos convênios dando 

ao seu texto um aspecto circular e tratando da política de um modo bem humorado: 

 
 
Que admira que do mais me esquecesse ante o quadro de Columbano? Que 
admira que mal ouvisse o que em torno de mim se dizia; praga d’assunto que 
nem ai nos deixava sossegados: política e finanças? 
Pois, em que há de falar-se!  
O convênio... O Carrilho... O que o Reirão vai dizer e o que Hintze 
responde... Os credores que vão sossegar... 
O ágio de ouro que vai diminuir... Mas há ou não fiscalização estrangeira, 
embora indireta? 
O santo ouviu as conversações por força. Por aqueles bocadinhos de diálogo 
deve já formar ideia... 
O convênio é bom não há dúvida... Bom, não... Melhor é que não pode ser; 
foi uma lança em África... E depois há probabilidades agora de um 
empréstimo... 
E eu pensava: 
- Advogado das coisas perdidas, dá-nos juízo, Santo Antônio! (Gazeta de 
Notícias, 12 mai. 1902, p. 2). 

 
 

Neste sentido, não deixa de comentar o assunto político sério do período, mas o faz 

intercalando com questões de arte o que tira o seu aspecto pesado, de assunto impertinente, já 

que a crônica é vista como um texto de entretenimento. Além disso, observa-se que o cronista, 

embora se julgue incapaz de comentar a política do país, a faz de maneira complacente, uma 
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vez que atribui sua opinião sobre os convênios tentando convencer o leitor de que para o 

momento isso é o melhor que se pode fazer conforme deixa sobressair pelos seus dizeres: “O 

convênio é bom não há dúvida... Bom, não... Melhor é que não pode ser”. Tendo ciência de 

que D. João era simpático ao governo do momento, conduzido pelo ministro Hintze Ribeiro, 

percebe-se, então, uma forma de amenizar o problema inclusive pelo tom de brincadeira 

misturado com seriedade com que termina o seu texto: “- Advogado das coisas perdidas dá-

nos juízo, Santo Antônio!”. Trata-se de uma forma irreverente e camuflada de afirmar que a 

política e as finanças de Portugal estão desacreditadas, uma vez que pede para o santo das 

coisas perdidas que dê juízo aos portugueses, em especial, aos administradores públicos do 

país.   

Portanto, percebe-se que as duas crônicas, a da revista O Ocidente, de 10 de maio de 

1902, e a da Gazeta de Notícias, de 12 de maio de 1902, abordam os mesmos assuntos: a 

questão dos convênios e a Exposição Nacional de Belas Artes. No entanto, em O Ocidente o 

autor escreve de uma maneira mais formal, objetiva e breve devido ao fato de ter que dividir o 

espaço com mais assuntos e escrever para um leitor aristocrático, burguês que, inserido na 

sociedade portuguesa, deseja ter uma visão geral de todos os acontecimentos. Por sua vez, na 

crônica da Gazeta de Notícias apresenta o tema político e artístico de um modo mais 

despretensioso, leve e subjetivo, deixando o artístico se sobressair ao político, de modo a não 

importunar o leitor emigrante português e evitar passar a imagem de um país em crise.   

Ainda assim, em se tratando da questão política, tanto para a revista portuguesa quanto 

para o jornal brasileiro, o autor tenta amenizar a seriedade do problema, evitando tocar no 

assunto de uma forma profunda e crítica, ao mesmo tempo em que demonstra o seu 

conformismo e complacência para com os ministros do governo. Na crônica d’O Ocidente 

quando diz que o político da oposição não conseguiu encontrar argumentos para criticar o 

projeto dos convênios apresentado pelo senhor Carrilho, vale-se da opinião de outro político 

para ter mais credibilidade; já, na Gazeta de Notícias, se atreve a ser mais taxativo impondo 

sua opinião, afirmando não ter dúvida de que se trata de um projeto bom, sem um melhor para 

a ocasião.  

Desta forma, embora o mesmo assunto seja tratado de maneiras diferentes para ambos 

os periódicos, tendo em vista as exigências desses e, também, o público leitor, percebe-se que, 

no fundo, a posição e o pensamento de D. João se mantém, sendo, portanto, tratados sob uma 

mesma perspectiva. Na maioria de suas crônicas, tenta amenizar a situação de crise e 

descredito do Portugal finissecular.  
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Outro exemplo da diferença em se escrever em um periódico dedicado à elite de 

Lisboa e em outro dedicado à população de um modo geral do Rio de Janeiro consiste na 

“Crônica Ocidental” de vinte e oito de fevereiro de 1902 e na crônica de 31 de março de 1902, 

denominada “Bicho”, que dizem respeito à popularidade de um bandido em Lisboa cujo 

codinome é Bicho. 

Na crônica da revista O Ocidente, apresenta de maneira resumida e impessoal as 

peripécias desse bandido que de tão original virou celebridade por conseguir safar-se da 

prisão por diversas vezes, enganando a polícia:  

 
 

Ora aí está um criminoso que deveras atraiu as simpatias. E o caso é que 
todos são por ele. A caçada continua. De um lado matilhas de ótimo faro e 
caçadores armados desde os pés até à cabeça, do outro o Bicho sozinho com 
a sua audácia e a sua inteligência. Depois da atrevidíssima fuga da torre de 
S. Julião, ninguém esperava que ele pudesse cometer proeza de maior vulto. 
E vai daí, planeia todo um romance com muito maior fantasia que Ponson du 
Terrail, e põe-se em prática com um desassombro e uma graça que nunca 
tiveram os heróis do popular autor do Rocambole. Engana o pobre 
companheiro de calabouço, cavaqueia com ele até de madrugada, deixa-o 
depois mergulhar em sono profundo, imita-o no arranjo do lenço na cabeça, 
responde por ele à chamada, engana a polícia, engana o escrivão na Boa-
Hora, e põe-se ao fresco deixando que toda a gente exclame: – Bravo, seu 
patife! Ora queira Deus que te não deitem mais a unha! 
O Bicho passou a ser uma celebridade. Ora nós não temos tanta abundância 
delas, que assim possamos desprezar o que tão de repente nos apareceu em 
sua aurora a despertar gargalhadas (O Ocidente, 28 fev. 1902, p. 41). 

 
 
Ao apresentar as audácias do bandido ao leitor, o cronista ressalta que se trata de uma 

história rocambolesca à semelhança das vividas pelos heróis de romances-folhetins feitos por 

Poson du Terrail, um dos principais autores desse gênero na França, e que, por isso, tem 

chamado a atenção de todos em Lisboa. No entanto, é de se notar primeiramente a 

impessoalidade com que trata do assunto e, até mesmo, o tom de desprezo e escárnio. Neste 

caso, a história à semelhança do romance seriado, torna-se apenas algo para divertir o seu 

leitor aristocrático e burguês, que torce para que o bandido fuja da polícia não por dó ou 

preocupação para com o sofrimento do homem na prisão, mas apenas para ter com que se 

distrair na falta de outra coisa melhor. O próprio cronista deixa claro que as aventuras do 

bandido só estão sendo relatadas pelo fato de não haver outro assunto de destaque na 

sociedade naquele momento. Neste sentido, parece querer se justificar e, quem sabe até, se 

desculpar pela presença de acontecimentos que não condizem com os interesses do leitor.                 
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Por sua vez, a crônica “Bicho”, da Gazeta de Notícia além de relatar com riqueza de 

detalhes e os motivos pelos quais o bandido foi preso e todas as suas fugas de modo a entreter 

o leitor, demonstra certa preocupação para com o homem e a classe social que ele representa.  

O cronista inicia seu texto despertando a curiosidade do leitor na medida em que diz 

que a imaginação dos bons e verdadeiros bandidos são verdadeiras obras de arte a ponto de 

“deixar de cara à banda os mais reputados romancistas do rés-do-chão dos jornais” (Gazeta de 

Notícias, 31 mar. 1902, p. 1) e afirma que o caso que envolve esse “gatuno” foi mais 

comentado em Lisboa do que outros assuntos sérios. Em seguida, passa a contar o ocorrido.  

O modo como relata lembra sutilmente o desenrolar de um romance-folhetim uma vez 

que apresenta a reconstituição da história de uma maneira progressiva, rica em detalhes, 

suspense, sentimentalismo e diálogo que faz com que o leitor torça pelo herói bandido criando 

expectativas sobre as formas que irá encontrar para enganar a polícia e se livrar da prisão. A 

título de exemplo tem-se uma das primeiras fugas:  

 
 

E o Bicho cisma na liberdade, numa bebedeira d’ar livre, no gosto quase 
celeste d’um copo de vinho ao balcão de uma taberna. [...] O cabo, numa 
ocasião de visitas, não acerta, distraído, em meter no sítio devido à lingueta 
da fechadura, e logo o Bicho sai para o corredor. Duvida do caminho a 
seguir; mas vai andando. Um sentinela, que o bispa e o não conhece, diz-lhe 
assim com mau modo:  
- Olá amigo, o caminho é por acolá!  
Ele percebe que o pobre galuxo o toma por um visitante, sai da Torre, ei-lo 
na estrada, dá às pernas, adormece na praia de Algés, e ressona 
beatificamente um sonho perfumado, à luz das estrelas frias!  
Tiranias do estômago obrigaram-no a procurar antigos conhecimentos, e as 
unhas tiranas da polícia fincam-se-lhe com crueldade novamente no cachaço. 
[...] encaminham-no provisoriamente num dos calabouços do tribunal de 
instrução na Calçada da Estrela. A polícia contente esfrega as mãos, olha 
para elas, desvanecida, e para as unhas potentes.  
-Ali!... Fechadinho à chave! 
E sob os grandes bigodes hirsutos dos pimpões passam sorrisos de orgulho. 
Por sua vez são eles que adormecem beatificamente e tem sonhos 
perfumados. O Bicho vela, rumina o plano de evasão com que havia de 
espantar e de alarmar Lisboa inteira (Gazeta de Notícias, 31 mar. 1902, p. 1). 

      
 
Além de se preocupar com as peripécias do ladrão, descreve o cenário: “Lisboa velha 

acolhendo em recantos sombrios os criminosos” (Gazeta de Notícias, 31 mar. 1902, p. 2). Tal 

descrição consiste em uma deixa para discorrer sobre o lado pobre e esquecido da capital 

portuguesa. D. João da Câmara se sensibiliza, mostrando-se complacente para com as atitudes 

do bandido uma vez que é fruto de um ambiente degradante e esquecido pelas autoridades. 

Assim, constrói um discurso sentencioso, uma vez que chama a atenção para o fato da 
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sociedade não dar a devida atenção à população mais carente, por meio da critica aos 

responsáveis pelas leis, homens das classes mais abastadas, que não conhecem a dura 

realidade dos miseráveis, que muitas vezes, roubam para comer. Assim, clama contra a 

injustiça presente na sociedade portuguesa:  

 
 

Por que não hão de chamar certos crimes um bocadinho de piedade? Como é 
fácil a um homem bem dormido, bem comido, fazer leis contra os que 
dormem nos bancos das praças públicas, nas medas de pinho, dentro dos 
canos de gás, muita vez com fome, sem nada saberem de trabalho, roubando 
para comer! (Gazeta de Notícias, 31 mar. 1902, p. 2). 

 

 
Para além de demonstrar o lado folhetinesco e cômico da vida do marginal Bicho a 

semelhança do que havia feito na revista portuguesa, na Gazeta de Notícias, o cronista se 

sente à vontade para criticar as autoridades portuguesas e demonstrar sua simpatia para com 

aqueles que vivem na miséria, à margem da sociedade, criando suas próprias leis de modo a 

sobreviver: “Onde parece que a vida já terminou, que apenas um resto de animalidade move 

aquela gente, ainda há paixões, ainda há vaidades, ainda – o que é mais extraordinário - há 

cultos por alguma coisa” (Gazeta de Notícias, 31 mar. 1902, p. 2). 

Assim, enquanto na crônica da revista O Ocidente, pensando no leitor aristocrático e 

burguês, relata a história do bandido, apenas com o intuito de divertir o leitor – “O Bicho 

passou a ser uma celebridade. Ora nós não temos tanta abundância delas, que assim possamos 

desprezar o que tão de repente nos apareceu em sua aurora a despertar gargalhadas” (O 

Ocidente, 28 fev. 1902, p. 41). Na Gazeta de Notícia ao invés de apenas apresentar a história 

rocambolesca, demonstra um comentário mais reflexivo que vai além do divertimento, na 

medida em que não pretende apenas entreter o leitor, mas, sobretudo, levá-lo a refletir sobre o 

outro lado da sociedade Lisboense: “Não fará o desgraçado a tremer, porque o vão meter na 

torre, no calabouço sem luz com água pelo joelho. Deu vontade de rir, todos pensaram nele; 

pôs-se uma vez a chorar, quem mais se lembrará do Bicho” (Gazeta de Notícias, 31 mar. 

1902, p. 2).  

Torna-se oportuno observar que houve momentos em que defendeu os mais humildes 

na revista O Ocidente, todavia sempre de uma forma mais contida e objetiva, na maioria das 

vezes os assuntos ligados à classe mais baixa ficavam de fora dos seus comentários. Como 

exemplo tem-se a morte de um pianista popular, apelidado de Macário. Enquanto na Gazeta 

de Notícias, D. João dedicou toda uma crônica ao assunto fazendo questão de ressaltar a 

exploração do seu dom musical pelas famílias mais abastadas: “Coitado lá está apodrecendo 
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no cemitério de Cascais, depois de uma longa noite de trabalho e duns copos a mais de água 

ardente” (Gazeta de Notícias, 18 nov. 1901, p. 1). Na revista O Ocidente nenhuma palavra a 

respeito do músico popular foi pronunciada.      

Portanto, observa-se que o mesmo assunto pode ser exposto de maneiras diferentes, ou 

nem ser abordado tendo em vista o periódico e seu público leitor. Tal posicionamento fica 

evidente quando relata acontecimentos sociais ligados à sua vida particular. É o que ocorre 

nas crônicas em que abordou a formatura dos alunos do curso de Medicina da Universidade 

de Coimbra, da qual seu filho mais velho fazia parte. Na revista O Ocidente, D. João de uma 

maneira formal se limita a anunciar o evento destacando a presença feminina na medicina por 

meio de felicitações a D. Domitilia de Carvalho, colaboradora da revista e uma das poucas 

mulheres entre os formandos:  

 
 

Os progressos indiscutíveis da medicina, estes últimos anos, aumentaram 
muito a extensão média da vida; mas nem por isso diminuíram o número dos 
médicos saído das escolas de Lisboa, de Coimbra e do Porto; algumas 
dezenas agora receberam diploma. Entre eles não devemos deixar aqui de 
mencionar o nome de uma distinta colaboradora do Ocidente, sra. D. 
Domitilla de Carvalho, já formada em filosofia, e que obteve a maior 
distinção no curso agora terminado, sendo a primeira premiada na 
Universidade de Coimbra. Glorioso se apresenta o futuro a quem muito o 
merece por sua muita inteligência e capacidade de trabalho (O Ocidente, 10 
de ago. 1904, p. 170).  

 
 
Por sua vez, na crônica “Uma formatura”, escrita para a Gazeta de Notícias, D. João é 

mais subjetivo, sentindo-se à vontade para compartilhar com o leitor toda a sua expectativa e 

felicidade pela formatura do filho mais velho no curso de medicina:  

 
 

Era com a tinta radiante de um pôr de sol que eu desejaria escrever hoje a 
minha carta. E se tivesse um bocadinho daquela cor de ouro, um nada 
melancólica, em que vi, uma tarde destas, recortarem-se as folhas verdes dos 
choupos a beira do Mondego melhor que melhor me daria para dizer 
saudades. [...] 
A manhã de sábado teve em Coimbra um ar de festa! Era a formatura dos 
estudantes de medicina, as classificações do ano, as classificações finais. No 
pátio da Universidade se juntaram todos; pela última vez de capa e batina, 
entraram pela decantada porta férrea; pela última vez companheiros de oito 
anos de trabalho se juntaram no pátio a que finitas recordações para sempre 
lhes hão de ficar arraigadas. [...] 
Não eram os meus nervos dos mais sossegados apesar de meia dúzia de 
cabelos brancos com que já se honra o meu bigode. O meu filho esperava 
com seus companheiros a decisão, e aquele havia de ser um dos dias 
memoráveis da minha vida (Gazeta de Notícias, 29 ago. 1904, p.1). 
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D. João descreve o evento social da qual seu filho faz parte de uma maneira muito 

particular. A crônica apresenta grande lirismo, na medida em que expõe o estado de sua alma. 

Sua felicidade fica evidenciada por meio do uso dos elementos da natureza como quando diz 

que deseja escrever sua carta com a “tinta radiante de um pôr do sol”. Destes dizeres 

depreende-se que, assim como o pôr do sol fecha o ciclo do dia de uma maneira exuberante e 

plena para brilhar novamente no dia seguinte, o cronista demonstra sua alegria em sentir que o 

mesmo ocorre com os formandos de medicina entre os quais se encontra seu filho. Além 

disso, tenta transmitir para o leitor a expectativa, contentamento e tristeza dos alunos que 

permaneceram tanto tempo juntos e, agora, se separam para seguir uma nova etapa da vida:  

 
 
Curso muito unido foi este, por isso a despedida foi dolorosa. Amigos que 
tantos anos viveram da mesma alegria e partilhando de algumas poucas 
tristezas separavam-se agora, muitos deles talvez para sempre. Choravam 
alguns na despedida. Que admira? Por muito formoso que seja o sol que há 
de nascer, enternece-nos aquele que se despede (Gazeta de Notícias, 29 ago. 
1904, p.1). 
 
 

Deste modo, na crônica da Gazeta de Notícias pode compartilhar seu sentimento 

expressando suas alegrias e melancolias como pai diante de um momento tão sublime na vida 

de um filho. Tal atitude não se evidencia na “Seção Crônica Ocidental” da revista O Ocidente 

que funciona mais como um espaço de divulgação dos eventos da sociedade portuguesa. 

Poucas foram as vezes em que, nessa revista, D. João abordou questões familiares; por sua 

vez, na Gazeta de Notícia, frequentemente utiliza-se de sua vida familiar para a confecção do 

seu texto. Portanto, observa-se que um mesmo assunto foi tratado de maneiras diferentes 

tendo em vista o público e o intuito do periódico. Na revista, o importante era informar de 

modo agradável os acontecimentos. No jornal, as emoções traçavam os posicionamentos 

diante das questões políticas, sociais, culturais e até uma pitada da vida particular.  

A seguir, retomaremos alguns tópicos já analisados anteriormente de modo a observar 

como D. João apresentava a sociedade finissecular portuguesa em suas crônicas da revista O 

Ocidente e do jornal Gazeta de Notícias tendo em vista o modo como representa a dicotomia 

campo e cidade, defende as tradições e evoca a histórica portuguesa, assim como, demonstra o 

panorama teatral e político em um momento em que Portugal passava por crises em todos os 

setores da sociedade.  
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4.2 Cidade cosmopolita versus o campo tradicionalista  
 

 

Portugal finissecular, apesar da crise, passava por um período de transformações. 

Lisboa, sua capital, conforme já demonstrado, devido a algumas reformas urbanísticas, 

tentava inserir modernas construções ao lado do seu patrimônio histórico arquitetônico. 

Entretanto, os dirigentes da cidade, juntamente com a elite, acabavam desrespeitando as 

tradições arquitetônicas no intuito de criar uma cidade mais moderna e cosmopolita. Juntam-

se a isso os novos hábitos, convenções e modismos de uma elite que, apesar de viver em uma 

sociedade atrasada, se queria elegante e bem desenvolvida à semelhança dos grandes centros 

europeus, ao qual importava formas de sociabilidade que descaracterizavam a cultura e 

tradição portuguesa.    

D. João da Câmara, embora fosse um dos engenheiros que contribuíam para o 

progresso do país, assumia uma postura extremamente nacionalista e conservadora a ponto de 

renegar a modernização desenfreada e sem estilo próprio que, em nome do desenvolvimento 

do país, desfigurava a cidade antiga: “E o que chama progresso. [...] Serve a tudo como 

argumento, enche a boca de quem diz e cala as bocas dos outros” (Gazeta de Notícias, 12 fev. 

1902, p. 1). Atitude semelhante observa-se na revista O Ocidente. Em muitos textos da seção 

“Crônica Ocidental”, o autor critica a civilização que pouco a pouco extingue a autenticidade 

portuguesa: “Tantas coisas boas que tínhamos, até em Lisboa, onde um micróbio mal 

mascarado de civilização tantas vítimas tem feito, tão preciosas e características, que, em 

nome de um gosto estúpido, foi, pouco a pouco, desaparecendo!” (O Ocidente, 10 mai. 1901, 

p. 98). Houve momentos, na revista, em que o autor, diante de seu papel de sintetizador dos 

principais acontecimentos da sociedade lisboeta, fez-se obrigado a comentar as instalações 

modernas, sob influência estrangeira, ocorridas na cidade. É o caso, por exemplo, da 

inauguração do elevador do Carmo, projetado pelo engenheiro francês Roaul Du Ponsard e 

construído próximo às ruínas do Antigo Convento do Carmo para ligar o bairro da Baixa ao 

Bairro Alto, ocorrida em 10 de julho de 1902:  

 
 

É entrar naquele museu do Carmo e ver que desprezo merece um dos mais 
belos monumentos de Lisboa. [...] E já a gente não sabe em Lisboa onde 
possa um instante descansar os olhos, sem uma construção moderna irritante 
a ofendê-los, sem um sacrilégio de que se nos queixe um edifício velho. O 
progresso entrou na cidade, não há dúvida. Comodidades não faltam. Há 
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dois ou três dias inaugurou-se o elevador do Carmo e não há senão dizer 
bem de quem em um minuto nos põe no alto do Chiado por um vintém. Fica 
ali ao pé das ruínas, uma grande torre de ferro, que é também gótica... para 
não desdizer (O Ocidente, 20 de julho de 1902, p. 154). 
 
 

Observa-se claramente o seu rancor diante do descaso das autoridades para com os 

monumentos antigos e, principalmente, pelo fato de as novas construções desfigurarem o 

aspecto da Lisboa antiga. É importante salientar que o cronista não era totalmente contra a 

modernidade, uma vez que trazia benefícios para a sociedade lisboeta, o que o irritava era o 

fato de o progresso estar demasiadamente vinculado às importações estrangeiras, como o caso 

do elevador feito por um francês, que agregava à cultura estrangeira, neste caso a francesa, 

desnacionalizando a portuguesa. Tal hostilidade por essas construções fica evidenciada na 

medida em que não escreve nada a respeito da inauguração do elevador do Carmo em suas 

crônicas para a Gazeta de Notícias, em qual tinha a liberdade de comentar o que quisesse.   

Dentre os males que a civilização, ao ver do cronista, trazia para Portugal estava a 

falta de respeito para com a arte arquitetônica, evidenciada, sobretudo, na imitação sem 

limites das coisas do estrangeiro. Em crônica da revista O Ocidente, de 10 de maio de 1901, 

demonstra o seu desacordo diante das novas construções realizadas na cidade que não 

respeitavam a cultura portuguesa:  

 
 

Nas ruas é inútil falar. O caráter perdeu-se completamente. Chega-se a ter 
saudade do modesto pombalino, por que esse, ao menos, ainda era alguma 
coisa e tinha uma razão de ser histórica; mas a pretensão do chic, a 
desfaçatez com que cada qual embeleza o seu mau gosto a frontaria da casa 
impertinente, farão, daqui a pouco, que os olhos não tenham um cantinho de 
cidade simpática em que possam descansar. Os portugueses estão sofrendo 
de dois males contrários, me parece. A paixão pelo estrangeiro e ao mesmo 
tempo o ódio. Infelizmente um e outro sem critério. [...] No estrangeiro há 
muita coisa má, há também muita coisa boa, que não é de exportação. 
Dessas é que é temer, dessas é que é livrar. Mas para isso é preciso um 
critério, que custa educação. Como fazer? [...] Chama-se um arquiteto que se 
encarregue do assunto.  
 - O quê! Esta minha casa é tal que o chalé do príncipe da Dinamarca. 
Primeiro que tudo não é tal, e depois, ainda que fosse um chalé da 
Dinamarca é idiota em Lisboa (O Ocidente, 10 mai. 1901, p. 98). 

 
                 
Para D. João, o modo desorientado e individualista com que as pessoas estavam 

construindo e decorando suas casas, sob a influência estrangeiras, ao invés de contribuir para 

a originalidade da cidade, acabava por despersonalizá-la. O cronista demonstra-se consciente 

dos benefícios que a influência internacional trazia para Portugal; todavia, acredita que ela 
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devia ser utilizada com cautela, pois nem tudo que se enquadrava em uma civilização era 

condizente com a realidade de outra, conforme fica evidenciado no exemplo que apresenta 

sobre o quão ridículo é a tentativa de se construir um chalé dinamarquês em Lisboa, acabando 

por ter como resultado nem uma nem outra coisa. O autor não critica apenas a busca de estilos 

estrangeiros, mas, sobretudo, o prejuízo que ela causa para a cidade que acaba por perder sua 

originalidade cultural.              

Posicionamento semelhante será demonstrado mais tarde na crônica “Local para o 

edifício do Correio Geral”, da Gazeta de Notícias, de 12 de fevereiro de 1902, quando 

comenta as construções que estavam sendo realizadas na cidade:  

 
 

Vai principiar a construção de muitos edifícios; precisamos encetar a 
campanha contra o prurido de exotismo ilógico e banal, que pretende 
transformar Lisboa na cidade mais sensabor do mundo. [...] Se não 
possuímos o que verdadeiramente possa chamar-se arquitetura portuguesa, 
tradições temos na construção de casas burguesas, que deveríamos, por amor 
da arte respeitar (Gazeta de Notícias, 12 fev. 1902, p. 1).   
 
 

Dos seus dizeres na Gazeta de Notícias percebe-se que o seu pensamento sobre a 

influência estrangeira na arquitetura do país, não se altera de um periódico para outro, antes 

complementa o que foi dito na revista O Ocidente, uma vez que a preferência para as coisas 

internacionais em detrimento da arte portuguesa acaba por transformar Lisboa em mais uma 

cidade europeia, abolindo suas peculiaridades e, por consequência, tornando-a uma cidade 

sem graça, ou melhor, como diz o autor, uma cidade “sensabor”. 

Na crônica da revista O Ocidente, descrita acima, ainda é possível observar o seu 

respeito pela tradição arquitetônica da cidade, por meio da defesa intransigente aos 

monumentos históricos, símbolos vivos do que fora Portugal no passado e, também, da 

conservação dos nomes de ruas uma vez que servem para a perpetuação da história do país:     

 
 

Há dias, vinha na Ilustração Francesa um artigo sobre os afeiamentos de 
Paris, com quiosques, barracões, sentinas, etc., que, ao acaso, – até em Paris! 
– têm deixado construir no bulevar e ruas principais e até encostados aos 
mais notáveis monumentos. Havia, sobretudo, uma gaiola com feitio 
mourisco contra o qual o articulista se indignava ferozmente. “Feitio 
mourisco em Paris!”. 
Ah! se ele visse Lisboa e o feitio de coisa nenhuma que têm as nossas casas! 
Se ele visse os Jerônimos, a Sé de Lisboa, as ruínas do Carmo, os postes em 
que passam os fios do telefone espetados na torrezinha, e até, há tempos um 
café de camareiras no jardim do velho convento que D. Nun’Alvares 
fundou! Ver os velhos monumentos de Lisboa, os de mais sagrada memória, 
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como são tratados, é dar da população a mais desgraçada ideia. Os nomes 
das ruas continuam a ser mudados. Pois não haverá na câmara municipal um 
vereador, que ao menos uma vez folheasse a Lisboa Antiga do Visconde de 
Castilho? Verdade, verdade, chega a gente a cismar às vezes que talvez eles 
não saibam ler (O Ocidente, 10 mai. 1901, p. 98).   
 
 

Percebe-se que, apesar de seu nacionalismo, por vezes D. João utiliza-se de exemplos 

estrangeiros para levar o leitor a refletir sobre esse assunto. No excerto anterior,  recorre à 

França, tomada pelos portugueses como civilização modelar. Ao fazer isso, demonstra que a 

despersonalização das culturas é um fato ocorrido em todos os grandes centros, sendo, 

portanto, uma consequência do cosmopolitismo nas grandes cidades. Assim, chama a atenção 

para o fato de, também, na França, os intelectuais estarem preocupados com essas 

transformações. No entanto, em seu desabafo tenta passar a ideia de que, em Lisboa, o 

desrespeito é pior que em Paris uma vez que as modernas construções invadem o espaço 

sagrado dos velhos monumentos, prova viva da grande nação que Portugal fôra outrora. 

Ao afirmar que “Ver os velhos monumentos de Lisboa, os de mais sagrada memória, 

como são tratados, é dar da população a mais desgraçada ideia”, fica subtendido o 

pensamento de que a decadência dos monumentos, símbolos vivos de Portugal grandioso, 

consiste num retrato da decadência da própria nação portuguesa. Assim, uma sociedade que 

não valoriza o seu passado não tem como superar seu presente em direção a um futuro melhor 

e mais digno. Ideia esta confirmada, quando ao abordar a troca de nomes das ruas que, a seu 

ver, prejudica a manutenção da história pátria, sugere, por meio da ironia, o atraso intelectual 

dos dirigentes do país, uma vez que leem, mas não entendem o que leram, a ponto de 

cometerem tais sacrilégios contra a memória da nação.  

Ao abordar essas questões na Gazeta de Notícias depreende-se o mesmo 

posicionamento crítico, acreditando que “a civilização com uma rapidez assustadora vai 

dando cabo de tudo, arranjando o mundo por um mesmo modelo” (Gazeta de Notícias, 08 set. 

1902, p. 1). De modo semelhante aborda o assunto por meio da recorrência às atitudes 

estrangeiras: “Nos países do Norte, de mais requintada civilização, as velhas cidades da 

Alemanha, da Holanda da Bélgica são, com amor patriótico e artístico conservadas com seus 

feitios característicos e pitorescos” (Gazeta de Notícias, 12 fev. 1902, p. 1). E também, o 

modo de tratar seu patrimônio histórico arquitetônico: “Não chegará a ser crime a indiferença 

com que nos mais respeitáveis monumentos, na Sé, nas ruínas do Carmo, por exemplo, 

deixaram implantar postes horríveis por onde passam milhares de linhas de telégrafos e 

telefones?” (Gazeta de Notícias, 12 fev. 1902, p. 1).  
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No que condiz à defesa aos nomes de ruas, D. João dedicou uma crônica, “Nomes de 

Ruas”, especialmente para expor sua opinião a respeito das trocas de nomes de logradouros 

feitas pelos vereadores em homenagens a Almeida Garrett, um dos principais defensores da 

história e das tradições portuguesas:  

 
 

Não é só com picaretas e rebocos, engenheiro e mestres de obras, que se 
cometem crimes contra monumentos velhos e tradições. O esqueleto de 
Garrett, que se estorceu no túmulo, como se os ossos pudessem ser 
[epilético], ao saber que lhe deram o nome à velha Rua do Chico, é capaz 
esta vez de abalar e mandar para o inferno as glórias do Panteão. [...] Do 
pouco que ainda resta e pode conservar vestígios de um bocadinho de 
história ou de uma lenda, disso mesmo tratam de dar cabo ... em homenagem 
a quem? A Garrett! [...] Com esta mania de celebrar os grandes homens 
dando seus nomes às ruas acontece um fator que lhe deve ser muito 
desagradável. [...] Tem-se em Lisboa cometido verdadeiros desaforos neste 
assunto (Gazeta de Notícias, 2 mar. 1903, p. 1).  
 
 

Dos dizeres de D. João sobressai uma visão irônica em relação às atitudes dos 

dirigentes da cidade, uma vez que em honra de Garrett mudam os nomes das ruas, apagando a 

sua memória. Para deixar bem explícita esta ironia em relação à memória histórica da cidade, 

o autor, aproveitando do seu espaço, na Gazeta de Notícias, se valeu de trechos da obra 

Viagens em Minha Terra de Almeida Garrett, que demonstram a defesa das ruínas e tradições 

portuguesas, seguida por um excerto do jornal O Século, de 8 de fevereiro de 1903, o qual 

apresenta uma lista de nomes de ruas que foram trocados pelo nome Almeida Garrett. Em 

crônica escrita para a revista O Ocidente, na mesma época, o autor, devido à limitação do seu 

espaço, utilizou-se apenas de alguns trechos desse livro do autor romântico. No entanto, assim 

como na Gazeta de Notícias, em sua crônica nesta revista foi bastante crítico no que diz 

respeito aos danos que esta atitude causa à memória histórica de Portugal:  
 
 
Almeida Garrett amava como artista e como patriota quanto em nossa terra 
lembrava um fato da sua história, uma lenda que fosse. Um nome pode valer 
um monumento. Se em seu tempo já houvesse dado o sestro nos vereadores, 
como contra eles Garrett se ergueria como o fez em Santarém contra as mãos 
profanas que tocaram nas ruínas sagradas. (O Ocidente, 10 fev. 1903, p. 26)   
 
 

Torna-se interessante notar que tanto para a revista O Ocidente, dedicada ao leitor 

aristocrático burguês quanto para o jornal Gazeta de Notícia, direcionado ao público em geral, 

o posicionamento ideológico de D. João em relação às tradições e a memória de seu país não 

se modifica. No entanto, nas crônicas da revista lisboeta, o comentário tende a ser mais 
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limitado devido ao fato de ser abordado junto com mais acontecimentos da sociedade, 

enquanto que, no jornal carioca, o cronista aprofunda sua crítica, pois discorre apenas sobre 

esse assunto. É o que ocorre nas crônicas em que aborda o desfalecimento das tradições 

religiosas na cidade. Como exemplo, se tem a crônica sobre a procissão do corpo de Deus 

publicada na revista, em 10 de junho de 1901 e a crônica publicada no jornal, em 23 de junho. 

Na revista O Ocidente, o cronista comenta a procissão do Corpo de Deus relacionando-a ao 

passado, por sua vez de uma maneira bastante resumida:  

 
 

Já lá vai o primeiro, o Corpo de Deus, com sua procissão tradicional, de 
antes tão bela, a mais linda festa que se fazia em Lisboa, agora tão decaída! 
Era em tempos antigos o mais curioso espetáculo que na capital se 
organizava e dele temos entusiásticas descrições. Foi decaindo, decaindo, e 
hoje apenas S. Jorge, o pajem, o homem de ferro e os pretos obtêm um ou 
outro olhar distraído. Pois representam belas tradições, por muito cômica 
que muitos as queiram ver. Foi em uma procissão do Corpo de Deus que D. 
João II apresentou à população de Lisboa cheia de curiosidade os primeiros 
pretos que lhe trouxeram da Guiné e, desde então, mais ou menos 
ridiculamente vestidos, eles apareceram no estado de S. Jorge (O Ocidente 
10 jun. 1901, p. 122).  

  
 
Por sua vez, na crônica “Os Pretos de São Jorge”, na Gazeta de Notícias, o mesmo 

assunto é tratado de um modo mais detalhado. D. João da Câmara apresenta toda a história 

dos rituais da procissão destacando sua opulência no passado em vista da simplicidade com 

que é realizada no presente com destaque para a participação dos negros em seu cortejo, aqui 

tratada com ironia: “E tudo isso a propósito dos pretos de S. Jorge desses ridículos máscaras, 

que envergonham uma cidade civilizada” (Gazeta de Notícias, 23 jun. 1902, p. 1). A ironia é 

utilizada para destacar e depreciar a ignorância da sociedade portuguesa que se envergonha da 

presença dessas pessoas na procissão por desconhecerem o seu significado e por acharem que 

ela não condiz com a civilização. Assim, o autor demonstra-se atento à tradição de seu país e 

recrimina qualquer forma de desprezá-la em prol de novos padrões de comportamentos 

julgados mais chique, em uma sociedade que se queria mais elegante e civilizada:           

 
 
Em Portugal, infelizmente, vivemos no medo constante do ridículo. Ora, 
nada mais ridículo do que esse [fardo], como nada mais ordinário do que a 
preocupação do chique.  
Foi à sombra desta palavra deslumbrante – civilização - que deixamos 
cometer verdadeiros crimes de lesa arte. Perdemos tradições que eram lindas 
e importamos usos e costumes idiotas. Não há critério para escolha. O 
estrangeiro deslumbra-nos e nem nos permite às vezes que o discutamos. 
Paris tem sido para as nossas modas o que era Aristóteles para os seus 
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discípulos. Ainda não há muito, vimos representada por uma companhia 
estrangeira e muito aplaudida uma peça infame. Que importava? Não era 
nossa? As mais belas enluvadas mãos de Lisboa aplaudiam, que vinha o 
teatro abaixo. Assim vamos desnacionalizando tudo. [...] (Gazeta de 
Notícias, 23 jun. 1902, p. 1). 

 
 
Conforme se observa, diferentemente do que ocorre na revista O Ocidente, em que o 

comentário da procissão do Corpo de Deus, se limitou a expor o evento, Na Gazeta de 

Notícias a simples exposição da tradição religiosa acaba por transformar-se em uma reflexão 

crítica sobre a atitude da sociedade portuguesa. Este posicionamento mais duro do cronista, 

sobretudo direcionado à elite portuguesa, pois era ela quem se desejava “mais chique”, não se 

verifica na revista, justamente pelo fato de ela ser direcionada para esse público leitor. Assim, 

D. João escrevia seus textos na “Crônica Ocidental” de modo que não desagradasse o leitor e 

nem prejudicasse a revista. Já na Gazeta, talvez pelo fato de ser um leitor mais distante, não 

havia esta preocupação por parte do autor.   

Tal atitude contrastante nos dois periódicos pode ser claramente verificada na maneira 

de como exibia a cidade de Lisboa. Por vezes, na Gazeta de Notícias, o principal centro 

urbano do país foi confrontado com o campo português e mencionado como um lugar de 

“becos tortuosos, onde uma luz suja e doente se reflete nos charcos e de onde não se avistam 

as estrelas do céu” (Gazeta de Notícias, 28 out. 1901, p. 2), cujo egoísmo e modismo, fruto da 

ociosidade e das futilidades da vida moderna, dominavam os seus habitantes tornando-os 

“seres muito tolos [que] tem como superioridade um supremo desdém pelos outros” (Gazeta 

de Notícias, 28 out. 1901, p. 2) e que substituíram as danças portuguesas por “contradanças 

marcadas em mal francês” (Gazeta de Notícias, 23 jun. 1902, p. 1). Por sua vez, sabendo que 

esse posicionamento tão radical não seria bem vindo pelos leitores da revista O Ocidente, 

quando se refere a Lisboa, principalmente no verão, período de férias em que a cidade ficava 

deserta, tende a usar palavras mais suaves para demonstrar o atraso da cidade traduzido na 

falta de eventos culturais neste período. Lisboa, então, transforma-se em um centro “tomado 

pela tristeza” (O Ocidente, 10 set. 1903, p. 194), “com aspecto de pacata aldeia” (O Ocidente, 

30 jun. 1905, p. 137) e quando muito lugar onde “morre-se de tédio” (O Ocidente, 20 ago. 

1903, p. 178).  

Todavia, no que consiste aos seus habitantes, nenhuma palavra que desvalorizasse 

suas atitudes ou denegrisse a sua imagem foi escrita, o que demonstra que na revista O 

Ocidente, diferentemente do que ocorria na Gazeta de Notícias assumia uma posição de quem 
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está ali apenas para expor e comentar de modo leve os acontecimentos, sem tratá-los a fundo e 

expor plenamente sua opinião crítica a respeito dos assuntos.  

Diante da sociedade decaída, revelada de um modo mais explícito pelas crônicas da 

Gazeta de Notícias e de uma forma mais amena na revista O Ocidente, D. João apresentava 

como forma de compensá-la a vida no campo, visto como local onde, longe da civilização 

urbana, a cultura portuguesa era guardada. Em crônica de 10 de maio de 1901, na revista O 

Ocidente, desabafava-se com o leitor:                   

 
 
Para que a gente se encontre em Portugal, precisa fugir para o mato, para as 
serras mais incultas, viver sozinho com a natureza, respirar o aroma das 
estevas, das murtas, do rosmaninho. E que não haja habitações, senão 
arrisca-se, onde de antes uma casa alvejava alegre, toda caiada, com seu 
alpendre e seu telhado mourisco de tanta elegância, a ver um triste exemplar 
de gosto depravado, pintado às riscas, e telha de Marselha a berrar-lhe por 
cima desafinadamente (O Ocidente,10 mai. 1901, p. 97). 
 
 

Pelos seus dizeres observa-se a sua preferência pelo campo, considerado por ele um 

lugar português genuíno ainda não corrompido pela civilização, sobretudo se este local é 

pouco habitado. Para ele quanto mais conhecido e frequentado fosse o local mais corria o 

risco de sofrer os efeitos da civilização, no caso, deixar de ser um lugar autentico devido à 

influência estrangeira que a cultura e as tradições passavam a ter. Conforme já foi 

demonstrado isso, também, ocorre no jornal Gazeta de Notícias. Na crônica “Sintra”, em que 

o autor relata as belezas naturais dessa cidade campesina, próxima a Lisboa, lamentando a 

presença humana que desconfigurou o cenário natural:  

 
 

Sintra é hoje muito arruinada por diversas causas entre as quais é desastrada 
rainha o mau gosto dos homens. Construiu-se demais, construiu-se com 
detestável ideal. A pedra e o cal substituíram por muita parte a árvore, em 
outras roubaram a vista ao passeante: era um crime perdoável ao egoísmo do 
homem, se ele houvesse feito na linda tradição, que lhe fora facílimo seguir 
(Gazeta de Notícias, 8 ago. 1904, p. 1). 
 
 

Tanto para a crônica da revista O Ocidente quanto para a da Gazeta de Notícia, o 

campo, seus costumes e tradições são descritos de uma maneira idealizada, em que há a 

exaltação das suas belezas naturais, fruto da “força lírica do sentimento e da aptidão idílica” 

do autor (ALMEIDA, 1923, p. 214). No entanto, é possível perceber que, na revista O 

Ocidente, a sua presença faz parte de uma convenção, ou seja, embora o uso da descrição da 

natureza seja constante na crônica ocidental, sendo utilizado para separar assuntos distintos, 
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ou então, auxiliar na expressão do sentimento do autor, a focalização do cenário campesino só 

é feita quando este se torna espaço de algum acontecimento que diz respeito à sociedade 

elegante, ainda assim é possível observar a sua idealização. Como exemplo tem-se a crônica 

de 10 de agosto de 1904, em que o autor comenta a partida das pessoas para o campo para 

passar as férias de verão:  

 
 

Para o campo tem saído meia Lisboa. Uns dias apenas que se passeie por 
entre as vinhas verdes, e se ouça sussurrar uns choupos, e se ouça uma 
cantiga ao luar numa eira, e ao longe umas rãs cantando e uns ralos, visto 
que, por má sorte, já se calou o rouxinol, uns dias que se respire um ar novo 
mais perfumado que o da cidade, logo parece que o sangue corre nas veias 
mais vivo, que tem misterioso bálsamo o ar que nos lava os pulmões (O 
Ocidente, 10 ago. 1904, p.169). 

 
 
Desta forma, descreve o campo como um local harmonioso e simples onde o contato 

com a natureza torna possível o restabelecimento das forças por estar distante dos vícios da 

sociedade e em contato com a natureza. Isso também ocorre na Gazeta de Notícias, com a 

diferença de que, no jornal carioca o autor não se inibe em deixar evidente a necessidade que 

sente, por vezes, de sair de um ambiente degradante e opressivo em busca de melhores ares e 

tranquilidade nas serras: “Um dia no campo! Um dia fora desta cidade, que muita vez me 

parece como galés a um grilheta! Bendito fosse o domingo, dia do senhor, que me permitia ir 

ver valados floridos, árvores umbrosas, campos e milho e trigo, vinhas a sorrirem o sol de 

maio!” (Gazeta de Notícias, 20 de jun. 1904, p. 2). 

Outro exemplo, agora ligado às tradições campesinas consiste no comentário que o 

autor faz da realização dos círios pelas aldeias portuguesas. Muitas vezes, são comentários 

bastante sucintos que têm por intuito apenas registrar em seu texto a ocorrência do evento. No 

entanto, ainda sim, demonstra preocupação em descrever os costumes:  

 
 

Os círios alegram os povos desses arredores, com o estalar dos foguetes, os 
anjos de capacetes na cabeça e lenços bordados na mão, recitando as loas, a 
Senhora na berlinda da casa real, o juiz no seu cavalo pomposo e a longa fila 
de carruagens em que os festeiros exibem suas sobrecasacas e chapéus finos 
(O Ocidente, 20 ago. 1903, p. 178). 

 
 

Diferentemente, em sua crônica da Gazeta de Notícias, os eventos tradicionais 

religiosos são tratado de um modo bastante subjetivo e emocionado, conforme é possível 

observar na crônica “Círios”, de 19 de setembro de 1901. A crônica descreve com ricos 
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detalhes esse evento religioso, destacando os rituais do cortejo, os costumes dos religiosos e, 

também, a função social destes eventos. Além disso, percebe-se a visão crítica do autor, que 

não se inibe em mostrar que, até mesmo no campo, as tradições já estão sendo deformadas: “E 

como no mais da vida, há sempre uma parte cômica nestas festas, sobretudo nas províncias, 

onde a tradição do trajar se vai perdendo e as saloias aristocratizadas calçam luvas 

tresandando a benzina, põe chapéu de espavento” (Gazeta de Notícias,19 set. 1901, p. 2). Por 

fim, há de se ressaltar o desembaraço do autor em contar suas experiências diante do evento: 

“Quando eu era pequenino e algum círio passava por minha casa, uma criada velha que 

tínhamos levava-nos ao jardim a dar a estar a roseiras. Era uma alegria para nós, ver as pétalas 

voando por cima do tejadilho da berlinda, em volta das grandes vidraças” (Gazeta de 

Notícias,19 set. 1901, p. 2). 

Todavia, apesar de apresentar modos distintos de expor a temática da cidade e do 

campo, de acordo com o periódico, pode-se dizer que em ambos, D. João, tendo em vista um 

Portugal decaído, extremamente vulnerável ao cosmopolitismo, procura com suas crônicas 

reivindicar a autenticidade da cultura portuguesa, por meio da crítica à influência estrangeira e 

exaltação das tradições do campo. Tal posição consiste em uma forma encontrada pelos 

intelectuais do final do século XIX de superar o presente decadente do país. Outra forma de 

superar os problemas do presente corresponde à evocação da grande história de Portugal.  

 

 

4.3  Evocação da história portuguesa     
 

 

Conforme já demonstrado em outros momentos, Portugal, no final do século XIX e 

início do século XX, era um país desacreditado, “medíocre [e] mendigo político da Europa” 

(LOURENÇO, 1991, p. 100). O país que, no passado, fora uma grande potencia imperialista, 

agora, perante a crise política que o tomava e a falta de capacidade financeira para administrar 

suas colônias africanas, via sua autoridade sobre essas possessões de terras ameaçada pelas 

demais nações europeias, em especial, Inglaterra e Alemanha. Os intelectuais da época, dos 

quais D. João da Câmara fazia parte, na tentativa de subtrair esse complexo de inferioridade e 

legitimar o lugar de Portugal junto das grandes nações do presente, voltavam-se para o 

passado, recuperando a história gloriosa da pátria de modo a superar o presente e mudar o 

futuro. Em suas crônicas esta postura é facilmente identificada, sobretudo nos textos em que 
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são abordadas as relações do país com as outras nações europeias e a colonização das terras 

portuguesas na África.  

No início do século XX, a política imperialista e a necessidade de estabelecer acordos 

políticos que garantissem as possessões africanas e a paz entre as nações europeias, fez com 

que os chefes de estados viajassem pela Europa visitando os países de modo a assegurarem 

seus interesses políticos. Portugal, conforme ressalta o historiador Rui Ramos (Cf. 1994, p. 

145), sendo detentor de importantes colônias africanas, em especial a de Lourenço Marques, 

despertava a ambição dos principais países da Europa70. No entanto, os que almejavam essas 

terras, em especial Alemanha e Inglaterra, “não se podiam verdadeiramente entender sobre a 

maneira de as partilharem, e por isso cada um deles tentava, sobretudo, garantir que não seria 

os outros a aproveitar-se delas” (RAMOS, 1994, p. 149). Uma das formas de diplomacia 

encontradas foi a visita dos chefes de estados desses países a Portugal de modo a estreitar 

alianças. Em 1903, o país recebeu a visita de Eduardo VII, rei da Inglaterra, e Afonso XIII, rei 

da Espanha. Em 1904, foi a vez da Rainha da Inglaterra, Alexandra, e do imperador da 

Alemanha, Guilherme. Em 1905, o presidente da França, Loubert, visitou o país, sendo logo, 

em seguida, a vez D. Carlos visitar as três nações de modo a retribuir às visitas.  

A presença desses chefes de estados em Portugal, assim como a boa recepção do rei 

português em terras estrangeiras serviam para aumentar a autoestima do povo e, 

principalmente dos intelectuais mais complacentes e defensores da monarquia, como D. João, 

que tomavam esses eventos como uma forma de superar o sentimento de que o país ocupava 

um lugar subalterno na política internacional e de mostrar que, apesar de todo seu marasmo e 

dificuldade, Portugal conseguia se incluir “nas dinâmicas da cena internacional e nos planos 

políticos das grandes potências, cujos interesses se virão a cruzar na Europa e em África” 

(TEIXEIRA, apud. Barroso, 2008, p. 14). Esta inclusão do país no roteiro dos representantes 

das principais nações europeias acabava por difundir a esperança de um futuro mais próspero: 

“As palavras com que mais de uma vez [Eduardo VII] agradeceu as saudações que lhe 

dirigiram consolidaram uma esperança. Ela breve se transforme em fé e a visita do rei de 

Inglaterra a Portugal ficará o caso mais digno de memória em toda a nossa história moderna” 

(O Ocidente, 10 abr. 1903, p. 273).   

D. João da Câmara, se aproveitava dessas visitas para retomar, tanto em suas crônicas 

da revista O Ocidente quanto nas do jornal A Gazeta de Notícias, a história gloriosa do país, 
                                                           
70

 Em 1898, Alemanha e Inglaterra fizeram um acordo em que previa que nenhuma das partes faria um 
empréstimo a Portugal sem a participação da outra e não consentiam a intervenção de terceiros. [...] Além disso, 
tendo em vista a situação financeira portuguesa, previam que caso Portugal quisesse vender suas colônias, estas 
seriam distribuídas entre essas duas potências. (Cf. RAMOS, 1994, p. 149)     
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evidenciada, sobretudo, no modo como apresenta os monumentos históricos, - provas 

concretas da grande nação que Portugal fora no passado, presentes nos caminhos dos cortejos 

reais e visitados pelos monarcas durante suas estadias no país. Em crônica da revista O 

Ocidente, de 10 de abril de 1903, ao abordar as festas ocorridas em Lisboa, em virtude da 

presença do rei da Inglaterra, Eduardo VII, afirma: 
 
 
Não teve decerto Eduardo VII tempo necessário para meditar o que devia 
sobre a nossa antiga grandeza e sobre injustiças que sofremos. Da primeira 
poderiam ter-lhe falado as velhas pedras de Pena, as que ainda são do antigo 
convento. Para o alto daquela serra vinha o rei D. Manoel, conta-o a 
tradição, deitar olhos longos para o mar a ver se despontava no horizonte 
alguma das naus da Índia. Já Vasco da Gama trabalhava, então, para a 
riqueza fabulosa da nação inglesa. De injustiças poderiam ter falado as 
pedras de Setiaes, daquele velho palácio em que foi assinada a convenção de 
Sintra. [...] E sempre o rei de Inglaterra tinha palavras amáveis, recordando 
fatos que passaram, dizendo aos portugueses que houvessem confiança no 
futuro (O Ocidente, 10 abr. 1903, p. 273).  

 
 
Percebe-se que o seu discurso é construído por meio do contraste entre o que Portugal 

fora no passado e o que se tornou no presente, com destaque para a presença da palavra 

“injustiça”, usada como uma maneira de colocar Portugal como vítima das circunstâncias, 

como se o país não fosse responsável pela situação lamentável em que se encontrava. Em 

seguida, faz alusão ao passado opulento português por meio da focalização do Castelo da 

Pena, - edifício situado no topo da serra de Sintra, local de onde, antes da construção do 

convento que deu origem ao palácio, D. Manoel, grande incentivador das expedições 

marítimas, contemplava o mar a espera das naus.  

É de se notar o modo como coloca Vasco da Gama, herói dos descobrimentos, a 

serviço da nação inglesa. Na verdade, tal atitude consiste uma ironia amarga, ou seja, uma 

forma de afirmar o pensamento ufanista de que, embora no momento coevo o país adotasse 

uma posição inferior diante das outras nações, foi a atitude corajosa da expansão marítima 

levada a cabo pelos portugueses que tornou possível à Inglaterra constituir-se como a grande 

nação imperialista do momento. Do mesmo modo, faz questão de citar a convenção de Sintra, 

grande marco da história mais recente do país. Ocorrida em 1808, no palácio de Setiais, por 

virtude da valentia do exército português, esse acordo deu fim à primeira invasão francesa a 

Portugal, após sucessivas derrotas das tropas francesas. Com isso, D. João, sem deixar de 

fazer o seu papel de comentar os principais acontecimentos da sociedade, no caso a visita do 

rei inglês, ressalta momentos passados de grandezas da pátria portuguesa tentando incutir no 
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leitor o sentimento patriótico. Ainda nessa crônica, se vale da exaltação da natureza 

exuberante de Portugal na tentativa de esconder a pobreza de seu país:  

 
 

A primavera da nossa terra quis conservar a fama que tem no estrangeiro, 
muito melhor do que merece. Abril esqueceu-se do ditado com que 
costumamos defini-lo. Céu e Tejo vestiram suas vestes de gala, o manto 
azul, emblema de sua realeza. O bergantim real, com uns oitenta remeiros, 
vogou sobre uma enorme safira que os areais engastavam com seu ouro de 
fama antiga (O Ocidente, 10 abr. 1903, p. 273). 
 
 

Observe a forma idealizada com que o cronista descreve a natureza personificando o 

céu e o rio Tejo ao atribuir-lhes características utilizadas para identificar a realeza, como a 

“veste de gala” e o “manto azul”. Além disso, sua beleza é intensificada na medida em que, 

para destacar a cor da água do Tejo, utiliza-se da metáfora, considerando-o “enorme safira”. 

Junta-se a isso o destaque que atribui aos meios de transportes oficiais, como as galeotas reais 

e os coches que se constituem símbolos da opulência portuguesa em tempos remotos.  

Ao comentar a visita do rei da Inglaterra, considerado naquele momento Imperador 

das Índias, posição, antigamente, assumida pelos portugueses, D. João, ciente de que a crônica 

deve tratar dos principais assuntos atuais da sociedade, discorre sobre os eventos em 

homenagem ao soberano inglês. Porém, o faz intercalando-os com a rememoração da história 

pátria e exaltação da natureza autóctone, criando por meio do regresso ao passado e 

idealização da natureza uma forma delicada de compensar a amargura diante do presente 

decaído do país. Deste modo, encontra uma maneira sutil de influenciar a visão do leitor de 

modo a não deixar abrandar sua fé na nação, uma vez que apresenta o presente prevendo “um 

futuro de antemão utópico pela mediação primordial obsessiva do passado” (LOURENÇO, 

1992, p. 22, grifo do autor). É o que se subentende quando na crônica, o cronista ao relatar a 

homenagem feita a Eduardo VII, na Sociedade de Geografia, ressalta “Tantas memórias [a 

Sociedade de Geografia] guarda religiosamente, não só do que foi Portugal em outras eras, 

mas ainda do muito que pôde conquistar glórias em tempos menos próspero pelo valor de 

seus soldados” (O Ocidente, 10 abr. 1903, p. 273). Deste modo, tenta incutir no leitor por 

meio da recuperação da tradição heroica que Portugal, no futuro, voltaria a ser uma grande 

potência imperialista.  

Atitude semelhante é vista no jornal Gazeta de Notícias. D. João escreveu para este 

jornal duas crônicas sobre a visita do rei da Inglaterra a Portugal, a primeira em 20 de abril de 

1903, denominada “Mau tempo”, em que demonstra a expectativa do povo português pela 

chegada do rei inglês e, a segunda, em 27 de abril de 1903, em que comenta as festas 
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realizadas em honra desse monarca. Em ambos os textos, sobretudo na crônica “Mau tempo”, 

intercala o comentário do evento do presente com a rememoração dos acontecimentos 

históricos do passado como uma tentativa de reafirmar a importância de Portugal para a 

Europa:  

 
 

São os domínios da Inglaterra como três vezes a Europa; estende-se pela 
quinta parte do mundo. Maior que os domínios do rei Eduardo é a grandeza 
da nossa história. E nesta há de pensar o filho da rainha Vitória ao descer de 
sua nau para o bergantim dourado, que levar a dar-lhe as boas vindas ao rei 
de Portugal. Nos coches, maravilhas d’arte que hão de transportá-lo através 
da rua da antiga cidade, irá pensando em outras aclamações que por elas 
vibraram em tempos mais cheios de luz para esta terra velhinha que foi 
senhora dos mares (Gazeta de Notícias, 20 abr. 1903, p. 1).          

 
 
Observa-se que o seu foco principal não é o de ressaltar as relações diplomáticas entre 

Portugal e Inglaterra, antes tem a necessidade de reafirmar a todo o momento a grandeza 

portuguesa do passado.O modo como sugere que será o cortejo do rei pelas ruas antigas da 

cidade, que o fará lembrar-se dos “tempos mais cheios de luz”, demonstra o desejo de remeter 

o leitor ao tempo dos descobrimentos marítimos, séculos XV e XVI, ocasião em que a cidade 

de Lisboa era um grande centro, de onde os navegadores portugueses saíam para expandir o 

território lusitano, fazendo do pequeno país o grande dominador dos mares. Assim, tendo em 

vista que, no momento coevo, a Inglaterra é considerada a maior nação imperialista, enquanto 

que Portugal passa por um período de apatia, D. João tenta em sua crônica reavivar a ideia de 

que no passado, a pequena nação lusitana era “a senhora dos mares”. Tal discurso que retoma 

a história do país consiste uma forma encontrada pelo autor de amenizar o presente decaído da 

pátria. 

Na crônica “Domingo de Ramos”, retoma a história. No entanto, procura pensar a 

importância da presença do rei da Inglaterra em Portugal para a superação dos problemas do 

país. Para tanto, como bom religioso que era, compara a estadia de Eduardo VII em Lisboa a 

entrada de Jesus Cristo em Jerusalém:    
 
 

Porque Jesus em nome do Senhor os que precediam e seguiam no caminho 
de Jerusalém ia clamando em alta voz: “Hosana! Bendito seja o que vem em 
nome do senhor! Hosana no mais alto do céu!”. Não havia destes gritos de 
alma dizendo a alegria do povo, quando Eduardo VII, ao lado do senhor D. 
Carlos, se encaminhava do Terreiro do Paço para o Real Paço das 
Necessidades. [...] De uma ou de outra redação, alguns hurras foram 
levantados; mas o povo embora alegre pela festa, embora mostrando-se 
delicado com o seu hóspede, monarca de tão extensa parte do mundo, ficou-
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se em sua reserva, silencioso. O rei dos judeus não entrou de certo com 
tamanha pompa, nem que se compare na Cidade Santa. [...] Uma simples 
burrinha que os discípulos foram buscar a um campo onde pastava, lhe foi 
bastante. Mas que diferença nas aclamações! É que Jesus Cristo a todos 
inspirava a fé, e o rei da Inglaterra por ora só trouxe uma esperança. Não 
devemos nos queixar uma esperança já é muito quando a muito desespero 
cansado estamos de dar ouvidos (Gazeta de Notícias, 27 abr. 1903, p.1).      

 
            
Após o Ultimato, em 1890, a confiança que os portugueses tinham na Inglaterra, sua 

principal aliada e defensora em momentos de maior apuro, como, por exemplo, as invasões 

napoleônicas, no início do século XIX, foram abaladas juntamente com a confiança popular 

na monarquia constitucional. No entanto, diante da situação em que Portugal se encontrava, 

ainda que fossem doloridas suas relações com esse país, conforme ressalta Veríssimo Serrão, 

“somente o alinhamento com a Inglaterra permitiria a manutenção dos interesses nacionais 

nas colônias africanas, bem como um aliado poderoso no tabuleiro europeu internacional” 

(Cf. SERRÃO, 1988, p. 282). D. João tinha essa consciência, por isso compara Eduardo VII a 

Jesus Cristo. Assim como este foi o redentor dos homens, aquele poderia ser o redentor de 

Portugal. No entanto, não deixa de fazer alusão ao ressentimento do povo português para com 

a Inglaterra, por motivo do Ultimato (1890), ao mostrar que Jesus entrou em Jerusalém sendo 

aclamado alegremente pelo povo que tinha a convicção de que ele traria a salvação. Por sua 

vez, Eduardo VII foi recebido de maneira respeitosa pelo povo português, porém, sem grande 

euforia e com reservas.  

Na revista O Ocidente o discurso é diferente, como é possível verificar no seguinte 

trecho: “O entusiasmo do rei da Inglaterra foi aquecendo desde a hora em que o rei 

desembarcou no cais da Columnas para se dirigir ao Paço das Necessidades, onde se alojou.” 

(O Ocidente, 10 abr. 1903, p. 74). Acredita-se que isso ocorra pelo fato de nas crônicas do 

jornal carioca o cronista se sentir mais a vontade para expressar sua opinião, enquanto que na 

revista portuguesa deve tomar cuidado para não desagradar aos leitores, muitos dos quais 

certamente, participaram das manifestações ao rei. Para não criar polêmicas prefere fazer, na 

revista O Ocidente, um discurso positivo, enquanto que, na Gazeta, deixa sobressair laivos de 

ressentimentos em relação à Inglaterra.      

Voltando a crônica “Domingo de Ramos”, publicada na Gazeta de Notícias, torna-se 

interessante ressaltar o jogo que o cronista faz entre as palavras “fé” e “esperança”. A palavra 

“fé” traduz a crença inabalável e a convicção das pessoas na veracidade das coisas, no caso da 

crônica de que Jesus é o salvador. Por sua vez, a palavra “esperança” demonstra hipóteses e a 

expectativa de realização de algo duvidoso, no caso o anseio de um futuro melhor para o país. 
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Embora também tivesse utilizado esse mesmo jogo na Revista O Ocidente: “As palavras com 

que mais de uma vez, [Eduardo VII] agradeceu as saudações que lhe dirigiram consolidaram 

uma esperança. Ela breve se transforme em fé e a visita do rei de Inglaterra a Portugal ficará o 

caso mais digno de memória em toda a nossa história moderna”. (O Ocidente, 10 abr. 1903, p. 

74); na crônica da Gazeta de Notícia, o uso das duas palavras ganha uma expressão mais 

profunda na medida em que são utilizadas junto com a referência a Jesus Cristo. Desta forma, 

demonstra o seu sentimento e anseio como português diante da visita do rei e tenta incutir na 

mente do leitor que, embora não se pudesse confiar plenamente em uma aliança com a 

Inglaterra, esta era a única solução plausível para restabelecer o equilíbrio financeiro e 

político do país, garantindo seus interesses na África.  

Ainda nessa crônica, quando aborda o programa dos festejos oferecidos ao rei inglês é 

possível verificar a mesma afirmação proferida na revista O Ocidente quanto ao legado 

deixado pelos heróis portugueses à Europa: “O que nós em glória ainda hoje devemos a Vasco 

da Gama deve-lhe o imperador das Índias em poderio. Não era talvez com a realidade de hoje 

que Manuel sonhava enquanto a nau que dobrava o cabo tormentoso se lhe vinha revelando, 

pouco a pouco desfazendo dúvidas que tantas vezes o rei tivera” (Gazeta de Notícias, 27 abr. 

1903, p. 1). A referência a Vasco da Gama e ao rei D. Manuel, herói e incentivador das 

navegações retoma amarguradamente o momento áureo português diante de um presente 

decaído e submisso à Inglaterra, no momento a maior representante do que Portugal fôra no 

passado. Neste sentido, pode-se dizer o que Fialho de Almeida já afirmava a respeito dessa 

rememoração do grande passado. Para o crítico português rememorar os tempos antigos 

apenas tornava mais amargo o presente português: “O novo estilo aparta-se da grosseira 

mentira do ‘Portugal maior’ e do imperialismo sebastianista (deveria dizer bovarista), que 

apenas produzem a advertência amarga do ‘Portugal menor’ dos viajantes e observadores 

forasteiros” (FIGUEIREDO, 1933, p. 113). 

A leitura das crônicas dos dois periódicos demonstra uma maior ocorrência aos 

detalhes da história portuguesa nas crônicas da Gazeta de Notícias. Isso se deve ao fato de D. 

João ter de dar ao leitor da revista O Ocidente praticamente todos os detalhes dos programas 

das visitas régias juntamente com outros assuntos da sociedade portuguesa, enquanto que na 

Gazeta de Notícias esses detalhes podiam ficar para segundo plano. É o que ocorre por 

motivo da viagem dos reis de Portugal, D. Carlos e D. Amélia para Inglaterra e França, em 

finais de 1904 e início de 1905, para retribuir às visitas feitas anteriormente pelos monarcas 

dessas nações.  
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Na revista O Ocidente a viagem foi comentada, em várias crônicas, com riquezas de 

detalhes, apresentando os programas realizados pelos monarcas portugueses na França e na 

Inglaterra. Na maioria das crônicas, a viagem é tratada pelo viés da sociabilidade, na medida 

em que focaliza seu discurso nas recepções, apresentações teatrais e nos jantares oferecidos 

aos reis e ministros portugueses, uma vez que esses assuntos eram mais interessantes para o 

leitor de uma revista ilustrada como O Ocidente. Em crônica de 30 de novembro de 1904, o 

autor não apresenta nenhuma alusão à grande história de Portugal. Todavia, dono de um 

sentimento ufanista, relata com orgulho o bom êxito da viagem, sobretudo à Inglaterra, e faz 

uma sutil alusão à importância dessa visita tanto para Portugal quanto para a Europa: 

 
  

As festas pelo aparato e, sobretudo, pelo entusiasmo parecem terem deixado 
a perder de vista as que se realizaram por ocasião das visitas do rei da Itália e 
do presidente Loubet. Não só os jornais portugueses, mas os principais 
periódicos estrangeiros de mais valiosa opinião em toda a Europa se referem 
à significação muito alta que tem a recepção agora feita em Inglaterra aos 
reis de Portugal (O Ocidente, 30 nov. 1904, p. 260).   

 
 
Por sua vez, na crônica de 20 de dezembro de 1904, na revista O Ocidente, que 

discorre a respeito do retorno dos monarcas portugueses a Lisboa, D. João da Câmara faz um 

breve balanço das visitas que os monarcas fizeram às autoridades da Inglaterra e França, 

ressaltando, o estreitamento das relações de Portugal com essas nações, citando inclusive um 

acordo entre o governo português e o inglês sobre a pesca inglesa em mares portugueses. 

Nesta crônica, embora não narre a história portuguesa, ela fica subtendida em seus dizeres:  
 
 

Glórias antigas devem-nos ser exemplos, mas servimo-nos delas, e delas só, 
para nos impormos entre as nações tem seu ‘quê’ de ridículo [...]. Não quer 
isto dizer de forma alguma que devemos esquecer o passado. [...] O contrário 
é justamente nossa obrigação. Tanto quanto possível, deve pelo povo 
derramar-se o conhecimento do que foi Portugal, contanto que ao lado da 
vida dos heróis se lhe ensine também os erros do governo. [...] É no exemplo 
do que fomos que aprendemos o que devemos ser. (O Ocidente, 20 dez. 
1904, p. 275).         

 
 
Percebe-se uma posição mais firme ao fazer a alusão ao passado. D. João tem 

consciência do peso da história portuguesa, porém, reconhece que não se deve viver apenas da 

rememoração do passado, pois esta sem atitudes eficazes, não tirará Portugal do seu estado de 

apatia; por isso, cobra atitude por parte das autoridades. Neste caso, o cronista chama a 

atenção para uma questão que, segundo Annie Gisele Fernandes, está sempre presente nas 
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observações feitas por intelectuais importantes da sociedade portuguesa, - como Oliveira 

Martins, Antero de Quental e Guerra Junqueiro -, a respeito de Portugal: “trata-se da falta de 

alma que faria com que Portugal retomasse o seu lugar de grande potência” (FERNANDES, 

2003, p. 29). A alusão à história da pátria, nesse caso, é relembrada, como uma forma de se 

espelhar de modo a transformar as atitudes no momento atual.    

A mesma ideia está presente em crônica de 9 de janeiro de 1905, da Gazeta de 

Notícias, intitulada “A Espera”. Todavia, nela há a recorrência direta aos fatos importantes da 

história de Portugal. D. João utiliza-se da retomada da história do passado para demonstrar a 

expectativa do povo para o regresso da viagem dos reis, considerado um momento importante 

para a história contemporânea portuguesa. Para tanto, relembra alguns dos seus momentos 

mais importantes como o sonho de D. Henriques antes da batalha de Ourique (1139), os 

planos de Afonso de Albuquerque em realizar na Índia um dos maiores impérios do mundo 

(XVI), a Independência de Portugal alcançada na Batalha de Aljubarrota (1385) e, 

posteriormente, a restauração de sua independência dos domínios espanhóis (1640), e, por 

fim, a luta de D. Pedro IV pela consolidação da monarquia constitucional (1820). Estes 

consistiram em momentos decisivos para a história de Portugal, o que leva a crer que o 

cronista também considera a viagem de D. Carlos, sobretudo, à Inglaterra, uma ocasião 

determinante para a história coeva portuguesa. O seu intuito consiste em mostrar para os 

leitores a coragem e os esforços cometidos pelos portugueses do passado de modo a exigir a 

mesma garra aos representantes do país, no presente. Se os heróis do passado lutaram para 

construir um império para Portugal, cabe aos dirigentes do presente, lutar pela manutenção da 

importância portuguesa diante das novas potências europeias: 

 
 

Olhe-se outra vez agora para o mapa mundo, e ele nos contará a história de 
Portugal e o que nos ficou, herança portentosa de um dos maiores esforços 
que seja lícito pedir à bravura humana. É dessa força que ainda vivemos e do 
que ela nos deixou: ilhas espalhadas pelo Oceano Atlântico, e os impérios 
imensos de Angola e Moçambique, Goa, Diu e Damão nos mares da Índia, 
Macau no mar da China. Timor na Oceania. 
Mal iríamos, no entanto se, agarrados a belas tradições, nos deixássemos 
adormecer. O esforço para adquirir, de que nossos avôs deram prova, sequer 
agora o esforço ainda que menor, ainda que tanto menos heroico, para 
conservar. Foi preciso gênio, basta agora juízo. [...] Quem fez o mais pode 
fazer o menos, que melhor cabe no ânimo. O que foi é o melhor dos 
argumentos para mostrar o que podemos – e ainda mais – o que devemos ser 
(Gazeta de Notícias, 09 de jan. 1905, p. 1). 
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Observa-se nas crônicas, tanto para a Gazeta de Notícias quanto para a revista O 

Ocidente a alusão e a rememoração do passado grandioso português numa tentativa de tirar o 

Portugal contemporâneo do estado de marasmo que se encontra no presente. Desta forma, 

conforme ressalta Fidelino de Figueiredo, essa atitude do cronista, que condiz com a da 

intelectualidade da época, consiste em uma “forma de meditar a história do passado de modo 

a matar o medo da história do futuro” (FIGUEIREDO, 1933, p. 111).  

Assim, a crônica demonstra a rememoração de acontecimentos históricos da pátria e 

suas consequências de modo a ressaltar o heroísmo dos ancestrais portugueses e tentar 

reverter o estado de apatia e esmorecimento da nação. Esse sentimento também é visto em 

suas explanações a respeito das expedições portuguesas para a África. Em seus comentários 

sempre a favor da colonização africana, o autor faz questão de comparar o soldado do 

presente com seus ancestrais heroicos como é possível depreender em sua afirmação na 

crônica de 20 de abril de 1902, da revista O Ocidente, a respeito da partida de oficiais 

portugueses para Barué: “João Azevedo Coutinho, nomeado governador de Zambézia, é dos 

oficiais de maior prestígio na nossa marinha, aonde tantos vão honrando as velhas tradições 

gloriosas” (O Ocidente, 20 abr. 1902, p. 81). Do mesmo modo, em 05 de maio de 1902, o 

cronista publica na Gazeta de Notícias uma crônica inteiramente dedicada a esse assunto, 

denominada “Expedição ao Barué”, em que afirma: “Recordamos então os triunfos de outras 

eras e deles sem vergonha podíamos renovar o doce orgulho. [...] Mereciam os portugueses a 

história que os ensoberbece, porque os novos eram dignos dos velhos; os netos horaram os 

avôs”. (Gazeta de Notícias, 5 mai. 1902, p. 1). Para o cronista o maior elogio que se pode 

fazer aos jovens oficiais é compará-los aos seus ancestrais, pois é retomando o que se foi no 

passado que Portugal reconstituirá o seu lugar de potência europeia. Assim, em suas crônicas 

D. João da Câmara compartilha da perspectiva, ilusória, dos intelectuais da época que, 

segundo Annie Fernandes (2003, p. 29), “acreditavam que a colonização das terras portuguesa 

em África recolocaria Portugal no papel de grande potência como fora em Quinhentos”.  

Fica evidente, portanto, que tanto nas crônicas publicadas na revista O Ocidente, 

quanto nas publicadas no jornal A Gazeta de Notícias, D. João utiliza-se do ilustre passado 

histórico de Portugal fazendo um contraponto entre o que foi a pátria em tempos remotos e o 

que ela se tornou, uma pátria heroica decadente. Assim, por meio do contraste entre o passado 

e o presente, o cronista pretende fazer com que, tanto o leitor aristocrático, burguês, que 

presencia de perto a decadência do país, quanto o leitor imigrante português, distante de sua 

pátria natal e beneficiado pelo progresso brasileiro, acreditasse que Portugal coevo ainda 

poderia voltar a ser uma grande nação tomando como exemplo seus heróis ancestrais. Muitas 
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vezes essa temática é abordada de forma bastante semelhante, no qual o cronista apresenta 

praticamente os mesmos dizeres em ambos periódicos. No entanto, o que, por vezes, as 

diferenciam é o aprofundamento do tema e um toque de ousadia presente nas crônicas para a 

Gazeta de Notícias. Essas mesmas características serão vistas nas crônicas em que o escritor 

comenta o panorama teatral do seu país.   

 

 

4.4 Teatro Finissecular em Portugal 
 

 

Conforme já destacado no segundo capítulo desse trabalho, o teatro foi uma das artes 

que mais se desenvolveu no final do século XIX. A ocorrência ao teatro era um costume 

comum, principalmente da elite lisboeta que o tomava não apenas como principal meio de 

entretenimento mas, sobretudo, de sociabilidade a ponto de, como já demonstramos em outro 

momento, a abertura do teatro lírico, S. Carlos, tornar-se marco inicial dos eventos 

requintados e local de visibilidade e ostentação das famílias abastadas, sendo considerado por 

D. João da Câmara o “solar dos esnobes lisboetas” (Gazeta de Notícias, 21 abr. 1902, p. 2).  

Apesar do destaque que a arte dramática tinha na sociedade portuguesa e do seu bom 

desenvolvimento, esta consideração de D. João a respeito do teatro lírico português deixa 

subtendida a existência de um sentimento de degradação da arte dramática no país. Esta 

opinião era compartilhada pelos intelectuais da época, a ponto de alguns críticos mais severos 

como Fialho de Almeida decretar a falta de uma literatura dramática verdadeiramente 

nacional71.  

O fato de D. João ser um importante dramaturgo e professor do Conservatório de Arte 

Dramática de Lisboa tornava-o um intelectual dotado de qualidades para refletir criticamente 

o desenvolvimento do teatro finissecular de seu país. Todavia, a leitura de suas crônicas 

publicadas na revista O Ocidente, no período de 1901 a 1905, na qual apresentava o panorama 

teatral do momento demonstrou um predomínio de comentários bastante subjetivos, frutos de 

um posicionamento complacente e simpático para com os responsáveis pela arte teatral de seu 

país. Muitas vezes, seu espaço na revista funcionava apenas como um meio de parabenizar os 

atores e dramaturgos. Do mesmo modo, como já foi demonstrado, quando resolve tecer 

                                                           
71 Para Fialho o teatro português se resumia a “uma série de dramalhocos e comédias sem plano, pouco 
refletidas, mal observadas e pela maior parte escritas segundo a corte do figurino francês, corrente na estação”. 
(ALMEIDA, apud RODRIGUES, 2010, p. 40).  
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considerações sobre o desempenho de uma encenação procura sempre palavras de alto teor 

positivo, sempre elogiando, raras vezes apontando os defeitos. Tal característica ocorre pelo 

fato de o cronista ter um temperamento benévolo e não querer desempenhar um 

posicionamento totalmente crítico em sua coluna na revista, tendo em vista que, o fato de ele 

ser dramaturgo o colocava diretamente em contato com esse grupo de pessoas, sendo 

portanto, parte desse meio que evita criticar. Além disso, a maioria dos seus leitores eram 

frequentadores dos teatros, por isso agindo desta forma, tinha a intenção de incentivá-los a ir 

ao teatro e até mesmo influenciar seus juízos em relação às apresentações.       

Isso não significa que D. João era alheio às deficiências da arte teatral de seu país. 

Embora, no período de estudo em questão, o autor não demonstrasse com frequência os 

problemas do teatro português finissecular, houve momentos, em que esta seção foi palco de 

grandes desabafos de sua parte evidenciando o seu descontentamento para com o rumo que 

essa arte tomava em seu país. Em 30 de dezembro de 1901, deixa explícito seu cansaço em 

relação ao panorama teatral, em especial às repetitivas tragédias estrangeiras apresentadas no 

teatro S. Carlos:  

 
 

É o pleno inverno. S. Carlos, que é quem nos almanaques elegantes marca o 
princípio da estação, tem mandado pôr nos cartazes as peças que mais 
entusiasmam o público de agora: Tosca, Boême, Lohengrin, Mefistófeles. 
Tudo tragédias, com mortes nos finais, mortes horríveis, suicídios, 
homicídios, como é por enquanto de praxe na cena lírica. Tenores, damas e 
barítonos andam sempre fartos de morrer, ainda que mais comodamente que 
o Zacconi, que tem fama de ser o mais perito nesse horrendo ofício. O que é 
deveras para temer, e por dobrada causa, é que muito em breve nenhuma 
dessas mortes nos comova em cena. A série de crimes parece querer andar 
muito longe do seu termo. Os Srs. assassinos continuam dando aos jornais 
uma proteção escandalosa. [...] Mas se os assassinos não tomam juízo, daqui 
a pouco perderão todo o interesse e hão de vir simplesmente em coluna, 
como quem é do high-life e faz anos (O Ocidente, 30 dez. 1901, p. 282). 

 
 
Sua queixa recai sobre as tragédias apresentadas no Teatro S. Carlos, reduto da elite 

portuguesa, sobretudo pelo fato de apelarem para cenas macabras e impressionistas que pouco 

exigem do pensamento, na tentativa de atrair a atenção do público para o espetáculo lírico. De 

tão repetidas e rotineiras que estas peças são já não surpreendem a plateia, mesmo porque há a 

concorrência entre as perversidades representadas por elas e as divulgadas pelos jornais, com 

vantagem para estes últimos, por relatarem fatos reais. Com essa explanação acaba fazendo 

duas críticas: em uma, a primeira à arte cênica e a segunda à vida que ela representa que, no 

momento em questão, estava sendo mais aterrorizante que a arte, ou seja, a sociedade 
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portuguesa estava sendo vítima da falta de segurança pública e os periódicos eram quem mais 

lucravam com isso.  

Assim tem-se a demonstração de três problemas de ordem artística, social e moral. No 

que condiz a arte, a crônica mostra o estado decaído em que se encontra o teatro, uma vez que 

o que parece agradar ao público do principal teatro de Lisboa, o São Carlos, são as medianas 

peças estrangeiras, repetitivas e sem originalidade que, ao invés de acrescentar algo à 

formação artística do público, apenas lhe causa a impressão de viver em uma cidade 

cosmopolita, uma vez que o teatro lhe fornece peças estrangeiras. Ao mesmo tempo, o autor 

chama a atenção para os problemas da sociedade, nesse caso, o aumento dos crimes que 

enchem as páginas dos noticiários. Faz também uma crítica moral a essa instituição que 

visando ao lucro oferece aos leitores o que há de mais terrível na sociedade. Em todos os 

casos evidencia-se uma sociedade decaída no que diz respeito à moral e à cultura. Percebe-se 

que a crítica ao principal teatro da elite portuguesa, leitora da revista O Ocidente, é feita de 

maneira camuflada, como se estivesse sendo utilizada mais para criticar os crimes ocorridos 

no país; ou seja, a crítica ao teatro perde um pouco do seu peso ao agregar-se à crítica aos 

crimes e ao oportunismo da imprensa. 

Os julgamentos de D. João não se restringem aos teatros de alto padrão. Por vezes, o 

autor também se posicionou a respeito do teatro popular, em especial, o Coliseu 

considerando-o junto com o teatro S. Carlos um dos maiores inimigos da arte dramática 

portuguesa. Para o cronista, se por um lado o S. Carlos não contribuía para o enriquecimento 

cultural da sociedade por apresentar óperas ultrapassadas e ser um local de ostentação da elite, 

o que atrapalhava a recorrência desse público aos demais teatros, como o D. Amélia e o D. 

Maria, que apresentavam obras de maior valor artístico: “Já abriu o São Carlos e os teatros em 

competência, buscarão bater-se com o inimigo” (O Ocidente, 20 dez. 1901. p. 274). Por outro, 

teatros populares, como o Coliseu, também, não colaboravam para a formação artística do 

povo, tendo em vista que, estando mais preocupados com o faturamento da bilheteria, 

ofereciam ao público apresentações de “faquir”, ou seja, espetáculos circenses apelativos 

como o homem que “espeta agulhas nos braços”, “rasga a barriga” e outras atitudes grotescas, 

mas impressionantes que atraíam o público mais pobre, porém não contribuíam para o 

desenvolvimento da sua sensibilidade artística: 

 
 

É mau gosto. De todos, faquires, público, etc., um só tem culpa: o 
empresário. Considere-se seja por que lado for um espetáculo desses, nem 
arte, nem graça, nem beleza, nem valor de qualquer espécie havemos de 
encontrar. Entretanto, o êxito dos faquires é colossal. Os coliseus enchem-se. 
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[...] O que a graça? A destreza? A força? A coragem? Não. O enorme defeito 
de um homem: a insensibilidade (O Ocidente, 20 dez. 1901, p. 274).      

 
 
Dono de um temperamento sensível, D. João não consegue aceitar o enorme sucesso 

dos faquires. Ao questionar o motivo pelo qual essas apresentações despertam tanto o 

interesse das pessoas chega a triste conclusão de que o fato se deve a falta de sensibilidade 

humana.  

Assim, observa-se certo desencanto por parte do escritor em vista do panorama teatral 

português na medida em que demonstra a posição do público diante tanto das apresentações 

estrangeiras do S. Carlos as quais a elite, mesmo cansada de ver sempre a mesma coisa, 

recorre porque deseja ostentar sua riqueza, quanto dos espetáculos no Coliseu, aos quais o 

povo busca apenas impressionar-se e divertir-se. Muito mais que isso, deixa sobressair sua 

revolta em relação aos responsáveis pelas casas teatrais que em busca de lucro deixam de 

cumprir a função primordial do teatro que consiste na educação artística e humanística de seu 

público. 

Se na revista O Ocidente esses posicionamentos críticos aparecem ocasionalmente e 

em doses pequenas, muitas vezes disfarçadas entre os demais comentários a respeito do teatro 

e da sociedade portuguesa, o mesmo não ocorre em suas crônicas no jornal Gazeta de 

Notícias. Nelas evidencia-se uma diferença significativa em relação às crônicas publicadas na 

revista portuguesa. Primeiramente, pelo fato de na revista o teatro ser um tema 

constantemente comentado, uma vez que fazia parte do estilo de sua seção “Crônica 

Ocidental”, que tinha por obrigação passar em revista os acontecimentos da sociedade, o que 

acabava por englobar os eventos teatrais que eram comentados de uma maneira rápida e 

superficial. Em contrapartida, as crônicas da Gazeta de Notícias, embora se apoiassem no 

cenário teatral do momento, não tinham o comprometimento de apresentar os principais 

eventos da semana. Por isso, na maioria das vezes, centravam-se em uma única temática o que 

facilitava a expressão do seu pensamento diante da situação da arte teatral de seu país.  

Entre as suas principais lamentações na Gazeta de Notícias estavam, além do prejuízo 

à arte causada pelo teatro S. Carlos e Coliseu de Santo Antão, a decadência do teatro de D. 

Maria II, a demasiada influência estrangeira, principalmente francesa, nos palcos portugueses, 

a falta de vocação e, sobretudo, o desejo de glória de muitos atores e o pessimismo dos novos 

autores refletido nas peças teatrais.  

Na crônica “Teatros”, publicada na Gazeta de Notícias, em 17 de fevereiro de 1902, 

faz uma reflexão a respeito das casas de espetáculos de Lisboa com destaque para o Teatro S. 
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Carlos, Coliseu das Portas de Santo Antão, D. Maria e D. Amélia, focando-se especialmente 

nos dois primeiros. Inicia a crônica pintando o retrato do público que frequenta esses recintos, 

por meio da descrição do espaço externo do teatro S. Carlos e Coliseu de Santo Antão.  

No que diz respeito ao primeiro, apresenta o meio social dos ricos ressaltando seu lado 

fútil e oco por meio da focalização do espaço em que o teatro se situa, provido de luz elétrica, 

do meio de transporte, no caso a “carruagem de luxo”, das características físicas evidenciadas 

a partir das roupas e objetos de luxo que distinguem as senhoras e senhores da alta sociedade - 

“Dentro [da carruagem], à passagem em frente das lojas ricamente iluminadas, cintilam a cor 

viva d’uma capa, faísca um diamante sob as rendas brancas e transparentes duma mantilha. 

Homens friorentos, de golas levantadas, mãos nas algibeiras dos sobretudos, passam 

apressados” (Gazeta de Notícias, 17 fev. 1902, p. 1) -, e de suas características psicológicas. 

Esta última descrita por meio da utilização do olhar de outrem, no caso os desocupados que 

ficam nas ruas a observar os ricos à espera de alguma esmola:   

 
 

Cá em cima, encostados às grades, uns vadios gozam o espetáculo e 
comentam-no, mamando a ponta de charuto apanhada na lama. Conhecem 
toda a gente: “O marquês... O conselheiro... Aquele que tem uma casa de 
penhores... O outro que vai casar com uma velha...”. E notam com espanto 
que levam quase todos um ar aborrecido... As senhoras atravessando o salão 
da entrada, disfarçam bocejos num sorriso amável aos conhecidos. Muito 
embrulhadas, com a cabecinha baixa, metido o queixinho nas rendas, 
lembram passarinhos friorentos, com os biquinhos nas penas erriçadas 
(Gazeta de Notícias, 17 fev. 1902, p. 1). 

 
 
D. João demonstra a ida ao teatro lírico como uma forma de convenção da elite que, 

mesmo munida de toda sofisticação e requinte não deixa de ser fatigante e tediosa, como se 

observa no “ar aborrecido” dos homens e nos “bocejos disfarçados” das mulheres. As caras 

aborrecidas e tediosas demonstram, ainda, que, na maior parte das vezes, a frequência ao 

teatro não era por gosto, mas por obrigação, visto que muitos negócios e casamentos eram 

arranjados no intervalo dos espetáculos. É de salientar, ainda, o contraste proporcionado entre 

os frequentadores do S. Carlos e os vagabundos que os observavam, o que deixa subtendido a 

existência de uma sociedade degradante com alto nível de separação sociocultural.  

O abismo que separa uma classe social da outra se torna explícito quando o foco do 

discurso muda do teatro da elite para o teatro do povo, o Coliseu das Portas do Santo Antão: 

“Esse quarto d’hora de animação e cá embaixo de outro gênero. Menos luxo. Muita gente a pé 

pelas trevas das Portas de Santo Antão, ruas cheias de recantos com tabernas tristes. Pelos 
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dois passeios grandes bichas a desenrolarem-se, mosqueada pelos vestidos claros das 

mulheres” (Gazeta de Notícias, 17 fev. 1902, p. 1). Neste caso, o requinte da descrição 

desaparece e ela parece ganhar mais vida, demonstrando um ambiente mais simples.  

O contraste é visto inclusive na linguagem utilizada pelo autor para descrever as 

enormes filas das bilheterias. Para o teatro S. Carlos utiliza-se do termo formal “fila morosa 

que vai se destorcendo”, do qual se depreende um espaço de organização e tranquilidade. 

Enquanto para se referir às filas do Teatro Santo Antão vale-se do termo popular “bichas 

[que] vão se esmagar junto à frestazinha da bilheteria”, coloquialidade que deixa subtendida a 

ideia de aglomeração e confusão.  

Independente do público, o que deseja ressaltar é a falta de consciência artística das 

duas plateias, a do S. Carlos por se submeter às óperas estrangeiras, sobretudo italianas, 

apenas por motivo de sofisticação. A das portas de Santo Antão, por sujeitar-se aos 

espetáculos circenses à busca apenas de diversão grotesca: “Os ricos bocejam no S. Carlos 

onde não o obrigam a pensar; o mais pobre diverte-se por pouco dinheiro no Coliseu, os 

autores portugueses que se arranjem que tenham imitações, que em vez de arte dramática, 

estudem pirotecnia” (Gazeta de Notícias, 17 fev. 1902, p. 1). Neste quesito, o abismo entre os 

dois públicos é anulado. Para o cronista, a responsabilidade se deve aos empresários, mais 

preocupados com os lucros do que com a formação intelectual do público e o 

desenvolvimento dessa arte no país, uma vez que, focando-se apenas em traduções 

estrangeiras e shows de circo, não incentivam à produção dramática portuguesa:  

 
 

O barítono, o tenor, a dama são dois cães e uma gata? Que lhe importa ao Sr. 
Pacini, se o teatro se lhe encheu? Que lhe importa ao senhor Santos Junior 
que todos digam, e com razão, que ver um homem a alfinetar-se, a 
esfaquear-se constitui um espetáculo menos artístico que possa um 
empresário exibir? Cada noite de faquir foi de muita libra no cofre da 
empresa. Entretanto os teatros portugueses lutam contra dois colossos, com a 
antiga bravura dos cavaleiros andantes contra os monstros que infestavam os 
campos e comiam as donzelas cândidas dos castelos velhos (Gazeta de 
Notícias, 17 fev. 1902, p. 1).  
 
 

Conforme demonstrado acima, a mesma crítica foi feita na revista O Ocidente, no 

entanto, enquanto na revista portuguesa o cronista, principalmente, quando discorre sobre o 

teatro S. Carlos, é mais cuidadoso com as palavras e tenta dissolver a crítica entre os demais 

comentários, nas crônicas do jornal brasileiro, o comentário é mais incisivo a ponto inclusive 

de dar o nome de dois dos principais responsáveis, a seu ver, pela degradação da arte em seu 
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país, a saber, os empresários Pacini, do teatro S. Carlos, e Santos Junior, do Coliseu do Santo 

Antão. 

A mesma crônica ainda é mensageira da tristeza de D. João pelo destino tomado pelo 

principal teatro de Portugal, o D. Maria II. Fruto da política da Regeneração que ambicionava 

o ressurgimento da arte dramática no país, por meio da construção de um teatro nacional e da 

instauração de um Conservatório de Arte Dramática, a qual teve a sua frente, como principal 

responsável Almeida Garrett, o teatro de D. Maria II foi inaugurado em 1846. A partir de 

então, passou a ser explorado por companhias de excelência, contando com os atores mais 

talentosos do país. Desde 1876, vinha sendo administrado por empresas de atores liderados 

pelos irmãos Augusto e João Rosa e Eduardo Brasão, que em 1893, organizaram uma nova 

companhia, chamada Rosas e Brasão.  

De acordo com Joana Leal e Cláudia Oliveira (Cf. 2012-14, p. 1), no período em que 

esta companhia foi responsável pelo teatro de D. Maria II, seu palco foi cenário de uma 

revolução na arte dramática portuguesa, na medida em que reunia os melhores atores de 

Lisboa, apresentava um maior cuidado no preparo das encenações devido aos investimentos 

na cenografia e no figurino que passaram a ser renovados de acordo com o estilo e temática da 

peça. Além disso, a escolha do repertório tornou-se mais significativa, na medida em que 

colaborou para o desenvolvimento da dramaturgia nacional, levando à cena textos dos 

dramaturgos portugueses já consagrados, dos autores estreantes72 e peças dos mais 

importantes dramaturgos estrangeiros, com destaque para as de Shakespeare, por ser a 

primeira companhia nacional do país a representá-las em língua portuguesa. Todavia, em 

1897, após vinte anos de direção, o pedido de prorrogação da administração do Teatro pela 

companhia foi indeferido e, em 1898, um decreto do governo a respeito do novo programa 

para a concessão da sua diretoria, dificultou a presença dos irmãos Rosas, o que fez com que a 

companhia se mudasse para o teatro de D. Amélia, administrado pelo Visconde de S. Luiz 

Braga que tinha preferência pelo repertório francês. A partir de então, as novas empresas que 

assumiram esse teatro não conseguiram levar a diante o projeto de consolidação e 

modernização da arte dramática portuguesa. Lamentando o destino do Teatro Nacional, D. 

João escreve:  

 
 

                                                           
72 D. João da Câmara foi um desses dramaturgos estreantes. Em 1890, a companhia Rosas e Brazão encenou a 
peça D. Afonso VI, iniciando uma parceria de sucesso a qual seguiu-se as encenações de algumas de suas 
principais obras como Alcácer Quibir (1891) e Os Velhos (1893). 
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Há muito que íamos mal, por que havíamos de ir pior? Com tanto inimigo 
havia ainda sim, em Lisboa, um teatro em que se representava e muito bem 
inegavelmente: era o teatro de D. Maria. Um decreto, que, de mais a mais, 
veio à luz em agosto quando a maior parte dos bons atores se achavam 
comprometidos com outras empresas, pôs triste remate a dezoito anos de 
trabalho, com vários erros é certo, mas o mais profícuo que até então se 
havia feito em Palcos de Portugal. Deu-se, há dias, nesse teatro a peça de 
Erkmann- Chatrian, Os Ranizan. Veja-se, compare a distribuição que teve 
dantes com a que teve agora. Três atores lá têm de grande mérito; mas isso 
não basta para o que deve ser o primeiro teatro do reino. Lá estiveram esses 
mesmos e com eles os Rosas, o Brazão, Rosa Damasceno, Emília Cândida e 
Antônio Pedro (Gazeta de Notícias, 17 fev. 1902, p. 1). 

 
 
Do excerto acima se percebe a frustração sentimental de D. João pelo estado de 

decadência a qual o teatro de D. Maria II chegou. A lembrança do decreto de concessão desse 

teatro torna-se uma atitude comum em muitas de suas crônicas na Gazeta de Notícias. Por sua 

vez, na revista O Ocidente, na maioria das vezes, a referência a esse teatro é feita apenas para 

se dirigir a suas peças em cartaz. Todavia, em crônica de 20 de outubro de 1901, o cronista 

para se defender de acusações injustas envolvendo-o diretamente ao decreto de 1898, acaba 

por desabafar: 

 
 

O teatro de D. Maria está longe da altura a que já deveria ter atingido desde a 
maior proteção dos governos e tão bons desejos do público. [...] Artigos há 
no decreto de 1898 que julgo prejudiciais; é inegável que muitos outros 
foram mal compreendido. Para o bem da arte julgo conveniente a sua 
reforma (O Ocidente, 20 de out. 1901, p. 226).   

 
 
Na crônica da Gazeta de Notícias, D. João assume uma postura mais sensível, 

inclusive fazendo uso da rememoração do passado. Assim, utiliza-se da encenação da peça 

francesa feita pela companhia atual confrontando-a com a encenada pela empresa Rosas e 

Bransão, no tempo em que era societária desse teatro, ressaltando a supremacia da empresa do 

passado em relação à coeva, o que deixa subtendido a sua desaprovação em relação à maneira 

como esse teatro vem sendo administrado. Por sua vez, na revista O Ocidente, vendo-se 

acusado, foi direto ao ponto, demonstrando o quão falho e prejudicial à arte dramática foi o 

decreto de 1898, exigindo a sua reformulação.  

Em “O Concurso do Dia”, publicada em 13 de abril de 1903, na Gazeta de Notícias, o 

cronista aproveita-se do concurso organizado pelo jornal O Dia, do qual participou como um 

dos jurados, para premiar os três melhores textos teatrais inéditos, para, a partir da 

rememoração do passado, fazer um contraponto entre as peças alegres de outrora e as peças 
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lúgubres da atualidade, devido predomínio absoluto do drama, sendo a comédia quase que 

abolida do concurso. Neste caso, reflete o presente deixando sobressair a sua nostalgia pelos 

tempos passados:  

 
 

E eu pensava o que seria há trinta ou trinta e tantos anos, quando a outro de 
programa proximamente igual concorressem Eduardo Garrido, Gervásio 
Lobato, Moura Cabral, Urbano de Castro, tantos outros que nesse tempo 
começaram a aparecer nos cartazes e cujas comédias tinham um fim apenas: 
fazer rir, entornar um bom pedaço de alegria sobre as cabeças que iam ao 
teatro aliviar-se de pensamentos soturnos que um dia inteiro as perseguiam, 
maçadas da vida. A tristeza que domina agora a maior parte dos autores 
modernos, não aparecia então a toda hora, não se revelava em todas as 
ocasiões. [...] 
É raro o que não assume por ocasião de sua estreia literária, um ar grave de 
homem desiludido, que nos vem contar suas lamentações a servir de lição à 
geração futura (Gazeta de Notícias, 13 abr. 1903, p. 1). 

 
 

Apesar de dizer-se surpreso com a prática lúgubre, o próprio cronista já a havia 

praticado em algumas de suas principais peças teatrais como O Pântano, sendo que esta 

prática filiava-se ao movimento simbolista/decadentista que, surgido na França, se 

intensificou em Portugal refletindo o estado de decadência em que o país vivia. O contraste 

com a alegria dos autores do passado que produziam peças apenas com o intuito de fazer rir e 

a necessidade que os jovens do presente sentem em expressar suas desilusões nos textos 

teatrais deixa explícito o sentimento pessimista que pairava sobre a sociedade portuguesa da 

qual a arte teatral era um reflexo. 

D. João, ainda, chama a atenção para a crise no teatro focando-se na atitude do público 

que, no passado, aparentava ser mais fácil de agradar devido ao bom humor que tinha: “Rir 

um bocado, rir à larga, rir de boa vontade, era então considerado um dos maiores bens 

concedido pela Providência à humanidade” (Gazeta de Notícias, 13 abr. 1903, p. 1). No 

entanto, no presente, a dificuldade em agradar a plateia fez com que muitos autores inserissem 

a pornografia em suas peças: “Então sim, então as bocas gargalham-se, os olhos esbugalham-

se, as gargalhadas rugem, às peças diversas chegam ao centenário e o telégrafo comunica o 

fato a todas as capitais do mundo. Triste coisa!” (Gazeta de Notícias, 13 abr. 1903, p. 1). Ao 

apontar as mudanças do passado para o presente, o escritor deixa subtendido uma decadência 

moral da plateia, mostrando-se um homem atento às transformações da sociedade e sua 

influência no teatro, mudanças essas que lhe despertam sentimento de amargura e de revolta 

diante de práticas que tiravam a graça e a qualidade da arte portuguesa.         
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Na revista O Ocidente o concurso do jornal O Dia foi tratado de maneira diversa. Uma 

vez que fazia parte do júri, o cronista se limitou a divulgá-lo juntamente com a ocorrência do 

ensaio de mais duas peças de origem portuguesa, A Cruz da Esmola, de Eduardo Schwalbach 

e Um Sarau nas Laranjeiras, de Júlio Dantas. A respeito do concurso diz:  

 
 

No teatro D. Amélia realizou-se ontem o sarau anunciado, com a 
representação das três peças premiadas no concurso aberto pelo jornal O 
Dia. Fala-se finalmente em artistas portugueses. É que eles trabalham para 
isso; trabalham em meio que, se nem sempre lhes é hostil raras vezes lhes 
oferece o incentivo que, com muito menos dispêndio de forças, os artistas 
encontram no estrangeiro (Ocidente20 de nov. 1903, p. 249).   
 
 

Enquanto que na Gazeta de Notícias a crítica se estabelece por meio do contraponto 

entre as encenações teatrais do passado e as do presente, na revista O Ocidente o cronista se 

aproveita da oportunidade para criticar a falta de incentivo oferecido à produção de peças 

nacionais. No entanto, a prática da comparação permanece, uma vez que para fazer o seu 

comentário toma como paradigma a produção dramática dos países mais desenvolvidos. 

Aliás, assim como nas demais artes, os artistas tomavam sempre como parâmetro a 

arte estrangeira, em especial a francesa que ditava os paradigmas do teatro português e 

saciava o esnobismo da elite portuguesa. Em geral, os empresários dos principais teatros 

organizavam o programa das suas empresas a partir do repertório francês, por meio de 

encenações de peças traduzidas para o português, ou então, cedendo seu espaço para tournées 

das empresas francesas e, por vezes, italianas. A chegada dessas companhias, geralmente 

antes do início das encenações das companhias portuguesas, era vista como o grande 

acontecimento do ano, sendo esses artistas aclamados pelos jornalistas e críticos teatrais. A 

afluência do público aos espetáculos dessas empresas obrigava as companhias nacionais a 

saírem em turnê pelo interior português e para a América, em especial para o Brasil.        

D. João como integrante desse meio teatral reconhecia a importância da chegada 

dessas companhias para o desenvolvimento do teatro em Portugal. Todavia, como defensor da 

arte nacional criticava a sua influência abusiva, considerando-a uma das principais causas do 

subdesenvolvimento da arte dramática em Portugal. Essa ideia fica evidente na crônica 

“Teatros de Lisboa”, publicada no jornal A Gazeta de Notícias:  

 
 

O melhor recurso dos nossos teatros é, ainda assim, a tradução de alguma 
peça já experimentada. Acontece, porém, que alguma vez os dramas são 
como os fósforos que o [] comprou e que para não falharem, experimentou 
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um por um. As peças deram o que tinham que dar, arderam na sua terra e 
traduzidas fizeram fiasco (Gazeta de Notícias, 17 fev. 1902, p. 1).    
 
 

Em seu discurso, chama a atenção para os males causados pela transposição de uma 

peça estrangeira para outro contexto histórico-social e cultural, no caso o palco português. 

Isso se deve pelo fato de a peça ser proveniente de outra cultura e apresentar costume 

diferente ao qual o público não conhece plenamente e não se identifica causando o insucesso 

da encenação. Assim, repete-se em seu discurso a respeito do teatro o que inúmera vez 

afirmou em relação à influência estrangeira na arquitetura portuguesa. Nos dois casos, 

demonstra que nem sempre o que faz sucesso e se adequa a uma cultura pode ser transportado 

para outra: “As peças deram o que tinham que dar, arderam na sua terra e traduzidas fizeram 

fiasco” (Gazeta de Notícias, 17 fev. 1902, p. 1). A mesma afirmação se repete quando entra 

em jogo a influência estrangeira na atuação dos atores:  

 
 

Um dos maiores defeitos de que podemos acusar as traduções, sem remorso 
de possibilidade de engano, é a péssima educação que dá aos nossos atores, 
metendo-os num caminho de artifícios, sem possibilidade de copiar da 
realidade um só por menor. O mais feliz, porque é mais rico, foi a Paris e viu 
a peça e imitou o ator: o outro segue-lhe os passos e é exemplo para um 
terceiro. Algum que tenta entrar denodadamente no caminho do triunfo, diz 
com seus botões: – “Que faria o Augusto Rosa neste papel?” E, se acerta, 
mais ou menos, em algum dos pontos da caricatura, ninguém depois lhe 
atura a vaidade. As convenções acumulam-se, o talento ainda quando existe 
e existe em muitos, fica logo afogado, arte é toda sacrificada a uma ciência 
de intuições (O Ocidente, 20 de nov. 1903, p. 249). 

 
 
Como professor do Conservatório de Arte Dramática Portuguesa e dramaturgo, D. 

João observava de perto as atitudes dos atores. Por isso, sabia da precariedade da formação 

intelectual e artística de muitos que se submetiam aos trabalhos no palco sem possuir uma 

formação adequada. A falta de conhecimento dos costumes relativos ao país da peça traduzida 

fazia com que muitos autores se espelhassem nas encenações dos profissionais estrangeiros 

para construir suas personagens; por sua vez, acabavam sendo objeto de imitação de outros 

atores formando, assim, uma sucessão de equívocos que prejudicava a qualidade das 

encenações, quando não contribuía para o aumento do ego dos atores, o que para o escritor 

consistia em um grande prejuízo para a arte portuguesa.  

Nas crônicas da Gazeta de Notícias o autor não só apontava as dificuldades da arte 

portuguesa como também tentava propor meios para resolvê-las. Para solucionar o problema 

do descompasso entre o que é apresentado no palco e a realidade portuguesa, causado pela 
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influência estrangeira, propõe que se deixe de produzir peças estereotipadas, segundo os 

padrões dos dramas franceses, em prol de uma arte mais autêntica, de temática e forma 

nacionais que reproduza no palco a vida do povo português, com todas as suas tradições e 

seus costumes, rompendo, desta forma, com as convenções artificiais que fogem da realidade 

portuguesa de modo a educar público teatral e levá-lo a conhecer melhor o seu país. É o que 

se observa na crônica “Penas de Pavão”:  

 
 

Mas num teatro para o povo não se deve por forma alguma excluir do 
repertório os dramas populares, não aqueles de enredo estúpidos que fornece 
amplamente o repertório francês, mas outros em que nosso povo se apresenta 
tal como é, com suas paixões, predileções e caráter definido. Mas, surge aqui 
um obstáculo e dos mais terríveis: é que quase ninguém conhece o povo e 
todos julgam conhecê-lo. Dão-lhes a verdade e, tão obscurecidos pelas 
convenções andam os espíritos, que muitos se hão de pôr a gritar que não é 
nada assim. [...] Ponha-se em cena um marujo, como todos os marujos, que 
não gingue, que não saiba dizer sim nem não sem o emprego de um calão 
antipaticamente pitoresco, cheio de termos de marinha e vejam logo o que 
diz toda essa gente: “Um marujo nunca foi assim”. Isso quer dizer que nunca 
viram no teatro como cá fora (Gazeta de Notícias, 23 out. 1903, p. 1).  
 
 

Torna-se importante ressaltar que esta forma de fazer teatro, voltando-se para a 

realidade do povo português, suas crenças e tradições não foi apenas sugerida pelo autor, mas 

colocadas em prática com a confecção de peças como Os Velhos que consiste na reprodução 

quase que fiel da vida do povo da charneca do Alentejo, apegado às tradições, que se vê 

ameaçado pela construção do caminho de ferro. De acordo com Rebelo (Cf. 1948, p. 299), 

com essa peça, fruto das observações obtidas em seu trabalho nos caminhos de ferro no 

Alentejo, D. João renovou em forma e conteúdo o teatro português. Em conteúdo, porque 

tentou quebrar as barreiras que afastavam os dramaturgos da vida do povo e em forma porque 

apresenta uma linguagem mais simples e popular. Deste modo, expõe em sua peça o que 

Alberto de Oliveira propõe em Palavras Loucas, tendo em vista o teatro de Almeida Garrett: 

“uma Literatura portuguesa nova, pujante, toda de regresso às tradições, com a melancolia e o 

maravilhoso do povo” (OLIVEIRA, 1984, p. 52).    

Embora nas crônicas da revista O Ocidente, elogie as iniciativas de encenação de 

peças portuguesas, a crítica à influência do teatro estrangeiro não é explicitada como na 

Gazeta de Notícias. Antes, observa-se satisfação pela chegada desses atores, o que não 

impede o cronista de “cutucar” os empresários portugueses:  
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Virão notabilidades estrangeiras trazer-nos suas novidades, e algumas 
velharias também, ao teatro D. Amélia. [...] Muitos dos anunciados 
espetáculos são realmente de tentar os que pela arte sentem um bocadinho de 
amor. Já muita vez aqui nos mostramos partidários da vinda a Lisboa dos 
ótimos artistas estrangeiros. É sempre favorável às coisas de arte sua visita, e 
destas não tem os artistas portugueses razões de queixa, embora algum 
empresário as tenha. Mas se estes forem de ainda ouvir as consciências, 
curvarão humildes as cabeças, recitando pungidos o mea culpa (O Ocidente, 
20 out. 1905, p. 226).  

    
 
De fato, D. João tinha ciência de que a vinda desses artistas estrangeiros era 

importante para a renovação do teatro nacional, pois junto com as peças antigas, as quais 

considerava “velharias”, traziam o que havia de mais moderno nesta arte, como, por exemplo, 

as peças de Ibsen e de Maeterlink, e novas técnicas de encenações, como a proposta pelo ator 

francês Antoine, importantes para a formação dos atores portugueses. O que o cronista não 

aceitava era a atitude dos empresários em colocar em cena enredos ultrapassados, 

estereotipados que em nada contribuíam para a formação artística e intelectual do público.  

Em relação às companhias estrangeiras torna-se, ainda, importante observar o discurso 

a respeito da companhia do ator francês Coquelin. Confirmando sua postura complacente, e 

tendo em vista o público aristocrático que certamente privilegiaria o artista francês, em O 

Ocidente, a sua estreia com a peça Tartufo de Moliére foi bastante elogiada: “Moliére foi mais 

uma vez apresentado e aplaudido. O velho, glorioso Coquelin, mais uma vez, com impecável 

perfeição, disse os primorosos versos em que Tartufo se descreve hipócrita e ambicioso, e a 

cena alegre em que troça e intruja as insuportáveis preciosas” (O Ocidente, 30 abr. 1903, p. 

89). O uso do termo “impecável perfeição” resume toda a apresentação e demonstra o bom 

êxito da encenação do ator francês. Por sua vez, o discurso, na Gazeta de Notícias, longe do 

público que privilegiaria a peça, dos atores e empresário da companhia, foi muito diferente:  

 
 
Houve um bocadinho de Moliére a mais no repertório e estou em crer que 
Coquelin não andou bem estreando suas récitas com o Tartufo. [...] O 
Coquelin Cadet representou o Médico à força, que Taborda faz 
inimitavelmente, e Coquelin filho o Doente de cisma, que melhor fora ter 
esquecido na gaveta. 
A última de Moliére foi o Mariage force. O repertório foi mal escolhido. Só 
deu descanso a Moliére com velharias. O mais moderno com que nos 
mimoseou foi o Abade Constantino [...]. A graça de Coquelin Cadet é muito 
original nos monólogos e ele nos valeu com ela algumas vezes. A maior 
parte das récitas correram muito frias. [...]  
E, para que toda a verdade se diga, embora se irritem os que não admitem 
confrontos, asseveramos que João da Rosa no Abade Constantino e Taborda 
no Médico à força, não podem com justiça comparar-se a Coquelin Cadet, 
tão superiores lhe ficam (Gazeta de Notícias, 2 jun. 1903, p.1). 
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O comentário sucinto e brando da revista O Ocidente, impediu o aprofundamento do 

exame das representações de Coquelin, focando-se em apenas uma peça, dando a ideia de que 

a turnê do ator francês em Portugal tinha sido um sucesso. No entanto, na Gazeta de Notícias, 

D. João, apesar de respeitar e considerar o valor desse artista, diferentemente do que fez na 

revista O Ocidente, analisou com mais cuidado as representações, não se inibindo em criticar 

a escolha do repertório e as atuações do Coquelin Cadet e de seu filho. Ademais, como bom 

defensor da arte nacional que era, não deixou de fazer comparações em que assinala a 

superioridade da atuação dos atores portugueses nas peças representadas pelos atores 

franceses.     

A liberdade que dispunha na Gazeta de Notícias, por vezes, ainda, permitiu que o 

cronista fizesse uma reflexão a respeito da formação dos atores portugueses. Em crônica de 17 

de novembro de 1902, intitulada “Conservatórios”, após tecer considerações e elogios sobre o 

êxito da apresentação dos seus alunos no sarau literário de abertura das aulas do conservatório 

dramático, lamenta o fato de muitas pessoas procurarem a escola dramática e, por extensão, a 

vida teatral, apenas com o intuito de obter fama e não por vocação e amor à arte:  

 
 

Que ilusões têm muitos! Julgam-se arrastados por força que os domina e 
escrevem arte com A grande, como se, no caso em que se encontram, se 
tratasse de uma deusa. Mas a arte que lhes importa? Que eles querem é essa 
muito má coisa que se chama glória e fácil se lhes apresenta a deixar-se 
conquistar sobre as taboas dum palco, seja das maiores falsidades. Isso 
veem, nada mais; isso querem, ainda que a arte sofra e dê gemidos que os 
ouvem os mais surdos, que os sentem os mais indiferentes. Não lhes exijam 
pela arte um sacrifício, que eles não a servem, mas querem por ela ser 
servidos, refúgio como é dos mais refinados Taturfos. Invocam a santa Arte, 
de mãos no peito e olhos em alvo e enchem a barriga de glória fácil e de 
vaidade, doa-lhe à arte o que doer. É a isso que a maior parte chama 
vocação. É no teatro como em tudo mais, Ser que importa se o acaso é 
parecer (Gazeta de Notícias, 17 nov. 1902, p. 1). 

     
 
Percebe-se que D. João constrói o seu discurso tentando evidenciar o modo como os 

“falsos artistas” concebem a arte como “algo sagrado”. Para tanto, interroga o seu significado 

para esses artistas, questionamento que ele mesmo responde mostrando, por meio da ironia, 

presente em “Invocam a santa arte de mãos no peito e olhos em alvo”, que, na verdade, esses 

atores são hipócritas e blasfemam contra a arte, na medida em que não a respeitam e não se 

empenham em seu nome; utilizando-se dela apenas como uma forma para a obtenção da fama 

o que acaba por prejudicar o desenvolvimento do teatro em Portugal. Deste modo, em sua 
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crônica desqualifica o comportamento dos atores: “Como em casa onde não há pão todos se 

queixam e nenhum tem razão. Pois falta o pão, isto é muito certo, o pão que neste caso 

traduziremos por ideal” (Gazeta de Notícias, 17 nov. 1902, p. 1).  

Julgamentos semelhantes a esse não foram encontrados nas crônicas destinadas à 

revista O Ocidente, antes o cronista, quando aborda algum acontecimento do conservatório 

dramático se limita apenas a informá-lo de maneira breve e positiva. É o que ocorre em 

crônica de 30 de outubro de 1904: “Infelizmente, uma bronquite grave não nos deixou assistir 

a uma peça muito animada que se realizou terça-feira no Conservatório de Lisboa, a 

distribuição de prêmios aos alunos da arte musical e aos de arte dramática que este ano 

terminaram o seu curso” (O Ocidente, 30 out. 1904, p. 236).         

Assim, no que consiste a posição de D. João a respeito da arte dramática finissecular, 

observa-se certa tristeza pelo seu pouco desenvolvimento em ambos os periódicos. No 

entanto, tal sentimento fica mais evidente nas crônicas da Gazeta de Notícias, devido ao fato 

do cronista ter um maior espaço e liberdade para expor os seus sentimentos e angústias em 

relação à pátria, o que incluía suas considerações a respeito do teatro. Dificilmente apresentou 

nas crônicas do jornal considerações sobre as encenações teatrais que estavam ocorrendo em 

Lisboa, suas explanações direcionavam-se ao teatro de uma forma geral tentando mostrar ao 

leitor brasileiro e imigrante português um panorama, na maioria das vezes, nada positivo da 

arte dramática portuguesa. Por sua vez, na revista O Ocidente, tinha a obrigação de exibir as 

peças em cartaz, apresentando-as de forma breve, superficial e simpática aos artistas. Porém, 

em alguns momentos, observa-se sua opinião a respeito da real situação da arte dramática de 

seu país.  

As páginas da Gazeta de Notícias e da revista O Ocidente também foram palco de 

considerações importantes de D. João a respeito da política finissecular portuguesa que 

passava por um momento bastante conflituoso. Passemos, então, a observação de como esta 

temática se apresentava em ambos os periódicos.  

 

  

4.5 A política portuguesa do final do século XIX e início do XX  
 

 

O final do século XIX e início do século XX foi um período tortuoso para a política 

portuguesa. A prática do rotativismo, que consistia no revezamento do Ministério entre os 
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dois principais partidos portugueses, o Progressista, liderado por José Luciano, e o 

Regenerador, comandado por Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro, desenvolvida no país desde 

1876, com ideais e práticas governamentais que pouco se diferenciavam entre si, começava a 

dar sinal de esgotamento. Em 1901, João Franco, importante político do partido Regenerador 

rompeu com Hintze Ribeiro, dando origem ao Partido Regenerador Liberal; por sua vez em 

1905, foi a vez de José de Alpoim, Ministro da Justiça de José Luciano de Castro, em 1904, 

romper com o líder do partido Progressista, dando origem a Dissidência Progressista. Junte-se 

a isso, a necessidade de renovação do contrato dos tabacos, em 1904, que, conforme já 

observado em capítulos anteriores, por envolver as finanças públicas causou 

desentendimentos políticos e crises ministeriais acarretando, em 1904, a troca do ministério 

regenerador pelo progressista e, em 1906, a queda do ministério progressista.  

De acordo com Amadeu Carvalho Homem (2000, p. 276), “os ódios intestinos que se 

geraram a partir destes atos objetivos de rebelião, consubstanciados em violentos tumultos na 

Câmara dos Deputados e na imprensa, aceleraram o descrédito das instituições com a opinião 

pública”. Tal posicionamento pode ser observado nas crônicas de D. João da Câmara. 

Como membro da aristocracia, fiel ao regime monárquico e portador de um 

comportamento inofensivo e benévolo, D. João da Câmara demonstra em seus comentários na 

revista O Ocidente o seu entristecimento em relação aos rumos da política de seu país. É o 

caso da crônica que demonstra a cisão entre os regeneradores Hintze Ribeiro e João Franco: -

“hintzaceos e francaceos nos seus jornais, nos diferentes centros da província, continuam 

guerreando-se com todo o entusiasmo de velhos amigos que deixaram de o ser. Não há piores 

lutas que as de uma mesma família, quando se põe em desacordo.” (O Ocidente, 10 jun. 1901, 

p. 122). Por vezes, mostra-se desiludido, como em: “A harmonia seria universal se não 

houvesse homens na terra, se os não separasse a política... e os mais que sempre os separa” (O 

Ocidente, 20 mai. 1901, p. 105) E, em outros momentos, com certa sagacidade, mostrar seu 

descrédito na instituição, a ponto de comparar as discussões políticas na Câmara a uma 

tragicomédia, - “Tragicomédia dissemos nós que se representava. É assim, na sua essência e 

na sua forma, quase todas as representações políticas” (O Ocidente, 10 mai. 1905, p. 99).  

Diferentemente das crônicas da revista O Ocidente em que a política, por ser um 

assunto em evidência na sociedade e chamar a atenção dos portugueses estava sempre 

presente, mesmo quando o cronista alegava não ter aptidão para escrever sobre esse tema, em 

sua seção na Gazeta de Notícias, a política apenas aparecia quando o seu comentário se 

tornava imprescindível. No entanto, na maioria dos casos funcionava como plano de fundo, 

ou seja, um mote para tecer consideração sobre algum assunto ligado a ela, como a vida de 
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um amigo político, ou então, para refletir a respeito das atitudes humanas, principalmente a 

ambição e vaidade, qualidades intrínsecas à maioria dos homens que seguia essa profissão. É 

o que se observa na crônica “Um Político”, publicada em 26 de junho de 1901, em meio à 

confusão causada pela ruptura entre Hintze Ribeiro e João Franco. Nela o autor, a princípio, 

demonstra em seu discurso uma atitude de desaprovação à ambição humana que leva a 

extremos e às precipitações como a ruptura do Partido Regenerador:  

 
 

Na recente divisão do partido Regenerador em hintzaceos e francaceos, 
quanta paixão vimos revelada, quanta vaidade inchando, quanta ambição 
posta em campo! Não era para muitos coisa fácil o primeiro passo definitivo. 
E na melindrosa escolha, ei-los inquietos do equilíbrio estável, perplexos, 
buridânicos, amarelos, como lhes ficou a alcunha. (Gazeta de Notícias, 23 
jun. 1901, p. 1).  
 
 

No entanto, o foco central da crônica incide em sua amizade com o político, literato e 

jornalista Urbano de Castro, que diante da ruptura do partido regenerador, do qual fazia parte, 

sendo inclusive redator da seção política do jornal adepto ao partido, A Tarde, optou por 

abandonar a carreia política a ter que escolher entre os dois amigos, Hintze e Franco. O tom 

coloquial e íntimo com que escreve sua relação com Urbano leva a crer que o que está em 

jogo não é apenas a atitude política do amigo, mas, sobretudo, a necessidade de demonstrar 

seu apreço por ele: 

 
 

O Urbano tem a grande e rara virtude de não ser ambicioso. [...] Combateu 
porque lhe mandava o coração, o dia em que não pode com uma dor 
manifestar-se, o Urbano deixou as lutas políticas, provocando a admiração, a 
todos obrigando ao elogio, até os próprios adversários, que tanta vez junto 
dos ouvidos ouviram o estalar das chicotadas da sátira. A política perdeu um 
homem, a literatura deve ter ganho um poeta. Os amigos tiveram mais um 
ensejo para festejar. De mim que direi? Não teve nunca um de nós alegria ou 
pena que de outro não fosse. Ora ainda bem que tenho ocasião para lhe dar 
mais uma prova do seu apreço! Vem de longe nossa amizade, vem dos 
bancos da Escola Politécnica. Ambos fazíamos versos. Ambos com 
Francisco Meirelles formávamos quase uma academia. [...] O pior era que 
não nos contentávamos com fazer versos: os três atirávamos delirantemente 
à vida. Creio até que cada uma das nossas famílias em particular murmurava 
com fundamento das más companhias em que seu menino andava, mas se 
alguma lição de física padeceu, barato nos saiu o prazer de podermos 
recordar, apenas com um remorsozinho cor de rosa, horas deliciosa de 
inocente estroinice. (Gazeta de Notícias, 23 jun. 1901, p.1).          
 
 



278 
 

O assunto político, do qual se depreende inclusive à primeira vista, devido ao título da 

crônica, cede espaço à rememoração do passado, característica bastante comum nas crônicas 

da Gazeta de Notícias. D. João, ao invés de abordar a crise causada pela cisão do partido, ou 

então, o trabalho político de Urbano, prefere relembrar de modo saudoso e emocionado o 

tempo de escola e a época em que trabalhou com o político em jornais de Lisboa. Neste 

sentido, fica evidente que, diante da liberdade oferecida pela Gazeta de Notícias, demonstra a 

sua pouca propensão para os assuntos políticos do país, preferindo discorrer sobre sua vida 

particular. 

Isso não ocorre na revista O Ocidente. Ao comentar o mesmo assunto em sua “Crônica 

Ocidental”, demonstra um posicionamento mais objetivo. No entanto, apesar de limitar-se a 

apresentar o fato é possível perceber a simpatia por Urbano de Castro em suas considerações 

elogiosas, em tons hiperbólicos, a respeito das atitudes do político como jornalista e membro 

do partido Regenerador: 

 
 

Todos sabem há quantos anos Urbano de Castro trabalhava na imprensa, 
paladino denodado, mais de uma vez levado pelo calor das discussões até ao 
campo, onde algumas balas trocou com os adversários, fiel sempre ao seu 
partido, que serviu, ainda mais do que com sua inteligência elevada, com o 
seu coração dedicadíssimo. Soube ele também escolher a cor. Saiu branco. 
(O Ocidente, 30 mai. 1901, p. 114).  
 
 

Em outra crônica da Gazeta de Notícias, denominada “Banquete”, ainda relacionada à 

divisão do Partido Regenerador, D. João da Câmara, ao comentar o jantar em honra de Hintze 

Ribeiro, em Lisboa, por motivo do retorno de uma viagem para restabelecer a saúde, “bastante 

abalada pelo zelo excessivo com que se tem entregado aos trabalhos políticos” (Gazeta de 

Notícias, 7 out. 1903, p. 1) e o jantar oferecido a João Franco, no Porto, por motivo de sua 

campanha de abertura de centros políticos pelo Norte do país, não se inibe em mostrar suas 

preferências pelo chefe do partido Regenerador Hintze Ribeiro, embora faça questão de dizer 

que isso não o faz defensor dos ideais regeneradores:  

 
 

Assim quer o partido a que o Sr. Hintze preside demonstrar sua força e os 
muitos aderentes que tem em Portugal. Não sou político; não tive nunca 
tentações de entrar, nem como simples soldado, nas lutas para que tantos são 
atraídos ou por gênio natural ou por ambições aliás muito legítimas, às 
vezes. Não sou político, mas confesso uma certa natural tendência, mais do 
meu coração talvez que do meu espírito, para o atual presidente do conselho 
a quem devo gratidão por muitas provas de simpatia que me deu, e é amigo 
de meus melhores amigos. Nunca na vida escrevi duas linhas sobre política 
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nunca um artigo de fundo teve o condão de me atrair mais do que um olhar 
distraído. Gosto dos homens sem me importar a que partido pertencem e não 
vejo que em Portugal haja diversos agrupamentos políticos mais do que a 
diferença que vai de um homem para outro. Este sentimento de consideração 
pelo Sr. Hintze Ribeiro nunca me inspirou a seu favor mais do que meia 
dúzia de linhas em que uma vez acompanhei a caricatura do ministro 
envergonhado sobre a casaca de ferro. Para um ambicioso em política seria 
de certo muito pequeno na bagagem, mas, eu já o confessei as minhas 
ambições mudam muito fora da esfera em que os políticos se movem. Apraz-
me, entretanto, que o Sr. Presidente do Conselho seja festejado, que a sua 
boa alma ande contente (Gazeta de Notícias, 7 out. 1903, p. 1). 

                                        
 
Observa-se que D. João da Câmara não tem habilidades para tratar de política que 

como ele mesmo diz, entra em seus textos a partir de “um olhar distraído”. Nos raros 

momentos que resolveu abordar essa temática em sua crônica na Gazeta de Notícias deixou 

sobressair um temperamento complacente e inofensivo. Conforme se subtende do excerto 

acima, ao invés de focar-se na figura política em destaque, neste caso Hintze Ribeiro prefere 

apresentá-lo como ser humano com o qual ele, D. João, se relaciona em sua vida particular, e 

não como político responsável pelos conflitos e má gestão da política em seu país. Neste 

sentido, desvia o foco do leitor das preocupações das turbulências políticas de Portugal para 

os seus sentimentos mais íntimos em relação ao chefe do ministério. Ao fazer isso, mesmo 

que não seja intencionalmente, tende a despertar a simpatia e a complacência do leitor para 

esse político, haja vista a maneira como coloca o seu exaustivo trabalho político como 

responsável pela sua enfermidade, transmitindo a ideia de que Hintze é um profissional que 

trabalha veementemente em prol do bem estar do seu país.   

Diferentemente, na revista O Ocidente, os jantares para o chefe do partido 

Regenerador, em Lisboa, e ao diretor do partido Regenerador Liberal, no Porto, são tratados 

como eventos políticos, sem nenhum julgamento subjetivo explícito em relação a Hintze ou a 

Franco: 

 
 

A chegada do sr. Hintze Ribeiro a Lisboa, depois de alguns meses de 
ausência pelo estrangeiro, foi o fato culminante destes últimos dias. [...] 
Prepara-se um grande jantar que se realizará, segundo se diz, na sala do 
risco, oferecido ao sr. Hintze Ribeiro, como homenagem de seus amigos 
políticos e em demonstração de júbilo por seu feliz regresso. Diz-se que no 
Porto outro grande jantar será oferecido a João Franco, quando em seu giro 
político pelas províncias do Norte, o chefe daquele partido passar por aquela 
cidade (O Ocidente, 10 set. 1903, p. 194).       
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Embora no jornal A Gazeta de Notícias D. João tivesse livre-arbítrio para comentar o 

que quisesse, o que o fazia evitar discorrer sobre a política do país, houve momentos em que o 

assunto político se sobrepôs: “Politiquemos, sim que outra coisa não está fazendo toda a 

Lisboa desde a mais concorrida secretaria de estado até a mais humilde loja de barbeiros na 

rua dos Canos” (Gazeta de Notícias,. 14 de nov. 1904, p. 3). Foi o que ocorreu em crônica da 

Gazeta de Notícias, de 14 de novembro de 1904, a respeito do pedido de demissão do 

ministro Hintze Ribeiro, do Partido Regenerador proporcionada pela falta de entendimento 

entre os partidos em relação ao contrato provisório com a Companhia dos Tabacos, 

substituído por José Luciano de Castro, do partido Progressista. Após colocar o leitor a par do 

acontecimento, o cronista reflete sobre a ambição política:  

 
 

Dos mais vulgares sentimentos num país pequeno como o nosso, e talvez nos 
grandes países também, e então com mais razão de ser, é o da ambição 
política, porque na política se vê caminho de mais rápido e seguro acesso às 
alturas apetecidas. Também o rato queria habitar o cume da montanha que, 
por ser mais perto do sol, lhe parecia mais quente e conchegado. Quantos da 
cadeira de ministros descem tão desiludidos como o rato, e como ele tão 
contentes se encontram depois na planície! Dum, pelo menos, sei eu, que a 
estas horas sente o bom ar, já quase esquecido, penetrar-lhe até os pulmões 
dilatados. Só com inteligência e boa vontade quantos lá foram buscar o 
descrédito! [...] Ainda não houve político subindo ao poder que não visse 
luminárias e não ouvisse foguetes; tem querido a lei das compensações que 
ainda nenhum dele descesse sem a alcunha de nefasto, quando não seja de 
muito pior em coro fortíssimo. [...] 
Realizaram-se há pouco as eleições para deputados; pouco as novas eleições 
vão tardar. Homens que não chegaram quase a abrir a boca para um apoiado, 
para um aprovo ou rejeito, fica-lhes o prazer vaidoso de mandar litografar 
em seus bilhetes de visita: antigo deputado da nação (Gazeta de Notícias,14 
de nov. 1904, p. 3 grifo do autor). 

 
 
Observa-se em seus dizeres uma crítica ao pretenciosismo dos políticos portugueses 

que fazem de tudo para alcançar o poder. Para tanto, o autor se utiliza da imagem do rato, 

representante da esperteza e ganância humana, que deseja a qualquer custo habitar o cume da 

montanha, símbolo da morada dos deuses, seres soberanos e detentores dos poderes, capazes 

de decidir sobre a vida dos mortais. Ou seja, o desejo de muitos políticos consiste em chegar 

ao mais alto cargo da política portuguesa, no caso o de chefe do ministério, posição, no 

momento em questão, revezada entre Hintze Ribeiro e José Luciano de Castro, de onde é 

possível comandar o país. No entanto, chama a atenção para as consequências de se alcançar 

tão alto posto, uma vez que as glórias são seguidas por desentendimentos, imposições e 



281 
 

derrotas que fazem com que muitos desejem o regresso à planície, isto é, à posição de simples 

político e, até mesmo, civil.  

Com essa afirmação, deixa subtendida uma sutil crítica ao sistema político corrompido 

de seu país, pois demonstra o estado deplorável dessa instituição, na medida em que é 

composta por homens incompetentes e individualistas que impedem a realização dos projetos, 

fazendo com que muitos políticos de boa vontade, antes mesmo de colocarem em prática suas 

funções, saiam dos seus cargos desacreditados e agredidos pela sociedade, por não terem 

conseguido levar à frente seus propósitos para o bem da nação. Embora não cite nomes, 

acredita-se, por toda a demonstração de apreço que já exibiu nas páginas da Gazeta de 

Notícias a Hintze Ribeiro, que tenha em mente este político que acabara de perder o seu alto 

cargo em virtude da tentativa de propor um novo contrato dos tabacos, não aceito pelos 

membros do partido progressista. Corrobora com esse entendimento a afirmação do 

historiador Rui Ramos de que “a questão [do Tabaco] fora inventada pelos progressistas para 

embaraçar Hintze em 1904” (1995. p. 260). Deste modo, apresenta em seu discurso uma 

atitude complacente ao ex-ministro da nação, Hintze Ribeiro. Todavia, demonstra uma 

mistura de cansaço, descrédito e conformismo em relação à política do país: 

 
 

Má herança recebem os progressistas, que a maior parte das questões 
pendentes não são de molde para darem boas almofadas ao leito em que se 
descansa. Acabou o seu tempo o gabinete regenerador que esteve no poder 
muitos meses, mais do que a média de duração de ministérios. Saindo deixou 
ao partido rival o encargo de resolver, aliás, com menos ou nenhuma 
responsabilidade, o grande problema dos tabacos (Gazeta de Notícias, 14 de 
nov. 1904, p.3).  

 
  
Em seus dizeres, subtende-se que o que está em causa, acima de tudo, não é a presença 

de um ou outro ministério na Câmara, mas a falta de comprometimento dos políticos em 

relação às suas funções, uma vez que, a seu ver, a falta de competências dos lideres 

partidários e o desejo de defender interesses próprios era tão grande que a mudança de 

partidos no poder não consistia uma garantia de que os problemas financeiros, em especial o 

contrato do Tabaco, seriam solucionados. Esta denúncia ganha consistência quando o cronista 

denuncia a prática de autofavorecimento, chamando a atenção para a corrupção existente no 

meio político, considerada uma patologia institucional que “obriga frequentemente a por de 

parte assuntos de muito maior importância, quanta vez dando lugar a injustiças e hipocrisias, à 

recompensa de serviços inconfessáveis e ao ludibrio do que é lei” (Gazeta de Notícias, 14 de 
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nov. 1904, p.3). Neste sentido, constrói seu discurso demonstrando os motivos pelos quais a 

política perde o crédito que deveria ter na sociedade portuguesa.  

Assim, feito uma espécie de balanço do que tem sido a política portuguesa naquele 

momento e chegado à conclusão de que ambos os partidos políticos, Regenerador e 

Progressista, se igualam na falta de responsabilidade para resolver os problemas nacionais, 

conclui com um desabafo que demonstra todo o seu amor à pátria, ressentimento em relação 

aos dirigentes do país e desejo de mudanças:  

 
 

Era o que desejávamos ver mudado agora, que assim o requer o momento 
gravíssimo da nossa história. Um pouco menos de política, um pouco menos 
de ambições, e muito mais amor da Pátria, com que minorias mínimas em 
tempos difíceis hão conseguido milagres. O amor da pátria é inerente ao 
esforço, à honra, ao sacrifício (Gazeta de Notícias, 14 de nov. 1904. p. 3). 

    
   
No que diz respeito às crônicas da revista O Ocidente também é possível perceber o 

mesmo sentimento de tristeza e descredito em relação à política portuguesa. No entanto, 

desabafos mais subjetivos como esse descrito acima, e por vezes, até mais audaciosos não são 

encontrados. Como exemplo desse último, tem-se a crônica de 20 de Outubro de 1904, que 

relata a queda do ministério de Hintze Ribeiro. Nela D. João repete os dizeres expostos na 

crônica “Politiquemos” da Gazeta de Notícias ao afirmar “má herança que o senhor Hintze e 

seus colegas do ministério, mau grado seu, deixaram aos progressistas que em hora muito 

difícil tomam conta do poder” (O Ocidente, 20 out. 1904, p. 228). No entanto, omite o trecho 

em que afirma que o ministério regenerador deixou ao partido rival o “encargo de resolver, 

aliás, com menos ou nenhuma responsabilidades, o grande problema dos tabacos” (Gazeta de 

Notícias, 14 de nov. 1904, p. 3). Tudo indica que esta omissão consiste no fato do cronista ser 

mais cauteloso com as palavras em sua seção na revista O Ocidente, veiculada na sociedade 

lisboeta da qual ele fazia parte, evitando, assim, criar polêmicas. Todavia, não escondia dos 

seus leitores a realidade política de seu país e muito menos deixava de fazer juízos; no 

entanto, o confronto direto às pessoas e às instituições era sempre evitado.  

Em crônica de 30 de outubro de 1904, na revista O Ocidente, por motivo da formação 

do novo ministério Progressista, devido à saída de Hintze Ribeiro, D. João, ao comentar a 

nomeação dos novos ministros e a recepção feita a eles pelos jornais da oposição, vale-se da 

imagem da rosa para demonstrar que se, a um primeiro momento, os novos responsáveis pelo 

reino sentiram-se agraciados, antes mesmos de iniciarem os seus trabalhos já sentiam as 

dificuldades que uma alta posição na política apresentava: “Já uma vez por outra, algum 
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jornal da oposição, pondo de pare o açafatezinho cheio de pétalas de rosas com quem 

prometia ir enchendo o caminho aos recém subidos ao poder. Não há fiar em expectativa 

benévolas. Todos sabem que feio rosto a máscara bonita pretende esconder” (O Ocidente, 30 

out. 1904, p. 236). Deste modo, numa atitude complacente tenta mostrar para o leitor a 

dificuldade de se desenvolver uma boa política, tendo em vista a burocracia e os obstáculos 

impostos pelos membros da oposição, evidenciando o egoísmo dos políticos que não 

trabalham em benefício do país, mas, sobretudo, em defesa dos seus próprios interesses, ou 

seja, independente de quem assumir a administração, seja competente ou não, sempre será 

acometido por críticas dos membros da oposição que almejam o seu lugar. O cronista não 

ilude o leitor, mostrando-se consciente de que, a política portuguesa vive um período 

conturbado e que por isso o novo ministério enfrentará questões difíceis como se depreende 

da afirmação “Feio rosto que a máscara bonita pretende esconder”. 

O mesmo posicionamento a respeito da política desenvolvido nas crônicas da Gazeta 

de Notícias, ou seja, uma atitude complacente em relação ao político como ser humano e a 

crítica à ambição e vaidade humana que impede o desenvolvimento da instituição no país, é 

encontrado em O Ocidente, com a diferença de haver na revista portuguesa mais comentários 

a respeito da política e um cuidado maior para não despertar polêmicas, enquanto que na 

Gazeta de Notícias o cronista expõe tranquilamente o seu pensamento, muitas vezes 

recorrendo às memórias de sua vida particular. 

Haja vista, o modo como, na revista O Ocidente, se compadece pelo chefe do 

ministério progressista, José Luciano que, na abertura das cortes, em agosto de 1905, foi alvo 

de calorosas críticas por parte de partidários, devido a uma nova proposta para o contrato dos 

Tabacos no mesmo momento em que recebia a notícia do falecimento de seu irmão:  

 
 

Nem tudo são rosas na política, que é entre nós o mais poderoso chamariz 
dos ambiciosos. Alguns, apenas saído das escolas, é pela política que logo 
sonham fazer seu caminho, subir ao poder, gozar-lhe das honras. Ninguém 
prevê que amarguras há de encontrar, digam-no os velhos que por lá andam 
e se, nas poucas horas de satisfação que na carreira se lhe deparam, acharam 
compensação, pequena que fosse aos dissabores. [...] Para o senhor José 
Luciano de Castro, principalmente, deveriam ter sido dolorosas aquelas 
horas em que tão atacado se viu, e por antigos partidários, quando de certo 
seu coração estava nesse tempo junto de seu irmão a expirar. A sorte foi 
cruel para com ele nessa ocasião” (O Ocidente, 20 ago. 1905, p. 177). 

 
 

Embora não deixe explícito nenhum tipo de contato com José Luciano de Castro, 

como fez em relação a Hintze Ribeiro em crônica da Gazeta de Notícias, percebe-se em sua 
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exposição um sentimento sincero e comovido em relação ao sofrimento de José Luciano de 

Castro. Assim, mesmo em momentos políticos conturbados, como foi a discussão do contrato 

do Tabaco na Câmara, D. João não assumiu um posicionamento mordaz em relação à política 

de seu país; antes parece sentir pena desses homens, escravos da ambição e da vaidade 

humana, que, por almejar o poder, se submetem aos mais terríveis ataques e críticas.  

Desta forma, o combate à ambição e à vaidade estará sempre no centro de seus 

discursos a respeito da política em Portugal. Como exemplo tem-se sua crônica para a Gazeta 

de Notícias, publicada em 8 de março de 1905. Nela, ao apresentar um panorama da atual 

situação política e os ataques sofridos por José Luciano de Castro, ainda por motivo do 

Contrato dos Tabacos, relembra o rompimento da amizade entre Hintze Ribeiro e João Franco 

condenando a falta de comprometimento dos políticos do país, por meio da comparação entre 

os ideais falidos dos militantes do presente em relação à disposição dos combatentes do 

passado, sendo os exemplos dos antigos retirados de sua família:  

 
 

Perdoava-se à política o mal que nos faz, se a divisão entre os homens se 
desse por ideais diferentes. O porquê lhe custa perdoar é que a maior parte 
dos que entram na luta movem-nos apenas os interesses próprios, e às vezes, 
por exceção, não sei se melhor se pior, uma improfícua vaidade. [...] 
Ainda nos meus tempos de rapaz conheci muitos miguelistas e muitos 
constitucionais, que todos haviam sofridos e alguns arriscados a vida em 
defesa do que lhes andava arraigado aos corações. Na minha família os tive: 
minha avó paterna esteve presa no convento de arroios por ordem dos 
miguelistas; meu avô materno foi general de D. Miguel. Muitas famílias 
conheci em que irmãos haviam combatido contra irmãos, e, entretanto, todos 
via depois reunidos na mesma casa, amigos dos melhores. É porque ideais 
diferentes e não diferentes interesses haviam levado para campos contrários. 
Podiam olhar de frente uns para os outros, sem um rubor na cara, sem a 
sombra dum remorso (Gazeta de Notícias, 8 mar. 1905, p. 2).   

 
 
Portanto, em suas crônicas para o jornal Gazeta de Notícias e para a revista O 

Ocidente é possível evidenciar a crise política que acometia o país no início do século XX. 

Dos dizeres de D. João da Câmara subtende-se a afirmação do historiador José Hermano 

Saraiva (1999, p. 306) em relação aos dois partidos políticos existentes na época: “Ambos 

afirmavam a sua dedicação à realeza, ambos eram sinceramente liberais, ambos se propunham 

iniciar a reconstrução econômica do país e meter mão à solução financeira”; no entanto, 

nenhum foi capaz de solucionar o problema financeiro que se agravava progressivamente, 

acarretando o descrédito da monarquia constitucional portuguesa.  
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Embora, tivesse uma postura complacente em relação aos dirigentes do país, evitando 

afirmações ousadas e desrespeitosas, não há dúvida de que dono de uma personalidade 

sensível, D. João apreendeu o sentimento de desolação da sociedade portuguesa em relação ao 

sistema político e o traduziu em seus textos tentando demonstrar, ainda que sem apresentar 

nomes, que a culpa da política portuguesa encontrar-se em grande crise provinha do excesso 

de ambição e da falta de honestidade, competência e comprometimento da grande maioria dos 

políticos, “muito mais receptivos e dedicados às disputas pessoais pela ascensão aos favores 

do Paço, demonstrativas da mais absoluta ausência de sentido de estado” (NUNES, 2011, p. 

426). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Diante de um Portugal que, após todos os investimentos feitos pela política da 

Regeneração, iniciada em 1851, para o seu desenvolvimento e progresso, encontrava-se, na 

virada do século XIX para o XX, à beira de um colapso econômico, político e atrasado 

culturalmente em relação aos demais países europeus, obrigando uma grande parcela de sua 

população a emigrar para o Brasil, que, na época, estava passando por um momento de grande 

desenvolvimento econômico e social, em busca de melhores condições de vida, esta pesquisa 

pretendeu compreender, por meio da leitura e análise das crônicas de D. João da Câmara para 

a revista portuguesa O Ocidente e para o jornal brasileiro A Gazeta de Notícias o 

posicionamento desenvolvido pelo intelectual em vista desse Portugal finissecular 

desacreditado, para leitores de contextos sociais distintos; no caso, os portugueses moradores, 

sobretudo de Lisboa, que viviam de perto os problemas sociais, políticos, econômicos e 

culturais de Portugal, e, os brasileiros, em especial o imigrante português que, apesar de ter se 

integrado à sociedade carioca, lembrava-se sempre saudoso da terra natal.  

Para o desenvolvimento desse trabalho, foi feita a leitura das crônicas dos dois 

periódicos e verificada uma grande diferença na elaboração dos textos. Em O Ocidente, 

produziu crônicas-comentários em que passava de maneira breve e, muitas vezes, objetiva os 

principais assuntos da semana. Por sua vez, na Gazeta de Notícias, tinha a liberdade para 

escolher o assunto português a ser comentado e se pronunciava de uma maneira mais 

subjetiva, revelando suas emoções perante o assunto tratado, ou então, permitindo-se não 

discorrer sobre assunto nenhum, colocando em seu lugar, seus poemas, contos e autos.  

Para entender essa atitude de D. João nos dois periódicos, fez-se necessário o estudo 

do contexto de publicação da revista portuguesa e do jornal brasileiro de modo a perceber o 
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que se passava no momento, qual era o propósito do meio de divulgação dessas crônicas e 

quem eram os seus leitores. Assim sendo, realizou-se, no primeiro capítulo, um estudo do 

contexto histórico-social de Portugal e do Rio de Janeiro, no final do século XIX e início do 

século XX, que permitiu identificar as causas que tornaram Portugal um país estagnado diante 

do progresso europeu, assim como, viabilizou o conhecimento dos motivos que fizeram do 

Brasil um país progressista, a ponto de tornar-se um “eldorado” aos olhos dos portugueses 

que, diante das dificuldades da terra natal, emigraram para a antiga colônia. No Rio de 

Janeiro, o imigrante conseguiu se integrar à sociedade desempenhando papel de destaque em 

diversos setores, o que fez com que os periódicos da época dedicassem uma atenção maior a 

esse grupo de leitores.  

Ainda nesse capítulo, observamos a atitude dos intelectuais que de modo a superar o 

sentimento da pátria decaída adotaram diferentes atitudes, produzindo, conforme ressalta 

Belchior (1980, p. 112), uma literatura provinda do esforço de superação em que se destacam, 

por um lado, formas tradicionais, - tendências novirromânticas e neogarretianas -, que 

alimentam o sonho da renovação do país por meio da retomada do historicismo nacionalista, 

do lirismo sentimental e da exaltação das tradições; por outro, uma literatura moderna fruto da 

adesão à estética simbolista e decadentista em voga na Europa. O intuito principal foi 

demonstrar, por meio da retomada de algumas de suas peças mais importantes, - O Pântano, 

Os Velhos e O Beijo do Infante -, e de suas crônicas que D. João da Câmara, também, foi 

tomado pelo sentimento de crise e expressou-o em sua obra produzindo uma literatura de 

“encruzilhada”, por apresentar um pouco de todas as estéticas em destaques no período. 

Estilos estes facilmente observados em suas crônicas.  

Após a constatação do ambiente de produção e recepção dos textos produzidos por D. 

João da Câmara, demos sequência ao trabalho analisando separadamente as crônicas para a 

revista O Ocidente e para o jornal A Gazeta de Notícias e depois foi realizado um estudo 

comparativo. 

Assim, o segundo capítulo foi dedicado ao estudo das crônicas da revista O Ocidente. 

Primeiramente, foi realizado um breve panorama do contexto jornalístico da época que 

produziu condições para o surgimento das revistas de variedades, estilo seguido pela revista O 

Ocidente. Em seguida, passou-se à observação da revista, em especial dos exemplares 

produzidos durante os anos de 1901 a 1905, com o intuito de depreender o seu programa 

editorial, a sua forma e o seu público-alvo. Para tanto, foi feita a observação das seções, 

artigos e ilustrações publicadas. O estudo demonstrou o seu propósito nacionalista, tradicional 

e simpático ao regime monárquico, em conformidade ao gosto do público pertencente à alta 
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burguesia e à aristocracia, uma vez que fornecia artigos sobre ciências, filosofia, história, arte, 

literatura e eventos sociais ligados à realeza, muitas vezes por meio de uma linguagem culta, 

com expressões estrangeiras, que interessavam diretamente aos membros dessa classe social.   

Como resultado percebeu-se que, na seção “Crônica Ocidental”, tendo em vista a 

exigência imposta pelo periódico em dar conta de todos os acontecimentos da sociedade 

portuguesa da época, D. João produzia textos mais impessoais, breves, superficiais e amenos 

em que perpassava uma infinidade de assuntos referentes, principalmente, à elite portuguesa.  

Deste modo, nas crônicas depreende-se um ciclo de sociabilidade ligado às estações 

do ano de onde se subtende a estagnação cultural, o conservadorismo e o provincianismo da 

sociedade lisboeta. Durante a primavera e o verão, época em que a alta sociedade estava de 

férias, Lisboa se tornava um centro tedioso e escasso de assunto o que dificultava o trabalho 

do cronista. Diante do marasmo da cidade, para suprir a falta de assunto, as crônicas 

enfatizam temas relacionados à paisagem campesina, às manifestações populares, como as 

festas tradicionais e as touradas. Por sua vez, no outono e inverno, época em que a “sociedade 

elegante” está de volta à capital, priorizam-se suas formas de lazer, em especial, o relato dos 

bastidores do teatro e a descrição complacente da política portuguesa.  

Acredita-se que o foco nessas temáticas seria resultado da observação de D. João da 

Câmara às reivindicações da revista para atender às preferências do público leitor aristocrata e 

burguês, para quem Lisboa era um centro cosmopolita e moderno. De modo a manter essa 

ilusão, o cronista produz textos amenos permeados de exaltação à natureza e à tradição 

portuguesa que servem para amenizar os problemas do país. Seus comentários a respeito do 

teatro são repletos de elogios; ao invés de apresentar considerações críticas das peças, se 

limitava a parabenizar os profissionais dessa arte, muitos dos quais eram seus amigos. Do 

mesmo modo, suas observações políticas, embora deixassem sobressair a crise desse setor, e, 

até mesmo, um sentimento de descrédito diante dessa instituição, são superficiais e benévolas 

de modo a não causar polêmica. Deste modo, sua crônica nessa revista, embora exibisse, 

amenizava a realidade problemática e instável pela qual Portugal passava, uma vez que o seu 

intuito não era tecer duras críticas ao país, mas, sim, fornecer leitura agradável condizente às 

demais publicações e ilustrações desse periódico. 

Na sequência desse estudo, no terceiro capítulo, foram focalizadas as crônicas escritas 

para o jornal brasileiro Gazeta de Notícias. Primeiramente, foi apresentado um panorama 

conciso do jornalismo brasileiro que, no final do século XIX e início do XX, passava por uma 

modernização, com o surgimento de novos periódicos, implantação de tecnologias e novos 

gêneros jornalísticos. Em seguida, foi feita  a apresentação do jornal Gazeta de Notícias.  
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Fundado em 1975, esse jornal tornou-se um dos principais do Brasil, na medida em 

que democratizou o acesso à informação e à cultura, em especial à literatura, com a 

implantação da venda de exemplares avulsos e maquinários de última geração que facilitava e 

tornava mais ágil a sua impressão e circulação entre os leitores. Além disso, publicava em 

suas páginas textos diversos que apresentavam desde os assuntos mais fúteis e amenos, 

passando pelos de utilidade pública até os mais sérios conseguindo, assim, atingir um grande 

e diversificado público, dentre o qual se destacava a colônia portuguesa. Observou-se que, de 

modo a agradar esse leitor, o jornal apresentava notícias e seções específicas sobre Portugal, 

além de manter entre seus principais colaboradores escritores portugueses de grande destaque, 

como Eça de Queirós, Ramalho Ortigão e entre outros. 

D. João entrou para o grupo dos correspondentes da Gazeta de Notícias em 1901, após 

ficar conhecido no Rio de Janeiro pelo sucesso de sua peça Os Velhos. Acredita-se que a sua 

personalidade nacionalista, tradicional e benévola, que primava pela passividade afastando-se 

de polêmicas, foi imprescindível para que a Gazeta de Notícias, de olho no leitor português, 

saudoso de sua terra, o contratasse para discorrer a respeito de Portugal em um momento em 

que este país passava por instabilidades, evitando assim, causar qualquer tipo de mal estar 

entre o jornal e a colônia portuguesa que, além de ser leitora assídua, estava entre os seus 

principais financiadores.        

            A crônica produzida por D. João nesse jornal diferenciam-se das produzidas na revista 

O Ocidente, na medida em que o jornal lhe oferecia liberdade para discorrer sobre qualquer 

assunto português o que facilitava o seu desenvolvimento, uma vez que, seguindo o estilo 

ensaístico, dedicava-se a um ou pouco mais assuntos.  

A maneira subjetiva com que escreve atribui à coluna aspecto de diário íntimo, em que 

o autor, pensando, principalmente, no leitor emigrante português saudoso de sua terra, não se 

inibe de expressar seus sentimentos em relação à Pátria e à sua vida. Assim, por meio de um 

tom nostálgico, exalta o Portugal de glórias passadas, suas tradições e belezas campesinas, 

assim como discorre a respeito de sua vida pessoal, em especial, seu sentimento em relação à 

aproximação da velhice em uma sociedade decaída. Agindo dessa maneira, D. João, à 

semelhança do que muitos intelectuais e literatos da época fizeram, tenta superar os 

problemas da nação por meio de um diálogo nacionalista e tradicionalista, mostrando para o 

leitor português, que saiu de seu país em busca de melhores condições de vida, as coisas boas 

da terra lusitana, tentando convencê-lo de que Portugal focado em suas tradições e história 

passada superaria a crise do presente, de modo a não deixar esmorecer o amor do leitor 

imigrante à pátria e persuadi-lo de que Portugal ainda voltaria a ser uma grande nação.  
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No entanto, isso não impediu que, diante de um presente opressivo, D. João revelasse 

seus sentimentos melancólicos e pessimistas, refugiando-se em seu passado feliz para se 

evadir das tristezas particulares e dos males da pátria. Acredita-se que ao fazer isso, expressa 

os sentimentos da nação, desanimada do presente opressor e angustiante, sem esperança no 

futuro. Tais sentimentos foram encontrados apenas esporadicamente na revista O Ocidente o 

que comprova mais uma vez o cuidado que D. João tinha na construção dos seus textos tendo 

em vista o seu receptor. Certamente, a elite portuguesa, leitora da revista O Ocidente, 

preocupada com os suas sociabilidades, não estava interessada nos sentimentos de D. João em 

relação aos infortúnios da pátria e, em especial, de sua vida particular. Por sua vez, encontra 

no leitor da Gazeta de Notícias, distante de sua terra, um interlocutor disposto a compartilhar 

desse sentimento.    

Com base nessas considerações foi desenvolvido o quarto capítulo desse trabalho por 

meio da comparação direta entre as crônicas abordadas nos dois periódicos. Foram observadas 

as semelhanças e diferenças e, em especial, demonstrado como o sentimento de crise foi 

desenvolvido tendo em vista o público e o contexto histórico social diferente. Para isso, 

optou-se por fazer uma retomada na análise dos temas observados no jornal A Gazeta de 

Notícias, - exaltação do campo, defesa das tradições e monumentos, retomada da grande 

história portuguesa -, e dos temas que sobressaíram na revista O Ocidente, no caso o teatro e a 

política. Neste momento, o pessimismo em relação à chegada da velhice tão difundido nas 

crônicas da Gazeta de Notícias teve de ser deixado de fora, pois conforme já explicado, quase 

não apareceu na revista portuguesa.    

A análise comparativa demonstrou que nos dois periódicos houve uma preocupação 

em defender as tradições, preservar os monumentos históricos, símbolo do que fora Portugal 

de outrora e exaltar o campo e seus costumes diante da influência ameaçadora dos costumes 

estrangeiros que descaracterizavam a cultura portuguesa. Do mesmo modo, D. João usou seu 

espaço para abordar questões teatrais e política que evidenciavam crises nesses setores. No 

entanto, enquanto na Gazeta de Notícias tinha maior espaço para desenvolver seus 

argumentos e se sentia à vontade para expor sinceramente os seus sentimentos e posições 

diante da sociedade corrompida, principalmente no que dizia respeito à classe média alta, na 

revista O Ocidente seus comentários eram muito sucintos e amenos. Por diversas vezes, foram 

encontradas opiniões na Gazeta de Notícias não cogitadas em O Ocidente, o que prova que D. 

João conhecia muito bem o público a quem se dirigia e sabia as coisas que podiam ser ditas e, 

principalmente, a maneira de dizê-las. Sendo assim, um mesmo assunto era trabalhado de 

modo diferente, porém visando sempre ao mesmo efeito no caso chamar a atenção do leitor 
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para Portugal de modo a modificar o presente problemático do país em busca de soluções para 

um futuro mais digno da história portuguesa.  

Com a pesquisa realizada espera-se contribuir para um maior entendimento da 

literatura portuguesa finissecular, em especial da posição de D. João diante de um Portugal 

finissecular decaído, afinal, conforme ressalta Silveira (2005, p. 146), este escritor soube 

“captar e traduzir o inconsciente coletivo português”. Além do mais, espera-se contribuir para 

o reconhecimento da produção jornalística desse autor apenas consagrado pela sua carreira 

dramática e contribuir para a história da imprensa periódica e das relações luso-brasileiras. 
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APÊNDICE 
 

LISTA DAS CRÔNICAS PUBLICADAS NA REVISTA O OCIDENTE E NA GAZETA 

DE NOTÍCIAS UTLIZADAS NESTE TRABALHO 
 

CRÔNICAS DA REVISTA O OCIDENTE 

 

 Número  Data da publicação Localização na revista 

1 794 20 jan. 1901   p. 10, 1 col. 

2 798 28 fev. 1901 p. 41, 3 col 

3 799 10 mar. 1901 p. 49, 3 col 

4 800 20 mar. 1901  p. 57, 2 col. 

5 803 20 abr. 1901  p. 81, 1 col. 

6 805 10 mai. 1901  p. 97, 3col. 

7 806 20 mai. 1901  p. 105, 2 col. 

8 807 30 mai. 1901  p. 114, 1 col. 

9 808 10 jun. 1901 p. 121, 3 col. 

10 809 20 jun. 1901  p. 130, 1col. 

11 810 30 jun. 1901  p. 137, 1col. 

12 815 20 ago. 1901  p.177, 1 col. 

13 819 30 set. 1901  p. 210, 1 col. 

14 820 10 out. 1901  p. 218, 1 col. 

15 821 20 out. 1901  p. 225, 3 col. 

16 823 10 nov. 1901 p. 242, 1 col. 

17 824 20 nov.1901  p. 249, 3 col. 

18 827 20 dez. 1901  p. 274, 1 col. 

19 828 30 dez.1901  p. 282. 1 col. 

20 831 30 jan. 1902 p. 18, 2 col. 
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21 833 20 fev.1902  p. 34, 1 col. 

22 834 28 fev. 1902.  p. 41, 1 col. 

23 835 10 mar. 1902  p. 50, 1 col. 

24 837 30 mar. 1902  p. 66, 2 col. 

25 838 10 abr. 1902  p.74, 1 col. 

26 839 20 abr. 1902  p. 81, 3 col. 

27 843 30 mai.1902 p. 115, 2 col. 

28 842 20 jun. 1902  p. 129, 1 col. 

29 848 20 jul. 1902  p. 154, 1 col. 

30 850 10 ago. 1902  p. 170, 1 col. 

31 852 30 ago.1902  p. 185, 1 col. 

32 853 10 set. 1902  p. 193, 2 col. 

33 859 10 nov.1902  p. 242, 1 col. 

34 862 10 dez.1902  p.265, 3 col. 

35 864 30 dez.1902  p. 282, 1 col. 

36 867 30 jan.1903  p. 17, 3 col. 

37 868 10 fev. 1903  p. 25, 3 col. 

38 871 10 mar.1903 p. 50, 2 col. 

39 874 10 abr. 1903  p. 273, 3 col. 

40 876 30 abr. 1903  p. 89, 3 col. 

41 879 30 mai. 1903  p. 113, 1col. 

42 882 30 jun. 1903  p. 138, 1 col. 

43 887 20 ago. 1903  p. 178, 2 col. 

44 889 10 set. 1903  p. 194, 2 col. 

45 892 10 out.1903  p. 218, 1 col. 

46 896 20 nov.1903  p. 249, 2 col. 

47 898 10 dez.1903  p. 266, 1 col. 
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48 899 20 dez. 1903  p. 274, 2 col. 

49 901 10 jan.1904  p. 2, 2 col. 

50 903 30 jan. 1904  p. 18, 1 col. 

51 904 10 fev. 1904 p. 26, 1 col. 

52 916 10 jun. 1904 p. 121, 1 col. 

53 917 20 jun. 1904  p. 130, 2 col. 

54 919 10 jul.1904  p. 146,  1col. 

55 920 20 jul.1904 p. 123, 2 col. 

56 922 10 ago. 1904  p. 170, 1 col. 

57 924 30 ago.1904 p. 88, 2 col. 

58 925 10 set. 1904 p. 196, 2 col. 

59 927 30 set. 1904  p.1, 1 col. 

60 928 10 out.1904   p. 220, 2col. 

61 929 20 out. 1904 p. 228, 1 col. 

62 930 30 out.1904 p. 236, 2 col. 

63 931 10 nov.1904  p. 243, 1col. 

64 932 20 nov. 1904 p. 252, 1 col. 

65 933 30 nov. 1904  p. 260, 2 col. 

66 935 20 dez. 1904  p. 275, 3 col. 

67 938 20 jan. 1905  p. 13, 1 col. 

68 939 30 jan..1905  p. 18, 3 col. 

69 940 10 fev.1905  p. 25, 3 col. 

70 944 20 mar. 1905  p. 58, 1 col. 

71 946 10 abr.,1905  p. 73, 1 col. 

72 949 10 mai. 1905 p.99, 3 col. 

73 952 10 jun.1905,  p. 122, 1col. 

74 954 30 jun.1905  p. 138, 1col 
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75 956 20 jul. 1905  p. 154, 1 col. 

76 958 10 ago. 1905  p. 170, 3 col. 

77 959 20 ago. 1905  p. 177, 3 col. 

78 960 30 ago. 1905  p. 186, 1col. 

79 961 10 set. 1905  p. 194, 1col. 

80 962 20 set. 1905  p. 202, 1col. 

81 965 20 out.1905  p. 266, 1 col. 

82 966 30 out. 1905  p. 234, 1col. 

83 968 20 nov.1905  p. 250, 1col. 

84 969 30 nov. 1905  p. 258, 2 col. 

85 970 10 dez. 1905 p. 266, 1 col. 

86 971 20 dez.1905  p. 273, 3col. 

87 972 30 dez.1905  p. 283, 1 col. 
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CRÔNICAS DA GAZETA DE NOTÍCIAS 
 

 Nº Crônica  Data de Publicação Localização no jornal 

1 160 Rosas!  09 jun. 1901. p. 1, 6 col. 

2 225 Um Açoriano  

 
13 ago. 1901 p.1, 8 col. 

3 174 Um Político  23 jun. 1901. p. 1, 8 col. 

4 238 Paredes Velhas 
Mulheres Novas 

26 ago.1901. p. 1, 8 col 

5 262 Círios 19 set. 1901 p. 1, 8col 

6  Sombras 23 set. 1901. p. 1, 8col 

7  Palhaços 14 out. 1901 p. 2,1col 

8  Auto do fim do dia 28 out.1901 p. 2, 1col 

9  Macário 

 
18 nov. 1901 p. 1, 1 col. Rodapé 

10  Uma visita a 
Teixeira Lopes 

25 nov.1901 p. 1, 6 col 

11  Aniversário Triste 9 dez. 1901 p. 1, 8col 

12  Divagando  16 dez.1901 p. 1, 8 col. rodapé  

13  Na Batalha 23 dez.1901 p. 1,7 col 

14  Coimbra 30dez.1901 p. 1,1col 

15  A Cidade e as 
Serras. 

6 jan.1902 p. 1, 8col 

16  Peru Velho! 13 jan.1902 p. 1, 2 col 

17  Ano Novo 27 jan.1902 p. 1, 1-8col. 
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18  O Herói de Chaimite  3 fev.1902 p. 1, 1 col. 

19  Local para o Edifício 
do Correio Geral 12 fev.1902. p. 1, 8col. 

20  Amendoeira em Flor  24 fev.1902 p. 1, 8col. 

21  Procissão dos Passos 17 mar.1902 p. 1, 8col. 

22  O Bicho   

 
31 mar. 1902 p. 1, 8 col. 

23  Fim de Época 

 
21 abr. 1902 p. 2, 1 col. 

24  A Expedição ao 
Barué  

5 mai.1902 p. 1,8 col. 

25  Um Milagre de 
Santo Antônio    

 

12 mai. 1902 p.1, 8 col. 

26  Um ano de crônica 26 mai.1902  

27  Os Pretos de São 
Jorge 

23 jun.1902. p. 1, 8col 

28  Mimi Garrett 30 jun. 1902. p. 1, 8 col. 

29  O centenário de Gil 
Vicente  

7 jul.1902 p. 2, 1 col. 

30  Intrujões  4 ago. 1902 p. 1, 8 col. 

31  Histórias velhas 11 ago.1902 p. 1,8 col. 

32  Tempos de exame  1 set. 1902 p. 1, 8 col. 

33  Pão com cheiro 8 set.1902 p. 1, 8col. 

34  Aflaino pelos 
tempos fora 

25 set..1902. p. 2, 1 col. 

35  Bailundo e Barué 6 out.1902 p. 1, 7 col. 

36  Bibi & Cia. 20 out. 1902 p. 1, 7col. 
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37  Conservatórios  

 
17 nov. 1902. p. 1, 7, 8 col. 

38  Urbano de Castro  2 dez.1902 p. 1– 7col. 

39  Baudelaire 8 dez. 1902 p. 1, 8col. 

40  Expedicionário  29 dez.1902 p. 1, 8col.   

41  Presépios  12 jan. 1903 p. 2, 1col. 

42  Nomes de Rua 2 mar.1903 p. 1,8col 

43  Acontecimentos 6 abr.1903 p. 1,7 col. 

44  O concurso do Dia  13 abr. 1903 p. 1, 7 col 

45  Mau Tempo 20 abr. 1903 p. 1, 7- 8 col. 

46  Primavera 4 mai. 1903 p. 1,5col 

47  Estrangeiros.  

 
2 jun. 1903 p.1, 7 col. 

48  Arte  11 mai.1903 p. 2,1 col 

49  Pregões 9 jun. 1903 p. 1, 8col. 

50  Uma poesia Bicuda 26 jun.1903 p. 1,1col. 

51  Mocidades 3 jul. 1903 p. 1, 7col 

52  Mil Trovas 27 jul. 1903 p. 1, 8col. 

53  Nossa Terra  30 ago. 1903 p. 1, 7col. 

54  Saudade e 
Melancolia 31 ago. 1903 p. 1, 8 col. 

55  Crônica de Lisboa 
Deserta  

3 out. 1903 p. 1, 8 col. 

56  Banquetes  
 7 out. 1903 p. 1, 7 col. 

57  Penas de Pavão  

 
23 out. 1903  p. 1, 8 col. 



323 
 

58  Teatros de Lisboa  

 
11 nov. 1903 p. 2, 1 col. 

59  Primeiro de 
Dezembro 

7 jan.1904 p. 1, 8 col. 

60  Depois das festas  18 jan. 1904 p. 1, 7 col. 

61  Primavera Temporã..  17 fev. 1904 p. 1,  2col. 

62  Momento Homo 15 mar. 1904  

63  
Contos de Primavera  

11 mai. 1904. 
 p. 1, 8 col. 

64  Um convento de 
Capuchos  

20 de jun. 1904 p. 2, 1 col. 

65  Gafanhoto  17 jul.1904.  

66  Sintra  08 ago.1904. p. 1, 7col. 

67  Ludovina Soares: 
Carta Aberta ao 
Fam. Sr. Dr. Pires de 
Almeida 

15 ago. 1904  

68  Uma formatura 29 ago.1904  

69  Exames em Outubro 15 set. 1904 p. 1, 6 col. 

70  Ourivesaria 
Portuguesa 

29 set.1904 p. 2, 1col. 

71  Manobras de outono 6 out.1904 p. 4, 2 col. 

72  Politiquemos  
 14 de nov. 1904 p.3, 4 col. 

73  A hora em que eu 
escrevo  
 

08 mar. 1905  p. 2, 3 col. 

74  Tunas 29 mai. 1905 p. 2, 1col. 

75  Os Pretos de São 
Jorge 

17 jul.1905 p. 1, 8col 

76  Exame no 
Conservatório 

2 ago. 1905 p. 3,1col. 
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NOTA EXPLICATIVA 
 
 

A seguir, encontram-se transcritos, em dois volumes, as crônicas escritas por D. João 

da Câmara na revista portuguesa O Ocidente: revista ilustrada de Portugal e do Estrangeiro 

durante os anos de 1901 a 1905 que foram utilizados nesta pesquisa.  

Durante os anos de 1901 a 1905, tendo em vista que a veiculação da revista O 

Ocidente era trimensal, D. João da Câmara publicou cento e oitenta (180) crônicas. Neste 

volume, encontra-se a transcrição de oitenta e sete crônicas da seção “Crônica Ocidental”, que 

foram utilizadas no desenvolvimento desse trabalho por abordar temáticas como à cidade 

versus campo, defesa as tradições, monumentos e história, teatro e política portuguesa.  

As crônicas foram transcritas a partir dos exemplares originais digitalizados e 

disponibilizados no site da Hemeroteca Municipal de Lisboa, < http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/OBRAS/Ocidente/Ocidente.htm >. 

A maior parte dos textos encontram-se em bom estado de conservação. Optou-se pela 

atualização ortográfica de modo a tornar mais acessível a leitura do original. Porém as 

palavras e termos escritos em língua estrangeira foram preservados. No caso das palavras que 

não foram identificadas optou-se pelo uso de colchetes [ ].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Ocidente/Ocidente.htm
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/Ocidente/Ocidente.htm
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Figura 9: Capa dos volumes da revista O Ocidente (30 dez. 1902) 
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O Ocidente: Revista Ilustrada De Portugal E Do Estrangeiro (1901-1905) 
 
 
O Ocidente. nº 794. Lisboa, 20 de janeiro de 1901, p. 10, 1 col.  
 
 
Um valentíssimo temporal lavou à bruta as ruas de Lisboa. Terça feira, 15, e quarta 

feira, 16, choveu torrencialmente e ventou forte do sudoeste. O Tejo encapelou-se e fez das 
suas. 

O bom tempo já voltou; mas não inspira por enquanto confiança. O Tejo, que, ha dias, 
vimos nacarado, espelhando as nuvens cheias de tormentas, voltou à sua pacatez, todo azul e 
manso como um cordeiro. 

Se é verdade o que diz um telegrama de Berlim, há muitos ingleses que desejam imitar 
o nosso Tejo na sua cordura. Também eles se levantaram alterosos e aclamaram Chamberlain; 
também eles roncaram tal qual o temporal de há dias; também deles saíram as ondas de 
soldados, que inundaram os campos do Transvaal; mas também eles agora desejam a paz e 
espelhar contentes um pedaço de azul. 

É que os boers parecem cada vez menos dispostos a deixarem-se dominar; e que os 
telegramas vão adiando cada vez para mais longe a esperança da vitória definitiva. São os 
ingleses agora que falam em paz honrosa. Entretanto, o general lorde Methuen prepara novas 
e importantes operações em volta de Vribung. 

Vão longe ainda de dar cabo dos últimos cartuxos. 
Cá por casa começamos agora a queimar os primeiros nas câmaras, cujas sessões se 

vão animando, desde a discussão do bill de indemnidade. Certas polêmicas em jornais 
também têm sido muito apreciadas pelos que mais se interessam por esse gênero de esgrima. 
Mas com certeza nada foi tão digno de nota, sem sairmos do assumpto político, embora 
levando-o para menos áridas regiões, do que essa página extraordinária do último número da 
Paródia: Todos com o Janeiro! 

Um verdadeiro primor! Raras vezes Rafael Bordallo mostrou maior graça e tão 
brilhantemente seu alto valor de caricaturista. As posições encontradas para aqueles gatos, 
que se cocem, quer miem, quer se lambam, quer se espreguicem, quer deem marradinhas, são 
todas requintadamente espirituosas. É uma alegria! A composição é soberba, o traço é 
maravilhoso. Pode chamar-se-lhe, sem perigo de errar, uma página imortal. Rafael Bordallo 
conserva toda a frescura dos seus vinte anos, achando em tudo com facilidade assombrosa a 
nota hilariante. O bravo a essa página primorosa foi por todos solto em uníssono, até, com 
toda a certeza, por muitos dos caricaturados. 

Alegria!... É esse o grande dote do Rafael e é alegria que ele quer dar a todos. 
Foi por isso que, quando a Paródia festejou seu primeiro aniversário, ele entendeu que 

a todos com o seu trabalho o haviam ajudado para tanta glória era dever seu dar umas horas 
felizes. Ora, tratando-se de todos, não devia ser esquecido o garoto, que, ao frio, à chuva, de 
pé descalço sobre a lama, saltando aos estribos dos americanos, corre Lisboa inteira, desde 
Xabregas até Pedrouço, do Terreiro do Paço até Arroios: - "Olha a Paródia a vintém!" 

Não houve outro jantar assim de maior contentamento n'essa tarde em Lisboa! 
Uma centena de garotos sentou-se à mesa na taberna por debaixo do Quartel General. 

Sopa de massa, carne guisada, laranjas, vinho branco e tinto. Rafael, Manuel Gustavo, os 
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redatores e administradores da Paródia assistiram ao jantar. As saúdes sucederam-se 
ininterruptamente, a algazarra era enorme. À porta, atraída pelo vivório, correu imensa gente, 
tornando-se necessária a intervenção da polícia para desembaraçar o trânsito. A Rafael vivas e 
mais vivas! E ele contente de ver contentes os outros. 

Mais pacato, como é de ver, mas não com menor entusiasmo, correu o jantar por 
alguns amigos e admiradores oferecido ao distinto romancista Antônio de Campos Junior, há 
dias agraciado com o colar de S. Thiago. 

Foi com verdadeiro júbilo que todos prestaram essa homenagem ao autor do Guerreiro 
e Monge e Marquês de Pombal, publicados em volume, e do Luiz de Camões, atualmente em 
publicação no Século. 

Antônio de Campos Junior é conhecido de todos desde a representação no demolido 
teatro da Alegria de um belo ato patriótico, A Traição, escrita pouco depois do ultimato inglês 
de 11 de janeiro de 1890.  

Seus três romances históricos publicados pelo Século vieram confirmar suas notáveis 
qualidades de escritor. Fantasia e sentimento, entusiasmo e graça, de todas essas qualidades 
tem dado sobejas provas o que é hoje o romancista mais popular de Portugal. 

Mas Campos Junior é além d'isso - diremos melhor: mais do que isso - um patriota 
cheio de entusiasmo. Tudo o que é português o interessa profundamente. Tem amor intenso 
ao passado e inspira-lhe confiança o futuro. Não é um desanimado, é um trabalhador. 

Ainda há dias, o Século publicou um artigo admiravelmente escrito e sentido, contra 
certos jornais espanhóis, que conosco foram menos amáveis, e nele a pena se revelava do 
simpático escritor português. Não pudemos conosco que lhe não fossemos dar um abraço. 

De artistas e literatos falamos; não sairemos do assumpto sem nos referirmos à bela 
conferência feita por Alfredo Mesquita na redação do Diário de Noticias sobre os pintores 
holandeses. Está publicado o seu livro Cartas de Holanda, país que ele visitou por ocasião do 
coroamento da jovem rainha Guilhermina. 

Alfredo Mesquita foi aplaudidíssimo e o seu novo livro decerto vai ter o mesmo êxito 
que Terras de Espanha.  

Foi uma conferência sobre arte, caso raro em Portugal, onde isso tão pouco interesse 
quase sempre desperta. De arte falou há dias, também na câmara dos deputados, a respeito da 
venda de um quadro atribuído a Grão Vasco. Foi Christovam Aires quem levantou a questão, 
e bem haja por isso. O sr. ministro das obras publicas prometeu que se informaria e tomaria as 
devidas providências, que reconhecia a necessidade de se olhar por muitas preciosidades 
artísticas que ainda temos e que faria toda a diligência para evitar que as que pertencem ao 
estado passassem a outras mãos. 

É notável a indiferença que os portugueses têm por quanto lhes pertence e atesta o alto 
valor artístico, o fino gosto dos nossos antepassados. Como tudo isso se perdeu nesta mania 
de aristocratização barata, que parece andasso? Que desgosto não faz a quantos tenham um 
nadinha de sentimento na alma o desrespeito com que são tratados os monumentos, que 
deveriam ser nossa maior gloria? 

Mas para que falamos nisso? De que serve gritar a quem é surdo ou falar de cores a 
quem é cego? E não precisamos sair de Lisboa para vermos até que ponto neste ponto a 
ignorância ou a estupidez campeiam orgulhosas! Logo ao entrar a barra vê o estrangeiro o 
gasômetro por detrás da torre de Belém; chegando ao Rossio vê no alto das ruínas do Carmo 
uns madeiros indecentes servindo de postes às linhas do telefone. Gás de iluminação, fios 
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elétricos, tudo é progresso, e diante do progresso tudo é nada. Resta saber-se, e isto é 
importante, se ser-se idiota também é progresso. 

Tudo está mascarado. Efetivamente o entrudo aproxima-se e já os estudantes da 
Escola Politécnica, sempre temporãos nesse assunto, vão dando que falar. É o entrudo que 
chega, e por este tempo a coisa não parece tão mal. Mas depois, se o sr. ministro das obras 
públicas também quisesse acudir, acredite que sempre haverá dois ou três que lhe agradeçam. 

 
 

João da Câmara. 
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O Ocidente. nº 798  Lisboa, 28 de fevereiro de 1901. p. 42, 1 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Na ordem do dia está o Luciano das ratas. 
Melhor fôra dizer das ex-ratas, pois que rata que ele visse deixava de sê-lo. 
Triste vida levou o homem. Dias e dias, de lanterna como Diógenes, brandindo o 

cacete com maior denodo que Alexandre a espada, na escuridão pouco aromática dos canos, 
percorrendo toda essa cidade baixíssima, eram por milheiros que se contavam os cadáveres 
que fazia. 

Todas as manhãs os jornais se referiam aos morticínios. A câmara municipal pagava-
lhe a vintém cada ratazana morta. O Luciano recebia um ordenado de primeiro oficial e era 
uma vida feliz que o homem levava. Quem se lembrasse de escrever a Luciano comporia 
talvez um poema soberbo. As ratazanas em pirâmide formavam o pedestal, onde o grande 
raticida havia de passar à posteridade. Era um herói prestimoso e digno de consideração. 
Trabalhou pela higiene. 

E vai daí, demitiram-no! 
Mas bom patrono achou, pode estar descansado. O Sr. Ferreira d’Almeida, numa das 

últimas sessões da câmara dos pares, depois de várias considerações sobre o alargamento da 
rua do Arsenal, vantagens que o governo teria em obter os navios da Mala Real para 
transporte de tropas, e local a preferir-se para os cemitérios, fez a apologia do matador de 
vinte e quatro mil e quatrocentas ratas, que passeavam pelos canos de Lisboa, lembrando que 
esse homem que, para melhor saúde dos outros, deu cabo da própria saúde, bem merecera um 
prêmio do estado. 

E os pares todos, e nós com eles, dissemos apoiado ao Sr. Ferreira d’Almeida. 
É que nos boletins das câmaras deu-nos muito na vista a questão do benemérito 

Luciano entre muitas da maior transcendência, envolvida no mesmo artigo em que se elogiava 
o belo discurso do Sr. Hintze em resposta ao líder da maioria e as propostas do Sr. ministro da 
Fazenda. 

Se variadíssimo é o epíteto com que todas as empresas de circo mimoseiam os seus 
espetáculos para chamar concorrência, que mais atraente e variado querem então achar fora da 
política? Aqui sim, tudo se discute, dela surgem as maiores surpresas. Imposto predial, 
contribuições suntuárias, concessões do ultramar, caso Calmon, ratazanas mortas, que belo 
programa! 

Mas sabem afinal? O sr. Ferreira d’Almeida apresentando à câmara o requerimento de 
um humilde, que, aliás, prestou serviços, tornou-se deveras simpático e deu provas de um 
bom coração. 

Deixem do meio de tantas discussões habilidosas, de projetos e emendas, em que os 
esgrimistas notáveis, a botes secretos de há muito estudados, respondem com maior ciência 
que a do Frade da Boca do Inferno, deixem que, do meio de tanta embrulhada vistosa e de 
questões do maior alcance ou transcendência, saia uma esmola luminosa para um desgraçado 
que a merece. 
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Muito se tem falado ultimamente de política, que os casos que se tem tratado nas 
câmaras são deveras importantes. Outro assunto discutido foi o do Marquês de Soveral, 
ultimamente nomeado Conselheiro de Estado, dando razão à voz pública que, em seguida à 
morte do Conde de Valbom, logo indicou para substituí-lo no honroso lugar o nome do nosso 
ministro em Londres. 

Como os tempos mudam! Quem diria, há dez anos, que assim havia de ser aceita sem 
relutância a aliança inglesa? Um dos últimos números de um jornal ilustrado francês, 
rememorando o ódio que em 1890 se votava em Portugal à Inglaterra, publicava a fotografia 
de um sobrescrito de que nesse tempo fazia uso uma casa comercial portuguesa e onde umas 
linhas impressas desfavoráveis à Grã Bretanha recomendavam não nos esquecermos do 
ultimato. Não indo mais atrás que descompostura não davam os franceses na Rússia, quando 
eram todos pela Polônia!... Como os tempos mudam! 

Terríveis são as descomposturas que ficam. Os fatos que lhes deram razão passam; 
mas se a descompostura é das boas, ai de quem as apanha!... Ai de José de Agostinho 
descomposto por Bocage, ai de nós que nos descompôs Lorde Byron! 

Por isso, por muito que nos houvéssemos revoltado, por muito que aguçássemos os 
dentes e preparássemos o veneno dos nossos ódios, tudo era pouco, porque muito mais 
duradouras que as nossas feridas hão de ser as páginas do Child Harold. 

Para nossa consolação restam-nos as explicações que Garret, imortal como Lorde 
Byron, nos deixou do ódio votado pelo poeta inglês ao povo lusitano. Segundo o autor das 
Viagens na minha terra, o pai da tremendíssima sátira tinha certa parte do corpo muito dorida 
pela bota aplicada há tempo por um português pouco respeitador de poetas e, se não nos 
enganamos, de ânimo pouco disposto a aturar madrigais a pessoas de sua família. Daí o 
desenvolver da cólera em verso contra os habitantes dessas regiões encantadas, que se 
chamam Sintra, e de seus arredores. 

Ora todo o inglês que hoje vem a Portugal corre logo a Sintra e lá relê ou relembra as 
páginas do Child Harold. A descrição é preciosa, é digna daquele paraíso único no mundo. O 
inglês por lá anda espalhando pela serra os seus âohs! Característicos de sua admiração 
oficial. Dá um olhar distraído ao palácio real, mete-se em carruagem ou monta em um burro e 
vai estrada fora até Setaies, a Penha Verde, a Monsserate, raras vezes até Collares, trepa até S. 
Pedro, trepa ainda até a Pena, desce aos Lagos, e vem, serpenteando pela encosta da serra, 
outra vez até ao hotel Lawrence. Dá razão com certeza a Lorde Byron na descrição 
entusiástica que o poeta faz da serra de granito, toda sombreada pelos pinheiros, castanheiros, 
culmeiros e tílias gigantes. Dará razão ao poeta no que diz dos habitantes? 

Não cremos. Um inglês, há pouco falecido, demonstrou pensar exatamente o contrário. 
Em Sintra viveu os melhores anos da sua vida e em Sintra criou um dos mais belos 

jardins da Europa, um dos raríssimos em que as plantas do norte, os fetos da Inglaterra, 
vicejam ao lado das mais lindas palmeiras tropicais. 

Francis Cook, Visconde de Monserrate, chefe de uma das mais importantes casas 
comerciais de Londres, era em Sintra que descansava das fadigas do seu labutar de 
negociante, tendo comprado a opulenta propriedade de Monserrate, notável por sua 
excepcional formosura e por ter sido durante anos, a morada do célebre William Beckford, 
que tão interessantes memórias deixou da sua estada em Portugal. Francis Cook morreu em 
Londres, com 86 anos de idade. Sua viúva é uma escritora distinta, que muito auxiliou sempre 
seu marido nos muitos atos de verdadeiro cuidado, que tão queridos tornaram seus nomes em 
Portugal e Inglaterra. 
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Lady Cook tem dedicado toda a sua inteligência à causa da emancipação feminina e 
desde muito nova, na América do Norte, de onde é natural, tornou seu nome conhecidíssimo. 

Em certos trabalhos, que de antes eram quase privilégio dos homens, vão se as 
mulheres mostrando notáveis e tanto que se tornaram dignas das recompensas que só ao sexo 
feio pertenciam. Assim foi que o rei , há dias, concedeu a suas senhoras portuguesas, fato sem 
precedentes, o oficialato de S. Thiago, uma joia sempre fica melhor ao peito de uma senhora, 
e com certeza as agraciadas mereciam, como entre nós muito poucos escritores, a graça 
concedida. A Sr.ª D. Maria Amália Vaz de Carvalho é conhecida de quantos em Portugal 
estimam as boas letras; são preciosos seus volumes e suas crônicas. A Sr.ª D. Carolina 
Michaelis de Vasconcellos, pelas suas obras eruditas sobre filologia e velhos clássicos 
portugueses tem o seu nome ligado ao dos mais beneméritos trabalhadores das letras. 

Tempo houve em que só escravos trabalhavam e citavam-se com espanto os nomes 
das mulheres que sabiam latim e dos príncipes que mais ou menos corretamente sabiam ler e 
escrever. Um selo sobre um pedaço de cera derretida era quanto lhes bastava. 

Pois há dias esteve em Lisboa um príncipe a quem, si vera est fama, alguma coisa 
devem os progressos da ciência. No seu iate veio de visita ao Tejo o Príncipe de Mônaco, 
dessa terra bem aventurada para os monarquenses, que não pagam contribuições e todos 
vivem a grande, melhor do que à francesa, dos rendimentos da batota. 

Com certeza o Príncipe lançou um receoso olhar para Cascais, que muitos pensaram 
converter em verdadeiro rival de seu principado. Mas não; as roletas estão sossegadinhas e 
apenas meia dúzia de inconvertíveis batoteiros zombam das ordens do Sr.. Hintze, puxando às 
escondidas, em trapeiras escusas, o rabinho à solta. 

O Príncipe de Mônaco, entretanto, vai gozando a vida, fazendo seus descobrimentos 
nos oceanos, flora marítima e correntes, e em suas viagens de recreio bem se lembra que para 
aumento de sua lista civil, há de sempre haver a essa hora meia dúzia de ingleses a perderem 
umas libras no tapete verde da luxuosa casa de batota afamada. Feliz viagem a sua alteza. 

Viagens de recreio!... Que diferença também por esses mares, onde talvez o iate 
principesco encontrasse próximo da barra o navio que conduzia para o degredo o famoso 
médico, criminoso repugnante, hoje desgraçado Urbino de Freitas! 

O que esse crime comoveu a população inteira de Portugal, a cada passo da policia, a 
cada documento junto ao processo, um dos mais volumosos que se tem julgado em tribunais 
portugueses! 

Mas isso foi há tantos anos, que já poucos se interessaram por ver o criminoso, que, no 
dizer de alguns jornais, mostrava boa aparência a até certa alegria. 

Casos velhos! Na ordem do dia está agora a questão religiosa, em Portugal como 
Espanha, motivada por casos quase idênticos, a malograda entrada para um convento de duas 
senhoras, contra vontade de suas famílias. Em Madrid há sossego; no Porto ainda não por 
enquanto, dividindo-se muito nos dois países a opinião. 

Espanha e Portugal juntos mais uma vez se comoveram, espanhóis e portugueses mais 
uma vez se abraçaram agora no Porto e em Coimbra, por motivo da vinda da tuna 
compostelana às duas cidades. 

Festas e mais festas! Muito aplauso, muita alegria! Muito vivório aos estudantes 
galegos, a que estes corresponderam com entusiasmo. 

Mocidade! Recordaram-nos as noticias esses dias em que a cidade se encheu de luz, 
quando os estudantes de Coimbra aqui vieram ajudar a festa ao João de Deus. Que alegria por 
essas ruas! Que variedade de vivas! João de Deus era o rei da festa, mas os vivas eram para 
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todos. Ao passarem por uma casa, onde no segundo andar estavam as criadas a ver a 
passagem, um estudante gritou: 

- Viva a pessoal menor da casa! 
E foi uma explosão de aplausos! 
Rapazes! 
 

João da Câmara. 
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O Ocidente. nº 799. Lisboa, 10 de março de 1901. p. 49, 1col.   
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Enormes discussões levantaram, ainda estão levantando e, pior ainda, estão por 

levantar, os casos Calmon e Delcassé Guérin, que nos turvaram os ares dentro de casa e lá 
fora. O Porto continua excitado, cresceu muito a excitação em Lisboa; mas câmaras francesas 
o senador Guérin e o ministro dos estrangeiros Delcassé, repetiram aquelas amabilidades, que 
a judiaria francesa já, por mais de uma vez, tem dirigido a Portugal. 

Por esses motivos, e talvez por outros, correram boatos de crise, afirmando-se até que 
seria chamado o Sr. Júlio de Vilhena para se encarregar de formar ministério. 

O boato durou apenas o que duram as bem conhecidas rosas. Cremos até que não 
chegou a sair às portas da cidade. 

Entretanto não deixam de apresentar a maior gravidade os assuntos a que nos 
referimos. 

A população do Porto anda excitadíssima, muitos conventos continuam a ser 
apedrejados, a suspensão de garantias tem encontrado uma fortíssima reação. 

Em Lisboa, todas as noites, há correrias da polícia contra os estudantes. 
São sempre as questões religiosas da mais difícil solução, pelo muito que exacerbam 

os ânimos nos dois partidos e pelas violências a que essa mesma excitação facilmente dá 
lugar. 

Com a retirada do Sr. Calmon, que pelo governo brasileiro foi transferido para o 
consulado de Trieste, é natural que os ânimos comecem sossegando, não se dando novo caso 
que os venha novamente perturbar e que deve, quanto possível, evitar-se. 

De tal forma todo este emaranhado drama chamou por completo as atenções, que 
menos discutido do que o merecia foi a interpelação do Sr. Guérin, a que o ministro dos 
Estrangeiros em França respondeu pouco amavelmente para o nosso país. 

Uma simples nota que vemos publicada e que é boa de saber-se: os empréstimos feitos 
pelo governo português no estrangeiro desde 1862 ascendem à quantia de 49.719:000 libras. 
Sabem quanto Portugal recebeu? Muito menos de metade; apenas 20.616:708 libras! O resto 
ficou na algibeira de muitos agiotas e seus agentes. 

O Standart, jornal inglês da maior importância, órgão de Lorde Salisbury, critica 
acerbamente a linguagem usada pelo ministro francês. 

Da Alemanha também agora recebemos um público testemunho de consideração. Por 
motivo da inauguração do retrato do Imperador Guilherme em uma das salas do quartel da 
cavalaria 4, de que o monarca alemão é coronel honorário, na presença do rei D. Carlos e ao 
levantar-lhe um brinde, o Sr. ministro da Alemanha disse estar autorizado a afirmar as 
relações cordiais dos dois países e em nome do seu Imperador, fazer votos pela prosperidade 
de Portugal e de sua majestade. 

Diz-se que o Duque de York, que breve partirá para a Austrália, desembarcará em 
Lisboa para em nome de seu pai, o rei da Inglaterra, agradecer ao Sr. D. Carlos a sua 
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assistência ao funeral da Rainha Victoria. É possível que a esquadra do Canal se junte à do 
Mediterrâneo. 

Compensações, que talvez não agradem muito ao Sr. Delcassé. 
Assim, mais uma vez, o Tejo, que tão formoso se tem mostrado nestes primeiros dias 

de primavera, dará abrigo a uma das mais fortes esquadras do mundo. 
Lindo tem ele estado agora, cintilante e manso, contrastando com o aspecto 

carrancudo que mostrou na penúltima semana. 
Foi no domingo o primeiro dia lindo. Acabou-se o frio. Uma brisa cheia de perfumes 

varreu os últimos flocos brancos, que manchavam ainda uns pontos da enorme abóbada azul. 
Belo sol! Como ele espalhava, contente e à vontade, sua alegria, depois de tantos dias 

tristes, enregelados, úmidos. No céu carrancudo, como se toda a nuvem, que o toldava, fosse 
um sobreolho carregado contra a humanidade, corriam as nuvens pardacentes sobre um fundo 
imóvel cor de pez. 

Foi em uma tarde assim que se realizou a procissão dos Passos, com o mesmo aparato 
dos outros anos, mas entre menor concurso de gente nas ruas. É dos mais belos e comoventes 
espetáculos religiosos que se realizam em Lisboa. A tradição e a lenda devota da imagem 
aumentam a devoção que inspira. 

Debaixo da ameaça de uma valente carga de água foi em caminho à Graça. Na dia 
seguinte o tempo continuou turvo. No domingo amanheceu com ele a primavera esplêndida. 

Fazia anos Bulhão Pato. Meia dúzia de amigos foram a Caparica levar-lhe os 
parabéns. 

Como ia linda a primavera! Os muros velhos estão cheios de crisálidas, que só 
esperam meia dúzia de dias assim para romper o invólucro e deixar sair as borboletas que 
doidas hão de voar na poeira luminosa de março, sobre as flores de ouro do grande escrínio 
verde, sobre as flores cheirosas nos valados das azinhagas fundas. A sinfonia das aves 
amorosas responde um concerto de perfumes, que são também declarações de amor. Cortam o 
ar, como pequeninos aerólitos preciosos, abelhas douradas, libelinhas da cor das safiras e dos 
topázios. 

Que dia Deus lhe deu ao velho e querido poeta para festejar os seus setenta e dois 
anos! Era o sol, no seu primeiro dia quente, a iluminar-lhe a casa de jantar, onde parentes, 
amigos, admiradores se juntavam, e a rir-se, a espanejar-se sobre a toalha branca, a riscar com 
um traço de fogo o copo erguido em um brinde, que todos os corações aplaudiam. Era com o 
sol o calor nas almas, todas movidas por um mesmo impulso de amor, de respeito e de 
entusiasmo, aconchegando a velhice daquele homem, que toda a vida foi bom, que os longos 
anos levou cantando o que é santo e belo. 

Bulhão Pato, que conserva na alma sincera todo o entusiasmo da sua lírica mocidade, 
entrou na velhice, respeitado por todos, amado por quantos o conhecem. Longa velhice há de 
ter, muito longa e muito feliz, que para o aconchego do ninho modesto em que vive e se 
contenta, nada lhe falta; nem uma carícia de entes queridos nos longos cabelos brancos, nem a 
voz amiga que todas as manhãs o desperta, nem uma lágrima diamantina em olhos queridos 
que o vejam triste, nem um sorriso que lhe dê luz aos devaneios de poeta. 

Breve veremos uma obra satírica do grande artista, e logo a seguir um volume dos seus 
últimos versos. 

O campo ainda o inspira e bem lhe paga assim o amor, que o porta lhe consagra, tão 
sentidamente descrito no delicioso prólogo do Livro do Monte. 
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A formosa cabeça de Bulhão Pato, nimbada de fios de prata, que tanto contrastam com 
a mocidade do seu olhar, ainda sonha belas visões, nessa ridente paisagem, seus encantos, que 
ele tão maravilhosamente nos descreve, príncipe didáticos portugueses. 

O tempo vai lindo. Uma ou outra careta já se não conta. O inverno acabou. Os poetas 
velhos, contentes com o raio do sol amigo, cantam saudades ouvindo os pintassilgos cantar 
amor. Não tarda o rouxinol nos ulmeiros de Caparica. Teremos cantigas ao desafio. 

Acabou o inverno. Já nos teatros se vão arranjando as malas para as viagens até à 
província, as ilhas, ao Brasil. No teatro de S. Carlos preparam-se à pressa as últimas recitas, 
com Bellincioni na ponta, como dizem os brasileiros. 

No teatro, D. Amélia, que este ano teve excelente maré, a primeira do Petrônio 
alcançou um êxito extraordinário. É que o romance Que vadis foi excepcional e 
assombrosamente aplaudido e Marcelino de Mesquita empregou na extração da tragédia todo 
o seu indiscutível talento de autor dramático, quer na escolha das cenas a aproveitar, quer na 
maneira porque soube, na parte da ação que não podia ver-se, fazê-lo contar pelos 
personagens. 

O cenário e a encenação são riquíssimos e de bom gosto. 
Nos outros teatros não tem havido novidades de maior, cada qual deixando com razão 

envelhecer a prata de casa, com o que nenhum se tem dado mal. 
Anuncia-se para o próximo mês de abril a primeira récita do Tição Negro, com música 

de Augusto Machado. A peça é inspirada nas melhoras cenas de farsas e comédias de Gil 
Vicente, que ainda hão de inspirar muitos outros autores dramáticos portugueses, se o bom 
gosto não for coisa que de todo se venha a perder. Bem andou Lopes de Mendonça tentando 
esse gênero teatral e digno de aplauso é Sousa Bastos, empresário do teatro da Avenida 
encarregando-se de lhe dar vida, que longa será em vista dos recursos da excelente companhia 
de que o teatro dispõe. 

Não se fala por enquanto das companhias que durante o verão ficarão funcionando em 
Lisboa, nem das que nos virão do estrangeiro. É certo que teremos novamente ópera barata no 
Coliseu dos Recreios. Se a companhia for igual a do ano passado, é caso para se lhe 
profetizar, sem medo de erro, um êxito ainda superior, visto ir felizmente aumentando o gosto 
pela música. 

Ainda que a exibição de óperas não seja o melhor meio educador, do menos ir-se-á 
pouco a pouco até ao mais, e muitos esforços ultimamente se têm feito para nos facilitar a 
audição das grandes obras dos melhores mestres, em concertos de programas artisticamente 
organizados. 

A menina do pout-pourri vai sendo felizmente exemplar cada vez mais raro, para 
sossego dos nossos ouvidos. 

Lembra a muita vez contada história do homem que estando para casar se queixava: 
– A minha noiva tem um defeito muito grande: infelizmente não sabe tocar piano. 
– Homem!... E acha isso um defeito! 
– É que não sabe, mas toca. 
 

João da Câmara. 
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O Ocidente. nº 800. Lisboa, 20 de março de 1901. p. 58, 1 col. 
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
O decreto sobre as congregações religiosas e os boatos de crise, as barulhadas na rua e 

os nomes indigitados para ministros, foram sem dúvida os mais importantes assuntos dos 
últimos dias decorridos. 

O céu não parece ter querido proteger os entusiastas do marquês de Pombal e Aguiar e 
umas boas cargas de água afastaram mais depressa do Rossio os numerosos grupos de 
exaltados do que, nas vésperas, o haviam conseguido as cargas do chanfalho policial. Aos 
boatos de crise política foi sucedendo o mesmo. Dispersaram. 

Um dia destes, grupos e boatos voltarão a formar-se no Rossio de noite e na Arcada de 
manhã. 

Dizem alguns que os dois assuntos se ligam intimamente; outros, porém, afirmam que 
o ministério se vê em crise por motivo das reclamações dos credores estrangeiros. 

O aspecto da cidade nem por isso se transformou. À noite, há quem não goste de 
atrever-se pelo Rossio, com medo de alguma que venha fora da batalha, como aconteceu ao 
nosso colega Bruschi, na Nação, que decerto não estava soltando gritos nem contra os 
jesuítas, nem a favor da liberdade; mas, nas tardes bonitas, as mulheres bonitas saem 
contentes para a rua e passeiam alegres, dando com a sua primavera à primavera mais linda 
das notas. 

Já nas árvores se esfuma um tom verde muito ao de leve; as olaias cor de vinho riem 
ao sol, e já, até depois do sol posto, no grande ulmeiro do Rossio, os pardais chilreiam com 
muito maior contentamento. 

Chega o sol, vão-se as estrelas. A derradeira a brilhar foi Bellincioni na Tosca. Com 
mais meia dúzia de récitas fechou S. Carlos. 

Entretanto teremos para muito breve uma novidade: nem mais nem menos do que a 
abertura de uma nova sala de espetáculos, – o teatro dos petizes na Avenida. Eduardo 
Schwalbach encarregou-se da peça de abertura e conseguiu fazer uma obrazinha, que há de se 
adorada por todas as crianças: A História da Carochinha. Tudo petizes a representarem, teatro 
todo iluminado à luz elétrica, elegantemente decorado, cenário maravilhoso, guarda-roupa 
deslumbrante, e tudo o mais com todo os epítetos do costume, só com uma diferença: desta 
vez é certo. 

O novo teatro dará dois ou três espetáculos por dia, sendo o primeiro à tarde. De 
verão, a luz elétrica permitirá que a temperatura seja pouco elevada. e depois...as crianças 
divertidas nunca têm frio nem calor. 

Fim de inverno, já pelas esquinas se anunciam as primeiras cinco touradas e se faz 
alarde dos grandes matadores que virão visitar-nos. Queira o sol, e teremos uma esplêndida 
inauguração. Queira o sol e queiram os touros, que para isso não costumam ser consultados e 
que nos últimos anos têm demonstrado para a brincadeira em que os metem uma falta de 
gosto singular. 

Ah! Curros que foram!... Era tal a fama que de antes tinha os touros da Península que, 
segundo o autor do Quo Vadis, era a Espanha que os imperadores romanos os mandavam 
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buscar para os seus espetáculos no Circo. Mas em Espanha parece também que os touros vão 
sofrendo dessa mesma pecha de mansidão. A pega de cara feita pelo atleta, na presença de 
Nero, para salvar Lígia, e que o Brasão no Petrônio tão bem descreve, não tinha valor nenhum 
se tivesse saído à praça, em vez do touro que lá se diz, um destes que nós sabemos. 

Os bichos vão-se, pouco a pouco, civilizando. Os bons fizeram greve para não 
marrarem com grande gáudio da Sociedade Protetora dos Animais, que, há muito anda, em 
Portugal e Espanha, fazendo esforços para acabar com esse espetáculo classificado por ela 
como o mais bárbaro dos existentes. Fizeram-lhe os bois a vontade. 

Entretanto a feira de Sevilha e as extraordinárias festas da Semana Santa e Páscoa já 
andam por aí faladas e os comboios como nos anos passados irão a transbordar. Claro é que 
um dos números do programa mais atraente é o das reclamadíssimas touradas. 

O inverno diz adeus; mas o numero final é estrondo, não lhe faltando o zabumba e 
mais instrumentos de pancadaria, representados na orquestra da natureza por uma boa meia 
dúzia de trovões.  

Na alta roda de Lisboa o inverno despediu-se com o esplêndido baile realizado nas 
salas da legação de Alemanha. O minuete dançado por meia dúzia de pares vestidos à moda 
do século passado foi aplaudidíssimo, sendo três vezes repetido. 

Foi a última grande festa do high-life. A primeira andorinha já veio dar o sinal para 
que terminem os divertimentos das longas noites. O campo começa a encantar os olhos. Já os 
dias são iguais as noites; já os noctívagos distraídos, ao meterem o trinco na fechadura, veem 
o oriente esbranquiçado; já o crepúsculo da tarde se prolonga para muito além das seus horas. 

Vamos entrar na semana santa, que é um dos marcos mais notáveis do ano. Sábado de 
aleluia, com toda a sua alegria, é o princípio de uma nova estação. Entram em cena as flores e 
os pássaros. A primavera é conosco. 

Tanta mudança no céu e na terra, e os homens sempre o mesmo! 
Não há melhoras para eles. Correndo o sumário dos telegramas estrangeiros, não 

lemos senão notícias tétricas de guerras que continuam, de outras prováveis ou possíveis. Não 
acabam os combates no Transvaal, complicam se os negócios na China. A muito poderosa 
Inglaterra vão-se-lhe enfraquecendo os músculos com que prometia vencer a todos. Ainda se 
não sabe como terminará a luta já tão demorada no Transvaal, quando lhe surgem 
complicações com a Rússia a propósito dos caminhos de ferro no extremo oriente. 

E já todas estas notícias são lidas com certa indiferença. O século XIX, mal grado seu 
pomposo cognome, foi-nos costumando a esperar quanto seja trevas e tristezas. A salvação 
esperam-na dos progressos da ciência e só dela temos humanamente a esperar. Pena é que 
tantos esforços científicos tenham apenas sido aplicados à arte de matar e que se faça mistério 
até dos mais fortes explosivos, que tantas e tão excelentes aplicações poderiam ter na 
mecânica, fora dos engenhos de guerra. 

Por um lado todo o progresso nos instrumentos de dar cabo da vida, todo o 
favorecimento aos diferentes meios de propagar a morte; por outro o estudo constante para 
adiar a velhice e prolongar a vida humana. Veja-se a estatística dos inutilizados na guerra da 
África do Sul. Quantos ingleses foram mortos pelas balas dos boers, quantos faleceram de 
doença nos hospitais, quantos repatriados por ferimentos ou infecções! E, entretanto, desde as 
grandes descobertas de Pasteur, a vida humana aumentou consideravelmente; a cirurgia 
progrediu por forma maravilhosa, consentindo operações que, há quinze ou vinte anos, os 
mais notáveis médicos não sonhariam aconselhar. Esta é que deveras é uma luta de gigantes, 
como nos antigos romances fantásticos. A fada boa de um lado, o feiticeiro negro do outro. 
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Muita chalaça à mistura, uma parte cômica considerável, dão de vez em quando à peça um ar 
de mágica do Garrido. Também não é mau distrair. 

A caricatura toma devida conta dos fatos notáveis da política, e entre desgraças, 
mortos e feridos, vai dando a sua gargalhada e fazendo seu comentário. Os jornais franceses, 
alemães, russos, têm publicado milhões de caricaturas a propósito dos vencedores ingleses. 
Entre nós também Rafael Bordallo os não tem esquecido. Uma das suas últimas páginas da 
Paródia, o Kruger de coruja, ficará célebre entre todas. 

Que diabo! Se a gente não rir um bocado, que nos fica sendo a vida? Quem atura hoje 
uma tragédia, por lindos versos que tenha, se um só deles, pelo menos, não for capaz de nos 
descerrar os lábios? 

E é exatamente no meio do luto, que a vontade de rir mais aperta. Vejam quantas 
histórias nos antigos nojos, de janelas todas fechadas, e os donos da casa ao canto da sala 
embrulhados no capote de camelão. Não havia nojo desses que não desse anedotas para 
contar. As graças fúnebres enchiam um dicionário de Larousse. 

- O Sr.. Fulano está em casa? 
- Xim, xenhor, responde o galedo que veio abrir a porta. Mais agora parexe-me que 

num lhe pode falar. 
- Por que? 
- Porque falexeu. 
 

João da Câmara. 
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O Ocidente. nº 803. Lisboa, 20 de abril de 1901. p. 81, 1 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Veio finalmente um caso... 
Estivemos quase a riscar o advérbio e a substituí-lo por felizmente. 
Não devia ser. 
É que, por muito importante que seja um assunto, quando ele, semanas e semanas, não 

abandonada o lugar capital, por muito interesse que desperte, vem um momento em que se 
torna preciso dizer-se: - Ora bem, por um instante falemos de outra coisa. 

O duelo entre dois distintíssimos oficiais de marinha, um deles antigo ministro, o outro 
comandante ainda há pouco de um dos nossos modernos couraçados, veio dar um descanso à 
eterna questão dos jesuítas e franciscanos, contemplativas e educadoras. O duelo não teve 
felizmente consequências, nem sequer ligeiras, para nenhum dos contendores. As discussões 
amanhã continuarão sobre o antigo tema. Mas finalmente descansamos um bocado! 

Relacionando-se com o assunto, o que houve de mais notável foi a grande ovação feita 
ao rei Sr.. D. Carlos, no passado domingo, quando Sua Majestade deu entrada em seu 
camarote na Praça do Campo Pequeno, pouco depois da tourada haver começado. As palmas 
e os vivas prolongaram-se durante minutos. O rei, muito pálido, agradecia ao público, levando 
repetidas vezes a mão ao quepe. Os jornais, conforme suas opiniões políticas, deram notícia 
do fato e comentaram-no por diversas formas. 

Outra ovação maior diz-se que estava preparada no dia seguinte no Coliseu dos 
Recreios; mas o rei prudentemente esquivou-se, não assistindo ao espetáculo. 

O verão, que deveras está conosco, tinha reunido nessa tarde no Campo Pequeno 
algumas milhares de pessoas, umas atraídas pelo espetáculo anunciado, outras já sabedoras do 
que iria passar-se. Estas foram as mais felizes. Por muito que esperassem, nunca o que uma 
esperança promete ficou tão para trás da realidade. 

Os outros saíram com a eterna queixa sabida. 
Deixa-lo! Até com touros mansos o espetáculo é belo, faz girar mais violento o 

sangue, anima as faces das mulheres e dá ensejo à boa piada dos homens. 
Foi a primeira tourada com sol, o que quer dizer que a primeira tourada foi. Agora 

sim, começou o verão. 
O Plantier, que é um apaixonado por tudo quanto é belo, oferece um dia destes aos 

seus amigos a festa das rosas. 
É lá na Quinta do Pombal, naquela encosta maravilhosa que desce de Almada para a 

Cova da Piedade. Por entre as vinhas, junto às paredes, em volta da velha casa, abraçadas às 
grades, por toda a parte, em renques de um lado e outro dos caminhos, crescem as roseiras de 
mil variedades. 

Foram convidados uns vinte poetas para todos juntos em um mesmo livro, que será 
oferecido a todas as senhoras que tomarem parte na festa, colaborarem cantando as rosas e sua 
família, a mãe Primavera e as irmãs, as caras bonitas. 
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Queira o sol e será a festa linda. 
Os poetas cantaram no mês de abril, com era dever deles; no mês de abril também 

tivemos em Lisboa excelente música, da que raras vezes entre nós se pode ouvir, porque uma 
reunião de artistas, como os que já por duas vezes se nos apresentaram no Conservatório, é 
deveras raríssima. 

Domingo passado, e depois na quarta-feira com maior concorrência, realizaram-se os 
concertos em que tomaram parte Rei Collaço ao piano, Arbós com seu violino e Rúbio com 
seu violoncelo, coadjuvados em alguns números pelos Sr.s. Goñi, segundo rabeca, e Lamas, 
violeta. 

Domingo próximo, último concerto de música de câmara nesta primavera. 
Rúbio e Arbós estiveram há muitos anos em Lisboa, ainda antes de haverem alcançado 

a fama de grandes artistas, hoje universal. Por esse tempo, também unidos a Rei Collaço, 
deram alguns concertos que ficaram famosos, em casa do Conde Daupias, então em toda a sua 
opulência. 

Era na maravilhosa galeria, na sala ao fundo, onde se admirava um primor de Greuze 
entre outros belos quadros, que os três artistas se juntavam. E raras vezes em Lisboa tanta bela 
manifestação de arte, a um mesmo tempo poderia ser admirada. O Conde Daupias passeava 
contente nas suas salas vastíssimas, já velho, mas sem que os anos lhe pesassem, feliz em 
meio de sua riqueza, caso raro, feliz de um bocado de felicidade que dava aos outros. 

Como os tempos mudaram para ele, e quem poderia então prever o triste desenlace 
que, passados anos, havia de dar-se? 

Entristecia olhar depois para aquele casarão vazio, para a fábrica silenciosa, para a alta 
chaminé sem o seu glorioso penacho de fumo, que todas as manhãs se erguia de antes 
orgulhoso, quando ainda das luxuosas galerias iluminadas saíam os últimos convidados. 

O que é a Fortuna! Até depois que um homem a teve nas mãos e cantou vitória, como 
ela foge apressada, mais depressa do que chegou! 

E vão lá correr atrás dela! 
O que não quer dizer que seja tão certo como isso o ditado francês: La fortune vient 

em dormant. O que é certo é que vai a quem muito bem quer, e deixa-o quando muito bem lhe 
parece. 

A sorte grande!... O que tanta gente sonha com ela, que afinal não desgosta da 
mesquinha realidade do mesmo dinheiro. 

Tem agora aparecido para os lados de Alcântara um cauteleiro curioso. Sobrecasaca, 
colarinhos engomados, chapéu alto, bengala debaixo do braço, luvas... E vende cautelas de 
meio tostão, saltando aos carros como um garoto. Naturalmente todo aquele luxo é reclamo às 
loterias; foi sorte grande que lhe saiu, e ele continua na misericórdia... por um dever de 
gratidão. 

A sorte grande!... É uma hipótese em que se fundam muito lindos castelos dourados. 
Se é no inverno, são os jantares, o camarote em S. Carlos, conforme o preço do bilhete, uma 
viagem a Paris; se no verão é a linda casa de campo durante pelos menos um trimestre, à beira 
mar, um chalezinho, que é o que está em moda. 

E vai dali, o homem tem sorte, apanha o mesmo dinheiro e vai contente com a família 
visitar o couraçado brasileiro, cuja estada no Tejo animou algum tanto a cidade moribunda no 
que diz respeito a festas e a espetáculos: passeio a Sintra e almoço em Pena, recita dedicada à 
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oficialidade do Floriano Peixoto e à colônia brasileira pelo empresário Sousa Bastos, recita de 
homenagem no teatro de D. Maria, promovida pela Associação dos Jornalistas. 

É sempre com o maior prazer, para muitos com o maior entusiasmo, que vemos flutuar 
no azul intenso do céu de Portugal, a bandeira, que nos recorda tantos portugueses tão 
hospitaleiramente recebidos no grande país americano nosso irmão e que, à sombra protetora 
desse pavilhão glorioso, trabalham honradamente, mais estreitando laços por sua natureza 
inquebrantáveis. 

Animaram-se ainda mais uma vez os teatros, que por ora não querem saber do 
termômetro a subir, e vão anunciando suas novidades como em pleno inverno. 

No teatro da Trindade foi O Bico do Papagaio, famosa mágica do Garrido, assinada 
por ele com a sua muitíssima graça portuguesa; no teatro D. Amélia anuncia-se para muito 
breve a estreia da companhia francesa, que dará umas récitas enquanto Rosas e Brazão fazem 
seu giro pelo Porto, principais cidades do Minho, Coimbra e Vizeu; no Coliseu dos Recreios a 
companhia lírica dá quase todas as noites com enorme concorrência uma peça nova; no 
Coliseu da rua da Palma estreou-se muito aplaudida e companhia de Affonso Taveira com a 
representação do Burro do Sr. Alcaide. É o que se chama um bom par de notícias teatrais. 

E ainda sobre o assunto: - Reuniram-se finalmente os autores dramáticos portugueses a 
fim de fundarem uma associação em que defendam seus interesses. 

Há vinte ou trinta anos que nisto se falava como de um sonho. Parece ter-se 
conseguido finalmente agora. Falta apenas uma lei de teatros que tudo regule. Será isso tão 
difícil de conseguir também, se todos continuarem demonstrando a boa vontade com que os 
vimos na quarta-feira? 

Todos lucrariam com isso, autores, atores, empresários e, sobretudo o teatro português. 
Haverá quem se queixe; mas só aqueles que na província e no Brasil, perante leis confusas e 
preguiça dos autores, há muito, tratam como roupa de franceses o trabalho que levianamente 
foi confiado à sua honradez. Não são muitos e tomarão talvez juízo. 

 
João da Câmara. 
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O Ocidente. nº 805.Lisboa, 10 de maio de 1901. p. 97. 
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Começou o leilão em casa do Sr. Marquês da Foz, o mais belo e completo dos palácios 

de Lisboa e onde o gênio artístico e educado do proprietário reunira uma das mais ricas 
coleções de obras de arte que tenham existido em Portugal. 

Aventou alguém a ideia, aplaudida por quantos pelo futuro da arte ainda se comovem 
neste país, que o governo tratasse a compra em globo do palácio e das preciosidades que 
contém, para nele estabelecer o museu, hoje ocupando provisoriamente uma casa alugada ao 
Sr. Marquês de Pombal nas Janelas Verdes. A ideia era excelente; mas o governo diz que está 
pobre e os credores estrangeiros podem ralhar. 

O leilão começou e quanta bela coisa vai dispersar-se, com tanto carinho ali 
acumulada! 

E não são apenas obras de arte de alto valor, quadros dos melhores mestres, 
porcelanas, bronzes e mobiliário dos mais raros e das melhores fábricas estrangeiras, que 
deploramos. Muito ali há, na decoração das salas, devido ao gênio artístico dos portugueses, 
obras primas do insigne entalhador Leandro Braga, sobre portas dos nossos melhores pintores. 

Artistas possuímos de que nos devíamos honrar, como eles, fora de Portugal, nos 
honraram tanta vez. Depois do triunfo dos portugueses na exposição de Paris, onde obtiveram 
três medalhas de ouro, tivemos em Madri o de Malhôa, a quem todos os jornais se referem 
com o maior elogio. 

De quem a culpa que em uma terra em que tais artistas vivem – penosamente, é 
verdade, mas vivem – seja tamanha a indiferença pela arte, que baste entrar no Tejo, para que 
logo se sinta um doloroso calafrio, perante os horríveis sacrilégios que se nos deparam!... Que 
medonha coisa o mau gosto dos homens fez dessa maravilha da natureza! 

Há séculos o bem senso artístico, o sentimento cultivado, alguma coisa produziu, que 
poderíamos mostrar orgulhosos, se nesses mesmos monumentos a moderna ciência assassina 
do belo, a ignorância vaidosa, não tivessem posto o selo que dá vontade de chorar e é ao 
mesmo tempo felizmente ultracômico. 

Um exemplo entre mil: Na Madre-Deus fizeram um claustrozinho e no capitel de uma 
coluna puseram-lhe uma locomotiva. É o que pode chamar-se um encanto! 

Não falemos na Torre de Belém. Ainda ontem a vimos esmagada pelo imenso 
gasômetro, e entre rolos de fumo negro. É o caso de gritarmos: – “Viva o progresso!” Tanto 
mais que o gás de Lisboa está sendo uma maravilha de discrição. 

Nas ruas é inútil falar. O caráter perdeu-se completamente. Chega-se a ter saudade do 
modesto pombalino, por que esse, ao menos, ainda era alguma coisa e tinha um razão de ser 
histórica; mas a pretensão do chique, a desfaçatez com que cada qual embeleza o seu mau 
gosto a frontaria da casa impertinente, farão, daqui a pouco, que os olhos não tenham um 
cantinho de cidade simpática em que possam descansar. 

Os portugueses estão sofrendo de dois males contrários, me parece. A paixão pelo 
estrangeiro e ao mesmo tempo o ódio. Infelizmente um e outro sem critério.  
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Quanta vez ouvimos desculpar um contra senso, unicamente com o arreliativo 
argumento de que é o que se faz lá fora. Quantas vezes vemos também levantada contra o que 
há de melhor muita gente, imaginando que as pautas da alfândega hão de ser proibitivas para 
as melhores manifestações de arte e de ciência. 

O pé atrás contra o estrangeiro pode ser tão nefasto como os braços abertos em seu 
favor.  

Dois concertos que nos foram dados pela filarmônica de Berlim só bem nos poderiam 
fazer, tão desacostumados estamos a primores de música. Venham quantos nos ensinem e o 
gosto nos eduquem, e sejam sempre benvindos. 

Que mal nos poderiam ter feito as representações primorosas da companhia francesa, 
se excetuarmos o mau gosto de certas produções, de que os atores não têm culpa? Ainda 
assim a escolha foi desta vez das melhores. 

Falando apenas da maneira de representar e de cantar as operetas, é claro que o gosto 
foi educado. Marietta Sulli é uma atriz de primeira ordem no seu gênero e uma cantora de 
opereta das mais delicadas. No conjunto, fazendo o papel principal a linda Cocite, raras vezes 
vimos opereta mais para aplaudir de que a Mascotte, como, há dias, foi cantada no teatro D. 
Amélia. 

Há muito ali para estudar e não creio que das companhias estrangeiras, quando sejam 
de artistas, resulte o menor mal para o teatro português. 

Mas no estrangeiro há muita coisa má, há também muita coisa boa, que não é de 
exportação. Dessas é que é temer, dessas é que é livrar. Mas para isso é preciso um critério, 
que custa educação. Como fazer? É muito simples: chamar para o caso um homem que saiba 
do assunto. Quando se enriqueceu a vender bananas, ou em uma casa de prego, ou porque um 
bilhete saiu premiado, e se quer fazer alarde de dinheiro, não se edifica uma casa na Avenida, 
porque achamos que isto ou aquilo é catita e o nosso compadre tendeiro diz que sim, chama-
se um arquiteto, que se encarregue do assunto, e assim no mais. 

– O quê! Esta minha casa é tal qual o chalé do Príncipe da Dinamarca. 
Primeiro que tudo não é tal, e depois, ainda que o fosse, um chalé da Dinamarca é 

idiota em Lisboa. 
Há dias, vinha na Ilustração Francesa um artigo sobre os afeiamentos de Paris, com 

quiosques, barracões, sentinas, etc., que, ao acaso, – até em Paris! – têm deixado construir no 
boulevard e ruas principais e até encostados aos mais notáveis monumentos. Havia sobretudo 
uma gaiola com feitio mourisco contra o qual o articulista se indignava ferozmente. “Feitio 
mourisco em Paris! 

Ah! se ele visse Lisboa e o feitio de coisa nenhuma que têm as nossas casas! Se ele 
visse os Jerônimos, a Sé de Lisboa, as ruínas do Carmo, os postes em que passam os fios do 
telefone espetados na torrezinha, e até, há tempos um café de camareiras no jardim do velho 
convento que D. Nun’Alvares fundou! 

Ver os velhos monumentos de Lisboa, os de mais sagrada memória, como são 
tratados, é dar da população a mais desgraçada ideia. 

Os nomes das ruas continuam a ser mudados. Pois não haverá na câmara municipal 
um vereador, que ao menos uma vez folheasse a Lisboa Antiga do Visconde de Castilho? 
Verdade, verdade, chega a gente a cismar às vezes que talvez eles não saibam ler. 

Para que a gente se encontre em Portugal, precisa fugir para o mato, para as serras 
mais incultas, viver sozinho com a natureza, respirar o aroma das estevas, das murtas, do 
rosmaninho. E que não haja habitações, senão arrisca-se, onde de antes uma casa alvejava 
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alegre, toda caiada, com seu alpendre e seu telhado mourisco de tanta elegância, a ver um 
triste exemplar de gosto depravado, pintado às riscas, e telha de Marselha a berrar-lhe por 
cima desafinadamente. 

O rei Sr.. D. Carlos voltou agora dos Valles, onde foi caçar aos javalis. 
Tem uma história curiosa esse sitiozinho, ao pé do Zezere e de que há meia dúzia de 

anos ninguém falava. 
O descobrimento deve-se ao Matta, o Matta litógrafo, o Matta Fininho, que todos que 

o conhecemos, estimamos tanto. Como lá foi parar a primeira vez não sei. Mas era a terra tão 
boa, tão portuguesa velha, a estalagem tão econômica e de tanto asseio, o sítio de tais 
encantos, que, pouco a pouco, o Matta conseguiu levar consigo ora um amigo, ora outro, ora 
um rancho deles. O Taborda foi lá passar uns dias, o João Rosa um mês, o Alfredo Keil uma 
temporada. A fama alastrou-se e o rei quis ver por seus próprios olhos um cantinho do país de 
que lhe chegou a fama como de paraíso. 

Ora todo o perigo é que o prurido de civilização lhe vá tirar toda a graça que tinha. Se 
os Vales passam a ser moda, não há recomendação nem conselho que lhes acuda. Começam a 
cortar árvores e a fazer villas, deixa de haver estalagens com a boa açorda de coentros e arma-
se um hotel à francesa com tipalés. 

E O rei nunca mais lá vai. 
Nem o Matta, aposto eu. 
Tantas coisas boas que tínhamos, até em Lisboa, onde um micróbio mal mascarado de 

civilização tantas vítimas tem feito, tão preciosas e características, que, em nome de um gosto 
estúpido, foi, pouco a pouco, desaparecendo! Como não seria agradável ver que alguns nomes 
ilustres nos jornais de maior circulação tratassem animosamente esta questão patriótica! 

Um oficial de marinha que esteve em Lisboa, quando da última visita da esquadra 
francesa, queixava-se da falta de caráter que encontrava nesta cidade, a mais semsaborona que 
tinha visto e em que só havia para notar as varinas... que não são de Lisboa. 

Mas não há maneira de fazer crer a essa gente que, até comercialmente falando, a 
beleza em uma cidade é indispensável, mas uma beleza própria, que seja só dela, que não seja 
macaqueada de outras cidades, de outras latitudes e onde os costumes naturais são outros. 

O tempo também não é próprio agora para estas dissertações a que nos levaram meia 
dúzia de linhas sobre o leilão no palácio do Marquês da Foz. 

A questão continua a ser a mesma, que ainda não pode ser abafada pelo decreto de 18 
de abril. 

Aqui, acolá, uma fumarada de onde não se esperava indica que o incêndio não foi de 
todo apagado. 

Os estudantes durante muito tempo sossegados, manifestaram-se também na Sala dos 
Capellos, quando o Sr. Bispo do Porto ali foi servir de padrinho a um doutorando em 
filosofia. O castigo que ameaçou os culpados excitou os colegas, que continuam a manifestar-
se. O presidente da associação liberal de Coimbra, Sr.. Bernardino Machado, enviou ao Sr. 
Presidente do Conselho um ofício em que, com excelentes argumentos, pede para que no 
julgamento dos acusados seja consultado o voto do conselho de decanos. É de esperar que 
tudo acabe, como deve ser, em bem. 

Mas agora que tanto se está escrevendo contra os padres, manda-me o meu espírito de 
contradição que dê aqui notícia de um pequenino fato, de que o telégrafo hoje nos dá conta. 
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Há sete anos foi guilhotinado em Laval o cura Bruneau acusado de ter assassinado um 
colega seu. Claro está que todas as provas aduzidas contra ele pela falível justiça humana 
levaram os juízes à barbara e estúpida condenação. Uma palavra salvaria Bruneau. Ele sabia 
quem era o criminoso. Mas por um segredo de confissão. O padre morreu guilhotinado; o 
outro só agora confessou tudo, a todos. 

Que belo drama! Quem saberia escrevê-lo? 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 806.  Lisboa, 20 de maio de 1901. p. 105, 1 col. 
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Maio esplêndido. 
E foi em um destes dias maravilhosos, quando flores e aves, brisas perfumadas e sol 

radiante, cantam hinos de amor, que, apinhadas as galerias quentes como estufas, a questão se 
levantou. 

As mãos dos braços, que tanto tempo estiveram abertos, meteram-se nas algibeiras. 
Amigos, amigos, negócios a parte. Era um velho ditado. Foi modificado pelo Sr. 

Hintze Ribeiro, quando respondeu ao Sr. Malheiro Reimão, antigo regenerador, que falara 
contra um projeto apresentado pelo governo. A resposta do Sr. Presidente do Conselho 
resume-se em poucas palavras: – Negócios a parte?... Não é de amigos. 

E eis como os Sr.s. Hintze e João Franco estão definitivamente separados.  
Primavera! Primavera!... Toda a santíssima natureza respira paz e alegria. Quinta feira 

foi a festa da espiga. Era uma rapariga ajoelhar, fosse onde fosse, por esses campos, e 
levantar-se com um braçado de flores, de mil cores vivíssimas, malmequeres brancos, botões 
de ouro, papoilas vermelhas, lírios roxos, pequeninos miosótis tão azuis como o céu radiante. 
Voam borboletas aos pares sobre as ondas das searas. Cantam os tentilhões e os melros ainda 
não vem nascendo a manhã; é sol posto e ainda lá muito em cima, que mal a vista a enxerga, 
cantam, cantam as cotovias. 

A harmonia seria universal, se não houvesse homens na terra, se os não separasse a 
política... e o mais que sempre os separa. 

Estavam de dia apinhadas as galerias e ali na Avenida era a exposição das rosas; 
estavam à noite apinhadas as galerias e no teatro D. Amélia despedia-se do público de Lisboa 
a encantadora Mariette Sulli! 

O sol é assim como o vinho, que a cada cabeça sobe por caminhos diferentes e por lá 
se revolve sempre variado. Eu creio que na primavera, homens e mulheres, velhos e novos, 
ricos e pobres, ninguém está no seu juízo completo. Não se dá muito por isso, porque o bem é 
geral. Há um estonteamentozinho, um fumo de essência sútil, que penetra até o mais recôndito 
centro de cada cérebro. Raciocina-se menos, idealiza-se mais, sente-se mais poderosamente. 
Há também quem tenha o sol mau, mas passa-lhe depressa. 

É que tudo é belo, e não há beco onde não entre um raio de luz, onde não penetre um 
bafo de vento que atravessasse uma vinha florida, que beijasse umas verbenas, que tocasse 
com as asas em um roseiral. 

Primavera! Primavera! 
Esteve uns dias aberta a mais linda exposição de rosas que se tenha realizado em 

Lisboa. Concorreram a ela a Escola Politécnica, Câmara Municipal, e os Srs. Duque de 
Palmella, Condes de Azambuja e de Burnay, comendador Almeida Lima, Manuel Affonso 
dos Santos e muitos outros, proprietários de jardins e amadores da que foi e há de ser rainha 
das flores para sempre. 
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O primeiro prêmio de primeira classe foi ganho pelo Sr. Henri Cayeux, chefe dos 
jardineiros da Escola Politécnica, pela sua nova rosa Luiz de Sommer. 

Estamos em pleno verão. Dentro em pouco, toda a sociedade elegante fugiu de Lisboa 
por todas essas linhas que rapidamente a leva para Sintra, para as termas, para o estrangeiro. 

Seu último ponto de reunião foi no teatro D. Amélia, quando com La Cigale et la 
Fourmi se despediu de nós a gentilíssima Mariette Sulli, uma das melhores (senão a melhor) 
cantoras de opereta francesa que tenha vindo a Portugal. 

Houve récitas que ficarão lembradas, sobretudo as de Véronique e de La Poupeé. 
Dentro de um mês, os teatros em sua maior parte estarão fechados e os empresários a 

atores, que também no verão tem família a que devem dar de comer, põem-se em campo atrás 
de quem lhe ofereça uma boa ideia. 

Entretanto ainda um espetáculo houve de sensação. Para um fim altamente simpático e 
com a assistência da família real e da melhor sociedade de Lisboa, por um grupo de 
distintíssimos curiosos, muitos dos quais revelaram verdadeiro talento cênico, foram no teatro 
de D. Maria, entre os maiores aplausos representadas duas comédias do Sr. Ilídio Amado, 
uma em um ato, O Perfil, outra em três atos. Por Bem. O teatro estava simples, mas muito 
artisticamente ornamentado, pelo Sr. visconde de Sacavem. 

Em teatros tudo agora são despedidas. O campo a todos convida, com suas 
fresquíssimas sombras de ulmeiros, tílias e freixos, com seus canteiros profusamente floridos, 
com os cantares de suas fontes. 

Os que não puderem partir contentam-se com ir para um banco da Avenida, enquanto 
os pardais chilreiam e o homem das regas atira para longe o grande penacho de água iriada, e 
ali sentados, de olhos serrados, sonhem. E, se querem um belo sonho, folheiem, enquanto o 
sol vai descendo e se vão calando os murmúrios da cidade, o livro agora aparecido, tradução 
primorosa, que Joaquim Coelho de Carvalho fez das encantadoras Éclogas de Virgílio. 

É aproveitar enquanto é tempo. As árvores estão lindas. Um dia destes, qualquer 
proprietário influente vai queixar-se de que lhe tiram a vista. 

Já nos ameaçam a transformação da casa do Marquês da Foz e talvez novas 
construções no jardim. A ideia por alguns apresentada para a compra do palácio, talvez o mais 
belo de Lisboa, que deveria ser feita pelo governo, não teve talvez na opinião pública o apoio 
que merecia. Menos ainda alguns haviam pedido, mas nem tanto foi possível obter-se. 
Tornaram a passar a fronteira muitos objetos de arte maravilhosa, alguns dos quais reuniam à 
sua riqueza artística altíssimo valor histórico. Citemos como exemplo o relicário oferecido 
pelo Papa Inocêncio XI à Rainha da Inglaterra, D. Catharina, e por esta legado ao glorioso 
Conde de Castel-Melhor. 

É, no entanto, inegável que o amor pela arte, – não como devia talvez, mas enfim 
alguma coisa – se tem nestes últimos anos desenvolvido em Portugal. 

Basta-nos para isso percorrer a exposição da Sociedade Nacional de Belas-Artes e 
compará-la com as primeiras exposições do Grupo Leão, comparar, sobretudo, os preços, 
ainda bem mesquinhos, por que hoje os artistas portugueses vendem os seus quadros e 
lembrarmo-nos do assombro produzido pelo primeiro que se lembrou de pedir pelo trabalho 
de muitos meses umas centenas de mil réis. 

Da rápida visita, que mal pudemos fazer às salas da Academia, retiramos com uma 
impressão muito agradável. Os mestres pouco aparecem. Columbano por junto apresenta-nos 
um desenho. Mas, em compensação, muitos dos novos dão-nos as mais fundadas esperanças 
de que a arte continua caminhando e tendo alguns dignos representantes em Portugal. 
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Antônio Ramalho, Gyrão e José Malhôa são dos consagrados os que mais 
ostensivamente se fazem representar, quer pelo número, quer pela importância de seus 
quadros. 

Ramalho, entre outras demonstrações de seu alto valor, dá-nos uma curiosa coleção de 
desenhos representando o ator Ferreira da Silva em diferentes papéis desempenhados no 
teatro de D. Maria. Magnifico o seu retrato a óleo. 

Malhôa expõe alguns retratos excelentes. Em sua honra, festejando o êxito obtido pelo 
nosso patrício na exposição de Madrid, foi-lhe, há dias, oferecido um jantar pelos sócios da 
Academia de Belas Artes. Foram convidados os Srs. José Relvas, Rafael Bordallo Pinheiro, 
João Vaz, Columbano, Plantier, Salgado, Rosendo Carvalheira, Joaquim Malhôa, etc., que 
todos brindaram com entusiasmo ao que tão gloriosamente, em terra que tanto preza a arte, 
levou o nome de Portugal. Percorrendo as salas da nossa exposição, encontramos sempre 
Malhôa salientando-se entre os primeiros. 

Girão figura com três quadros: A mãe, Em família, e Frente a frente. Deliciosos. 
Salgado apresenta muito menos quadros do que em outras exposições. Só como 

pequena nota diremos que o estudo para o retrato do rei é uma belíssima composição. 
O rei expõe dois pastéis, um dos quais pertencentes à Assistência Nacional aos 

Tuberculosos: Antes da caçada (Alentejo) primorosamente composto, a Praia de Adraga, 
mais uma marinha, em que se mostra, como sempre neste gênero, artista de incontestável 
valor. 

Inaugurou a Sociedade Nacional de Belas Artes uma nova seção a que chamou de arte 
aplicada que, segundo o programa, pode ser constituída por: “filigranas, esmaltes, prata e ouro 
levantado ou cinzelado, ferro forjado, bronzes cinzelados, marcenaria, obras de talhas, 
embutidos, cerâmica ornamental, pintura em azulejos, trabalhos de gravura e relevo em couro, 
reproduções litográficas de obras de arte, vitrais, encadernações, rendas, tapeçaria, etc., etc.” 

Entre os muitos exemplares expostos nesta nova seção chamaram mais que todos a 
curiosidade os lindíssimos trabalhos de ourivesaria da casa Leitão e, sobretudo as filigranas e 
o formosíssimo jarro de prata. 

Em uma sala especial foram religiosamente reunidas noventa e três composições do 
falecido professor da Academia, José Ferreira Chaves, muitos retratos, flores, algumas 
paisagens e quadrinhos de gênero. 

A intensão era boa, o resultado foi aquele que se desejava. Nunca Silva Porto nos 
pareceu tamanho artista, como quando, em uma daquelas salas também, vimos reunida a mais 
valiosa parte da sua obra. Para bem avaliarmos uma obra de arte, precisamos conhecer o 
artista e apenas pela sua obra poderemos conhecê-lo. 

O Sr. Augusto Fuschini, fazendo o esboço biográfico do falecido professor, escreve: 
“A coleção completa dos quadros de Ferreira Chaves não é muito grande. O mestre 

português produziu relativamente pouco. Não admira, nunca foi de molde para desenvolver 
trabalho e competência e nosso meio artístico. 

Entre nós foi sempre acerba a crítica, como se os artistas se reproduzissem tanto que 
estivesse indicada a seleção! A nossa critica em geral não acalenta nem incita, não sei por 
quê, entristece e desanima. Feitios... 

Além disso, a falta de proteção faz considerar entre nós a arte como meio seguro de 
viver de glória, quando a concedem, e de morrer de fome. As fortunas particulares são 
pequenas, duvidoso o gosto, porque a educação pública e particular neste sentido é assaz 
incompleta. O Estado não tem recursos, e os nossos artistas à força de desenvolverem certas 
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faculdades intelectuais, deixaram atrofiar as estéticas. Por tudo isto, os artistas portugueses, 
em regra, pensando na arte, têm igualmente de cuidar da vida.” 

E agora aqui tem o motivo porque Ferreira Chaves que se nos revela um artista era 
também da repartição de contabilidade da Câmara Municipal. 

São de toda a verdade as palavras que o Sr. Fuschini escreve, verdade o que diz do 
Estado, verdade o que diz da critica. 

Muita honradez, superior inteligência, não são dotes vulgares; entretanto são 
essenciais naqueles que sentem a necessidade de virem definir ao público a obra dos outros. 
Houvera ao menos sempre a sinceridade de uma alma boa, estou certo de que a maior parte 
dos artistas com esse pouco se contentava. 

Há poucos dias morreu em Lisboa, inesperadamente, um jornalista, cuja maior virtude 
era a bondade. Alma sempre inclinada para o bem, exercia o seu lugar, procurando ser 
benévolo, agradável, sempre para aqueles a cujo trabalho tinha de referir-se. Muita vez o 
ouvimos falar e inspirava-nos a maior simpatia ver como as qualidades boas de seu caráter em 
seu espírito se refletiam luminosas. Morreu, e quantos o conheceram choraram por ele. 
Deixou um belo exemplo. 

Fomos amigo de Augusto Peixoto e muitas finezas lhe devemos. Pouco tempo antes da 
sua morte, fizemos juntos uma curta viagem na linha de Cascais. Falamos de Paris de onde ele 
voltara, havia pouco, encantado. Mal sabia ele para que viagem se despedia de mim naquela 
tarde. 

À redação do Século, mais uma vez endereçamos a expressão dos nossos pêsames. 
 
 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 807.Lisboa, 30 de maio de 1901, p. 113, 1 col.  
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Com toda a solenidade, que manda a pragmática, realizou-se no dia 20 a sessão das 
cortes, em que se procedeu à cerimônia do juramento do príncipe, Sr. D. Luiz Filipe, herdeiro 
do trono de Portugal. 

Pares, deputados, grandes do reino, toda a corte, muitas damas, todas com as suas 
fardas, acompanhavam a família real. As galerias estavam apinhadas de curiosos. 

Terminando o discurso do rei, o Sr. Conselheiro Luiz de Bivar apresentou ao Príncipe 
os Santos Evangelhos e este fez o juramento para que ali fora chamado. 

Um dia, que Deus nos traga muito longe, há de ele presidir aos destinos da nação, que 
é a frase sabida que diz das obrigações de um rei. Quem se lembraria primeiro de assim falar 
dos destinos! Se há de ser o que tiver de ser, dê-lhe Deus boa sorte; mas se o futuro depende 
dos homens, dê-lhe o Senhor bons companheiros na tarefa tão árdua e ao Príncipe boa 
vontade de acertar e muito amor à nossa terra. 

Em uma ocasião de turbação política subiu o Sr. D. Luiz Felipe pela primeira vez os 
degraus daquelas escadas. Nos olhos pôde ler muitas paixões. São das que ele há de governar 
um dia, e, nos temporais que elas levantarem, uma barquinha frágil. 

À grande solenidade do juramento seguiram-se as festas do estilo, entre as quais foi 
sobre todas falada o grande baile que se realizou nos magníficos salões do Paço da Ajuda. 

Desde o casamento do rei Sr. D. Carlos, que não se abriam aquelas salas, que 
encerram obras de arte preciosíssimas. Três foram destinadas propriamente para o baile, a do 
trono, a de D. João VI e a de D. João IV. Toda a decoração do palácio era riquíssima e de 
finíssimo gosto. 

Um espetáculo, dos que sempre atraem muitíssimo a curiosidade, foi adiado por causa 
do mau tempo. Não pôde realizar-se no domingo a anunciada tourada de curiosos, que 
prometia ser magnífica. 

O mês de maio prega-nos às vezes dessas peças. Que quantidade de gente furiosa! 
E os pequeninos também sofreram nesse dia. A pobre feira de Alcântara ficou em um 

estado lastimoso! 
Foi um dia e uma noite que nos vieram recordar os mais tormentosos do pleno 

inverno. Pois estamos no verão, não há dúvida. Basta ver as mudanças que vão por esses 
teatros. 

Sousa Bastos foi-se com a sua magnifica companhia para o Brasil, onde sempre a sorte 
justa costuma protege-los. Palmira, que ainda há meia dúzia de dias, se saiu brilhantemente de 
um confronto com Mariette Sulli, e a estrela da companhia. E, como se não bastasse, lá vai o 
Alfredo de Carvalho e, a ajudá-los, muitos dos nossos melhores artistas de opereta. 

Um sinal certo de verão é este debandar de atores portugueses. 
Mas outro tivemos ainda: a regata que se efetuou na baía de Cascais e em que o 

prêmio foi disputado pelos iates de recreio, Lia, da Rainha Sr..ª D. Amélia, Lander, de Rupert 
Guiness, e Tagide, do Sr.. Antônio de Medeiros. 
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A bordo do Berrio embarcou o júri da regata, cujo presidente era o Sr. capitão-tenente 
Hipácio de Brion. Levava grande número de convidados. Os vapores D. Amélia e Victória 
partiram do Tejo pela manhã, levando muitas senhoras e sócios da Sociedade de Geografia, 
desejosos de seguir de perto todas as peripécias do certame náutico. 

Muitos barcos de recreio andaram pela baía. 
A vitória foi facilmente conquistada pelo Leander, que à segunda volta já trazia um 

notável avanço sobre os seus competidores, apesar de ter dado de abono sete minutos e meio 
ao Lia e quatorze minutos e sete segundos ao Tagide. 

Um dia esplêndido. O enguiço foi apenas para a tourada. Parece que o céu nesse dia 
lhe deu para imitar os ares da nossa política. 

Aí sim, aí tudo se mostra carregado. Hintzaseos e francaseos, todos mostram um cariz 
minaz e, se algum sorriso se vê a querer forçosamente desabrochar... é tão amarelo, tão 
amarelo... 

Os amarelos!... Foi-lhes bem posto o nome.  
Entretanto uma singelíssima carta de Urbano de Castro, despedindo-se de redator 

político da Tarde, veio de repente para ele atrair a atenção simpática de quantos viram por que 
bela e independentíssima alma tinham sido ditadas aquelas linhas. 

Todos sabem há quantos anos Urbano de Castro trabalhava na imprensa, paladino 
denodado, mais de uma vez levado pelo calor das discussões até ao campo, onde algumas 
balas trocou com os adversários, fiel sempre ao seu partido, que serviu, ainda mais do que 
com sua inteligência elevada, com seu coração dedicadíssimo. Soube ele também escolher a 
cor. Saiu branco. 

E, se um sorriso de troça assomou a alguns lábios, já prontos para um trocadilho de 
mau gosto, acrescentarei que Urbano de Castro quando se mostrava tão denodado não era 
sequer na esperança do mesmo dinheiro. 

Muitos jornais, de todas as cores políticas, elogiaram o seu procedimento, que muitos 
honradamente puderam não seguir, mas que no Urbano demonstraram o culto escrupuloso que 
ele tem pelos pontos de honra. 

O Século, entre outros jornais, publicou um artigo em que nos pareceu adivinhar uma 
pena ilustre e honrada, pronta sempre para exaltar todos os sentimentos nobres. Quer-nos 
parecer que é de um amigo de Urbano de Castro que respeita suas excepcionais qualidades. 
Mas haveria mais alguma coisa naquele artigo, embora nele não aparecesse escrito. Os que 
mais intimamente o conhecemos lamentamos frequentes vezes que o diretor político da Tarde 
se houvesse, pelo muito trabalho que lhe dava a direção da folha, afastado da literatura, em 
que devia ser dos primeiros. O autor de tão justíssimo elogio, ao manifestar seu preito, decerto 
o pensou escrevendo aquelas linhas. 

Entretanto, se os tempos vão maus para os que nas lutas políticas entram com todo o 
fogo e sinceridade de suas almas, não é apontando-lhes para o caminho da arte que se lhes 
mostra ao mesmo tempo no horizonte as cores plácidas de ventura. Haverá em nosso desejo 
certo egoísmo? Talvez. 

Infeliz foi Luiz de Camões e era autor dos Lusíadas! 
Quantos de então para cá têm arrastado uma existência de misérias, tendo talento à 

farta para valer mil vezes o ouro que lhes negaram! Julga-se em Portugal, disse uma vez um 
poeta, que os poetas são como os grilos, que melhor cantam quando têm fome. 
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Ainda há bem poucos dias Gomes Leal implorava no Século que valessem a uma 
desgraçada senhora, que nas letras portuguesas alcançou nome e que se via com seus filhos na 
maior miséria. Felizmente acudiram-lhe e a Sra. D. Angelina Vidal terá meia dúzia de dias na 
vida de tormento menor, devido a um impulso generoso do grande poeta das Claridades do 
Sul. 

Houve uma reunião para o bem. L’union fait la force. Os ingleses bem o sabem que 
todos os dias o leem. Ainda que seja pequeno cada elemento. 

Olha os pequenos do Liceu com a sua parede em favor do reitor, que tinha pedido a 
demissão!... Tão pequenos, que bravo! Eles mereceram! E o reitor lá está com eles outra vez e 
mais feliz por certo do que era de antes, porque tem mais uma alegria, e das melhores, no 
coração.      

 
 
                                                                                                       João da Câmara 
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Viagens da família real. Partiram no Sud-express para Itália a Rainha Sra. D. Maria 
Pia e o Sr. Infante D. Affonso. Devem no dia 20 partir para os Açores o rei , Sr. D. Carlos, e a 
Rainha Sra. D. Amélia. 

A Rainha mãe vai a Roma assistir ao batizado da recém-nascida princesa, sua 
sobrinha, filha dos reis da Itália. Seguiram com ela viagem a Sra. Marquesa de Unhão, 
viadores Duque de Loulé e Benjamin Pinto, o médico dr. Mello Breyner e o Sr. Alfredo de 
Albuquerque, ajudante do Sr. D. Affonso. 

Maior comitiva acompanhará o rei Sr. D. Carlos aos Açores e Madeira, onde se 
preparam grandes festejos para receber suas majestades. O programa ainda não está 
definitivamente organizado, mas as festas, passeios, bailes e recitas hão de suceder-se sem 
interrupção. O telégrafo tem trabalhado incessantemente nestes últimos dias. 

É certo que com o maior brilhantismo será feita a recepção. Nas ilhas tudo está 
preparado, não só para que suas majestades sejam condignamente acolhidas, mas para que 
nada falte aos muitos visitantes, que, aproveitando o ensejo que se lhes oferece de uma 
viagem encantadora, hão de acompanhar o rei na sua digressão pelas mais formosas ilhas do 
Oceano. 

Antes de deixar Lisboa, quis a Sra. D. Amélia por mais uma pedra em uma das suas 
melhores obras, a assistência nacional aos tuberculosos. 

Conhecida, como é, a caridade de Sua Majestade, e as muitas simpatias que inspira a 
quantas a conhecem, tendo corrido sua fama, é natural a ansiedade com que a esperam, para 
mais uma vez aclamá-la, os povos dos Açores e Madeira. Não se esquecerá decerto a bondosa 
Rainha dos seus desgraçados e mais uma vez o encanto, que dela dimana e acaricia os 
corações, se transformará em abençoadas esmolas. 

Foi grande a receita que a Assistência obteve com a tourada à antiga portuguesa que 
no domingo, 2 do corrente, se realizou na Praça do Campo Pequeno, dizendo-se que atingira 
uma quantia aproximada de seis contos de réis. Além do fim simpático do espetáculo, muitas 
causas para tal resultado concorreram. 

A festa correspondeu ao que dela se esperava. Havia muitos anos que em praças 
públicas não eram corridos touros de manadas reais, e era grande o desejo de ver como eles se 
portariam. O curro saiu bom e os amadores puderam brilhar à vontade. As honras da tarde 
couberam aos cavaleiros Luiz do Rego e Victorino Froes e ao forcado Marcelino de Azevedo, 
que fez uma pega brilhantíssima. 

Dois dias depois, inaugurava-se na rua do Alecrim o instituto de Assistência Nacional 
aos Tuberculosos. A rainha, Sra. D. Amélia, não quis faltar com a sua presença à comovedora 
cerimônia. Ela deu o grande impulso à grande obra, ela desveladamente continuará 
protegendo-a. Devotadamente a tem acompanhado na missão piedosa o Sr. D. Antônio de 
Lencastre, médico da casa real, um dos nomes mais ilustres da medicina portuguesa. 
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Nesse primeiro dia obtiveram consulta trinta e quatro doentes, que foram observados 
pelos médicos Srs. Alfredo Luiz Lopes (diretor) Aragão Moraes, Bento Alves e Sousa 
Teixeira. 

A Sra. D. Amélia esteve presente durante a consulta, interessando-se pelos doentes e 
muito especialmente por uma rapariga ainda muito nova, que lhe mereceu particular simpatia 
pelo estado adiantado da doença, que há muito a vem minando. Mas tudo tem a esperar, do 
auxílio da ciência e da caridade com que lhe vão agora acudir. 

E não serão a ciência e a caridade quem maiores prodígios podem obrar neste nosso 
tempo? As últimas descobertas científicas no campo da medicina vão dando resultados que 
assombram pela sua grandeza, e que, há pouco mais de vinte anos, seriam inacreditáveis até 
como possibilidade. Venha a caridade fazer o milagre maior de por o prodígio de uma quase 
ressurreição ao alcance dos pobrezinhos. 

Morreu agora uma senhora, em volta da qual uma lenda se formou e que, desde há 
muitos anos, excitava a curiosidade de todos os frequentadores de bailes de máscaras. 
Chamavam-lhe a Saloia dos Carnavais. Só agora se soube quem ela era. Logo que se 
anunciavam os primeiros bailes, vestia o seu fato de saloia, pegava no cabazinho com flores, 
no mealheiro, e lá ia por aí fora, subindo escadas, descendo escadas, pelos corredores do 
teatro, pelos cafés, entre os reboliços das contradanças, ouvindo chalaças e até insultos, 
respondendo com sorrisos e pedindo esmola para os pobres. 

Era uma mulher do povo, natural de Torres Vedras, e chamava-se Higina da 
Conceição Martins. Diz-se que assim punha em prática a caridade, por motivo de uma 
promessa que fizera, achando-se gravemente enferma. 

Os pobres deveram-lhe muito e por isso sua memória é hoje abençoada por todos a 
quem valeu, e também por aqueles a quem ela despertou um sentimento bom, muita vez em 
meio da maior ignominia. 

Quantas maneiras de exercer a caridade! E que simpatias desperta sempre! 
Muitas rainhas de Portugal ficaram célebres na história pelo coração que mostraram: a 

Rainha Santa, a Rainha D. Leonor, e nos tempos modernos, três rainhas, a Sra. D. Estefânia, a 
Sra. D. Maria Pia e a Sra. D. Amélia. 

Será ainda a caridade tão conhecida de uma rainha, que maior entusiasmo despertará 
na população das formosas ilhas brevemente visitadas. O rei Sr. D. Carlos e a Sra. D. Amélia 
visitarão os hospitais do Funchal, Ponta Delgada, Angra e Horta. Os infelizes em meio de 
tantas festas terão também seu quinhão de felicidade. 

O Sr. presidente do conselho acompanha o rei na sua viagem. Natural da Ilha de S 
Miguel, calcula-se facilmente como nesta ocasião solene será recebido pelos seus patrícios. 
Alguma alegria lhe virá iluminar o espírito, ensombrado decerto pelos últimos acontecimentos 
da política portuguesa. 

Continua a ser muito debatido em todos os centros o caso de rebelião do Sr. João 
Franco Castello Branco e de muitos homens notáveis na política que o acompanham, contra o 
atual governo regenerador. 

Hintzaceos e francaceos nos seus jornais, nos diferentes centros da província, 
continuam guerreando-se com todo o entusiasmo de velhos amigos que deixaram de o ser. 
Não há piores lutas que as de uma mesma família, quando se põe em desacordo. Em alguns 
jornais de Lisboa houve grandes modificações; começou a contradança dos administradores 
de conselho. 
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Como se não bastasse para embaraçar o governo a atitude do Sr. João Franco, veio o 
Sr. João Arroyo com o seu pedido irrevogável de demissão, motivada pela nomeação do Sr. 
Pimentel Pinto, ministro mais moderno, para a vaga que a morte do Sr. conde de S. Januário 
deixou no Conselho do Estado. 

Reuniu-se este, há dias, para resolver sobre o pedido que o Sr. presidente do conselho 
fez a fim de serem dissolvidas as câmaras. Efetivamente a cisão que se fez no partido 
enfraqueceu consideravelmente a maioria com que o governo podia contar nas duas câmaras. 

O pedido de dissolução foi muito discutido no conselho de estado, pronunciando-se 
contra ela muito abertamente o Sr. Júlio de Vilhena, que a classificou inconstitucional. Deram 
seu voto favorável apenas os Srs. Hintze e Pimentel Pinto, e, com ressalva de declarações 
feitas, o Sr. Frederico Arouca. Os restantes conselheiros de estado presentes, Sr. José Luciano, 
Veiga Beirão, Conde de Ficalho, Júlio de Vilhena e João Franco deram seu voto em contrário. 
Entretanto o rei assinou o decreto convocando as novas cortes gerais para o dia 2 de janeiro 
do próximo ano de 1902. 

O governo em ditadura vai portanto proceder às novas eleições, não tendo muito 
tempo a perder, porque, claro está, todos os partidos de oposição, e mais que todos o novo 
partido dos francaceos, vão trabalhar a valer. 

Nem sequer no verão, que já nos vem ameaçando com seus calores, poderão governo e 
oposição dormir sua sesta sossegada! O papão por todos os lados vai espreitá-los. 

No verão estamos, no mês dos dias santos.  
Já lá vai o primeiro, o Corpo de Deus, com sua procissão tradicional, de antes tão bela, 

a mais linda festa que se fazia em Lisboa, agora tão descaída! Era em tempos antigos o mais 
curioso espetáculo que na capital se organizava e dele temos entusiásticas descrições. Foi 
decaindo, decaindo, e hoje apenas S. Jorge, o pajem, o homem de ferro e os pretos obtêm um 
ou outro olhar distraído. Pois representam belas tradições, por muito cômica que muitos as 
queiram ver. Foi em uma procissão do Corpo de Deus que D. João II apresentou à população 
de Lisboa cheia de curiosidade os primeiros pretos que lhe trouxeram da Guiné e, desde então, 
mais ou menos ridiculamente vestidos, eles apareceram no estado de S. Jorge. 

Mês dos santos!... É um mês alegre. É o mês dos foguetes, das fogueiras, das cantigas 
novas ao desafio, o mês dos dias muito grandes e das noites muito curtas, que em um rufo se 
passam em claro, com tão lindas estrelas no céu, tão lindo luar como tem estado! São as 
danças de roda, é a ida até à fonte ao romper da alva! Até as raparigas são mais bonitas nessa 
noite e os rapazes mais apaixonados, que o S. João e o Santo Antônio têm fama de 
casamenteiros. 

Em Lisboa esses dias são bulhentos, mas nem por isso são alegres para quem não 
gosta da alegria ruidosa. Muita corneta, muito apito, muita bomba, muita gritaria na Praça da 
Figueira, no Rossio, na Avenida e mais nada. Interessante um ou outro baile de varinas. 

A feira de Alcântara é que há de animar-se, como é costume e as barracas vão fazer 
melhor negócio. 

Mas as feiras têm estado pouco pacatas. Houve muita pancada na de Sacavem e até na 
de Alcântara houve pancada. Uma gota de vinho em cada cabeça mandando rachar a cabeça 
de outro. 

As lutas políticas de que há pouco falavam hão de ser mais sérias, que o que sobe aos 
cérebros nessas regiões é outra qualidade de estonteamento mais perigoso. É de esperar 
entretanto que se não tornem a dar casos, como esse que há pouco motivou o duelo do Sr. 
João Franco Castello Branco e Dr. João Pinto Rodrigues dos Santos, que ficou ferido por um 
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golpe de sabre na mão direita. O encontro realizou-se na estrada militar perto da Ameixoeira, 
sendo testemunhas do Sr. João Franco os Srs. Dr. Luciano Monteiro, José Lobo e do Sr. Pinto 
dos Santos, o Sr. Dias Costa e Tavares Festas. 

O sangue não foi muito felizmente. O fanatismo político não tem feito vítimas em 
Portugal, que possam nem de longe lembrar os casos trágicos que em outros países se tem 
dado. 

Lá se enforcou agora na prisão o famoso Bresci, que assassinou o rei Humberto de 
Itália. 

E, neste momento tão alegre para a família real italiana, a notícia veio decerto 
recordar-lhes uma lembrança das mais tristes. 

Nem é de invejar a sorte dos reis nos tempos que vão correndo. Quem deles ainda 
mais goza é algum destronado, é, por exemplo, essa rainha Ranavalo, que os franceses 
trouxeram de Madagascar e que, há dias, estava no Nouveau Cingue contentíssima a dar 
palmas à palhaçada. De dia anda a ver casas de modas, de noite no teatro. E destronada!... 
Aquilo é que é vida! 

 
 

João da Câmara 
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Já lá vão seis dias santos; ainda nos faltam mais quatro. Os empregados públicos e os 

estudantes apanharam um grande mês! 
Que noites de algazarra na Praça da Figueira, no Rossio, no Largo de Camões, na 

Praça dos Restauradores! 
Nem sempre em Lisboa são poéticas as decantadas vésperas dos grandes santos. 

Barulho nunca falta: bombas, cornetas, rouxinóis de barro. Os devotos de Terpsichore, para 
que se veja como avançamos em artes, lá têm os maravilhosos fados de chulipa, batidos por 
graciosos machacazes entre enorme grupo de espectadores. 

Mil bocas falando ao mesmo tempo formam como um trovão prolongado. No meio 
dos gritos, apitos e corneteadas, de um ou outro sol-e-dó que passa, mal se distingue o vibrar 
das cordas; apenas o som monótono do baixo consegue dar a ideia de um compasso. 

Raríssimos bailes de ovarinas trouxeram à noite de Santo Antônio uma nota pitoresca 
e deveras atraente. Aí sim, vale a pena demorar-se a gente um instante. Lenços desatados 
voando, saias curtas, pernas à vela, chapéus para trás descobrindo a testa lisa, pequenina, que 
bastos cabelos negros emolduram, tudo é nas varinas elegante, como os seus meneios. 

Manjericões perfumados e cravos de papel com quadras fantásticas são a rodo e dão 
alegria à praça. 

Em meio destas festas de verão, que é o tempo bom do povo, deu-se, porém, há dias, 
um caso de tragédia. Uma desordem, em seu começo pouco importante, obrigou um polícia 
desatendido e maltratado a fazer o uso do revólver. E assim morreu o Fagulha em um baile 
campestre, por ter bebido uma pinga a mais e querer divertir-se a entrar à força. Um final 
inesperado de tragédia ao cabo de uma comédia de costumes. 

Não houve desordens graves durante a noite de Santo Antônio, e, como muitos se 
divertiram, entre mais essa na conta das noites boas. 

Fala-se muito agora na realização de alguns concertos de banda marcial em qualquer 
das grandes praças de Lisboa. Indicado nos parece dever estar o Terreiro do Paço, com o que 
muito lucraria o comércio dos primeiros quarteirões da Baixa, tão desertos desde as oito 
horas. 

O S. João vai outra vez por em movimento todos os que gostam da alegria bulhenta. 
Estouram foguetes, repicam sinos. Por toda a parte há arraias e touradas. 

É no Alentejo que o Santo é festejado com maior devoção. Quem nunca ouviu as 
lindas coplas que a S. João se cantam em Évora, em Beja, tão cheias de poesia? Armam-se os 
mastros, enfeitam-se com flores, iluminam-se com lanternas e começa o baile de roda. Mal 
vem rompendo a madrugada, vão as raparigas todas para a fonte, que é antes do sol nascer que 
as águas têm virtude. 

Que linda é essa noite, em que as murtas e o alecrim parecem ainda mais cheios de 
perfumes! Que deliciosa descrição a que dela fez Fialho de Almeida no seu maravilhoso conto 
dos NOVILHOS! 
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S. João... Depois ainda temos S. Pedro... Foi um grande mês, não há dúvida. Depois, 
os últimos dias de alegria na cidade foram-se de todo, até que as primeiras chuvas do inverno 
para ela tragam outra vez a população, que todos os dias vai fugindo. 

Para festas e mais festas vão-se agora preparando as Ilhas, para onde o rei deve hoje 
partir. O programa já aprovado não lhe concede meia hora de descanso de sol a sol. E ainda 
há de haver bailes e espetáculos de gala! 

Nos ministérios da marinha e do reino anda tudo em uma roda viva. É preciso que 
tudo esteja preparado a tempo e horas. Os fios do cabo submarino trabalham constantemente. 

Espera-se que as festas sejam memoráveis. Notícias que o correio traz das ilhas, há 
muito, só falam da viagem do rei e de como tudo se vai dispondo para recebê-lo. 

Lisboa entrará então definitivamente no regime estival e sensaborão. 
Fechou há dias o teatro D. Amélia, onde para o ano se hão de apresentar ao público as 

duas irmãs Delfina e Laura Cruz, outra vez representando ao lado de Rosas e Brazão seus 
primeiros mestres. 

Tendo se retirado do teatro de D. Maria, a primeira porque pediu demissão, a segunda 
porque foi demitida, há mais de um ano, a não ser por exceção em algum espetáculo de 
caridade, que o público as não aplaude. 

Bem fez a empresa do teatro D. Amélia reunindo na sua companhia muitas das mais 
prometedoras esperanças do teatro português, a par dos artistas feitos e de há muito 
classificados. 

A frescura da mocidade, a formosura, conseguem muita vez com facilidade o que nem 
sempre está ao alcance do talento, ainda quando ajudado por violento esforço da vontade. Dê-
se aos novos o lugar que lhes compete, ajudem-se com o exemplo e dedicadas lições, e eles 
serão um dia a maior glória dos mais velhos. 

A par de Maria Falcão, já hoje a caminho de uma primeira plana, e de Maria Ferreira, 
a gentilíssima estreante de há dois dias, que tão precoces qualidades revelou, há lugar para 
Delfina Cruz, que tão notada foi no desempenho da Maria do Frei Luiz de Souza e para sua 
irmã Laura, que, uma vez, à própria Duse mereceu os maiores elogios. 

Mas isso é teatro para o inverno. 
Na Rua dos Condes representou-se uma destas noites com muito êxito uma nova peça 

de Esculápio com música de Dias Costa. Na Trindade continuam as representações de 
zarzuela, no Coliseu de Santo Antão, as de ópera lírica. 

Brevemente ouviremos duas óperas portuguesas: uma já muito aplaudida, A Serrana, 
de Alfredo Keil, outra de Oscar da Silva, poema de Júlio Dantas. 

Música portuguesa! Outra vantagem não tivera a estada da companhia estrangeira, 
senhora das goelas do monstro, que absorve em uma enchente toda a população que se diverte 
e deixa os outros teatros às moscas, outra vantagem não tivera além de nos dar a ouvir 
trabalhos de portugueses, para ela irá todo o nosso aplauso. 

Por várias vezes se tem falado em preparar as coisas de modo que em Lisboa se 
pudesse estabelecer um teatro de ópera cômica portuguesa. Tudo está dependente talvez de 
uma boa reforma do conservatório e da reunião de meia dúzia de espíritos ativos, posto fora 
todos aqueles que só pretendem demonstrar inteligência, lembrando objeções e sendo eles os 
únicos tropeços, como tanta vez temos visto. 

Alguma coisa, senão muito, poderá conseguir-se. Haja boa vontade e confiança. O pior 
de muitas das nossas tentativas é nascerem elas já tísicas, já mortas. Lembram às vezes aquela 
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rapariga muito magra, muito magra, que morreu. Os bichos, vendo a terra mexida de fresco, 
vieram aproximando-se. Mas o que vinha na frente, olhou para o cadáver e disse para os 
outros: – Olá! Isto já cá esteve! 

A quantos projetos nossos não acontece o mesmo! Dizem no cemitério quando para lá 
voltam: – Isto já cá esteve! 

Mas é notável, entretanto, a coincidência de duas óperas portuguesas representadas, 
exatamente quando de ópera portuguesa mais se tem falado. 

 
João da Câmara 
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Como estava anunciado, partiu efetivamente para as ilhas a divisão naval portuguesa, 
composta dos cruzadores D. Carlos, D. Amélia e S. Gabriel, levando a bordo do navio chefe o 
Sr. D. Carlos e Rainha SrA.  D. Amélia. 

No dia 20, às duas horas da tarde, embarcaram suas majestades no arsenal de marinha 
e, pouco depois, entre as salvas de artilharia e os vivas da marinhagem, as naus punham-se em 
marcha vagarosa, caminho da barra. 

Um dia lindo, o primeiro de verdadeiro calor; mas o Tejo estava maravilhoso pela 
mansidão e refulgência das águas. 

Continuamente chegam telegramas descrevendo a viagem, cujo programa tem sido até 
agora fielmente cumprido. O telégrafo trabalha sem cessar, transmitindo longos telegramas 
oficiais e muito maior correspondência para os mais lidos jornais de Lisboa. 

As festas na Madeira foram, segundo essas notícias, deslumbrantes. O que não estava 
no programa, nem podia facilmente ser calculado, foi o entusiasmo da população, aclamando 
os soberanos portugueses. Sucederam-se, sempre entre os mais alegres vivas, os bailes, 
excursões, almoços, fogos de artificio. 

Os visitantes andaram em um constante encantamento, percorrendo os mais pitorescos 
sítios dos arredores do Funchal, usando dos meios de transporte vulgares na ilha, trepando à 
Senhora do Monte e descendo à desfilada pela calçada a pique, dentro dos cestos, empurrados 
por homens práticos naquele sistema de locomoção, único no mundo. 

A saída da Ilha da Madeira, caminho da pequenina Ilha de Santa Maria realizou-se no 
dia 25 à tarde. 

O programa continua a ser fielmente cumprido e não diminui o entusiasmo da 
população, conforme os telegramas que nos chegam da Horta, primeiro ponto dos Açores 
visitado pela família real, depois da pequenina paragem em frente de Santa Maria, onde os 
soberanos, sem desembarcarem, foram cumprimentados pelas autoridades. 

O Faial, a Terceira e S. Miguel são as três ilhas em que se realizam festejos e 
diferentes passeios aos pontos mais notáveis e pitorescos. Na Graciosa a demora é de pouco 
tempo. No Faial visitarão a célebre caldeira, na Terceira as freguesias de Oeste, em S. Miguel 
as Furnas e as Sete Cidades, uma das mais extraordinárias maravilhas da natureza, paisagem 
fantástica, de que falam encantados quantos a viram. 

Nessa ilha terminará a viagem, devendo a divisão naval estar de volta no Tejo no dia 
14 de julho às 10 horas da manhã. 

Guarda a Ilha Terceira muitas memórias da história trágica portuguesa. Foi a primeira 
terra de Portugal que teve notícia do descobrimento do caminho da Índia; mas viu falecer 
Paulo da Gama; nela se acolheu D. Antônio, Prior do Crato; nas suas prisões gemeu o infeliz 
Afonso VI, despojado da coroa e da mulher por seu irmão D. Pedro; nas suas costas e praias 
se feriram as primeiras lutas pela liberdade e em Angra se reuniu o exército às ordens de D. 
Pedro IV, que veio depois desembarcar nas praias de Mindello. 
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Indica-nos hoje o telégrafo, hora a hora, como nas ilhas vão decorrendo os festejos, 
como um programa de antemão elaborado se vai, hora a hora, cumprindo. Como tudo é hoje 
fácil e como nos enchemos de nós mesmos ao pensarmos com que dificuldades arrostaram os 
primeiros navegadores que andaram por aquelas paragens em busca de um pouco de glória! 

Diante do vapor e dos hélices que levam os navios pelo oceano a vinte e tantas milhas 
por hora, esconde-se de vez em qualquer gruta ignorada, roendo com desespero as unhas, o 
famigerado Adamastor que tão negros casos contou futuros. Nem talvez em Tétis já pense, 
que Netuno sem tridente mudou de vida e deve de ter levado a mulher consigo para onde 
ninguém os veja envergonhados. 

Mas que tragédias se não deram antes que, com todo o descanso de agora, se pudesse 
pelo oceano andar de programa feito, coisa tão fácil como não era de antes atravessar até 
Aldeia Galega! Quantas vidas não foi preciso sacrificar, quantas noites se passaram, que 
pareciam não ter fim, na solução dos mais árduos problemas, para que finalmente se calasse a 
boca do Gigante do Cabo a trovejar agouros! 

Falou de tragédias que se haviam de dar, falou da tragédia que com ele se havia dado, 
drama de amor, de que sofria o castigo, que lhe arrancava os urros e o fazia tão cruel para os 
outros. 

A fábula está toda assim cheia de tragédias horrorosas, de que tanto fizeram uso para 
seu teatro os famosos gregos, Ésquilo, Sófocles, Eurípides. 

E entretanto, mais que o Adamastor mais do que Prometeu e o Édipo, qualquer 
tragédia dessas que vulgarmente se dão e em que estão em jogo as paixões humanas dos 
nossos dia, têm o condão de nos despertar mais facilmente a comoção. 

Foi assim que um dia destes a cidade toda se comoveu profundamente ao ter notícia da 
morte de Adolfo Greno assassinado a tiro de revólver por sua própria mulher, D. Josefa 
Greno, tão conhecida entre todos os que frequentam exposições de belas artes pelos seus 
primorosos quadros de flores. 

Tinham por amor casado há muitos anos, julgava-os felizes quem de perto os não 
conhecia. Atribui-se o crime a loucura da mulher, que, há muito, com ciúmes atormentava o 
marido, já tendo há meses, disparado sobre ele um tiro de revólver. 

E ele perdoara, e tão tranquilo vivia agora que, quando novamente ela desfechou sobre 
ele, uma destas madrugadas, quatro tiros de outro revólver que comprara, o pobre Greno, 
dormia sossegado, refazendo forças para mais um dia de trabalho. 

Julgam-na a doida e assim deve estar, nem é fácil por outra forma explicar o sangue 
frio que mostrou nos primeiros instantes que decorreram depois do assassinato, não querendo 
sair de casa sem primeiro ter almoçado placidamente. 

Adolfo Greno, que nunca pela pintura conseguirá alcançar nome ilustre, dedicava-se 
ultimamente à restauração de quadros velhos. Maior nomeada tinha entre os artistas a Sra. D. 
Josefa Greno, sua esposa assassina. 

Trágico fim de um casal de artistas! 
E ainda há quem sonhe escrever tragédias, quando o que há de mais real na vida tanta 

vez desbanca as mais avigoradas fantasias! O contraste dos finais dramáticos com a vida 
corriqueira, em que andam as personagens aos olhos dos indiferentes, produz a comoção que 
o talento mais provado, não pode nunca obter pela preparação das cenas. 

Maior curiosidade nos sequiosos de pormenores desperta agora em tempos calmos o 
drama da vida real, quando o verão, que está conosco, pôs fora dos palcos os lances 
sanguinolentos. 
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Apenas na opera-lírica os podemos agora encontrar; mas esses têm aos autores, em vez 
de vitupérios, atraído os maiores aplausos. 

Com intervalo de poucos dias ser-nos-á dado ter ouvido – caso raro! – duas óperas 
portuguesas, A Serrana de Alfredo Keil, e a D. Mécia de Oscar da Silva. 

O nosso aplauso, sem reservas, ao empresário Santos Junior. 
A Serrana, já conhecida dos assinantes de S. Carlos, representou-se perante uma casa 

cheia, na noite de quinta feira, obtendo o maior dos êxitos e sendo Alfredo Keil, muitas vezes, 
chamado ao palco no decorrer da ópera, no meio de aplausos unânimes. 

A D. Mécia será cantada no dia 5 de julho, havendo o maior empenho de se ouvir a 
primeira obra teatral de Oscar da Silva, já tão conhecida por algumas composições ligeiras e 
pela sua virtuosidade de pianista. 

Foram os autores dos libretos, Lopes de Mendonça e Júlio Dantas, escolher seus 
assuntos nos costumes portugueses e na história lendária da Idade Média em Portugal. Mais 
um motivo de júbilo para nós, mais um passo que se deu no bom caminho. 

Na Serrana, principalmente no primeiro ato, assistimos a algumas cenas 
características, que, neste belo mês que vamos atravessando, nos recordaram o campo, a 
aldeia, os lindos e comovedores arraiais e procissões de província. 

Ainda há pouco, foi em Tomar a festa dos taboleiros, que todos os anos atrai à 
formosíssima cidade enorme concorrência; daqui há tempos são em Vianna as festas da 
Senhora da Agonia; não tarda o tempo dos círios por todas essas pitorescas terras do Sul do 
Tejo: música, foguetes, descantes, faluas embandeiradas, correndo rio acima. 

E o sol tomando parte na festa e só nós, habitantes de Lisboa, a queixarmos-nos 
dele!... Sempre somos muito má-lingua! 

 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 815. Lisboa, 20 de agosto de 1901. p. 177, 1 col. 
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Por mais voltas que se lhe dê, quando chegam estes meses de horrível calor, não há 

assunto que desperte a atenção, nem normando em jornais que atraia as vistas. 
Pode a polícia deitar as unhas aos assassinos dos velhos do Barreiro e o Sr. Hintze 

mandar publicar em longas colunas do Diário do Governo a reforma eleitoral, pôr-se em 
campo o nosso amigo Alfredo Gallis atrás dos facínoras, assinar milhões de circulares o Sr. 
José Luciano, Lisboa dorme, o país dorme, e só acorda para dançar o cotillon nas termas e 
praias. 

Não há fantasia, não há raciocínio, não há vontade, não há faculdade alguma que 
resista a um sol de 40 graus, com uns bafos de leste, que parecem sair da boca de um forno. 

Só o teatro da Avenida, que a sorte em mais de um verão tem bafejado, resiste com o 
seu Cabo da Caçarola, a música do Felipe e a graça do Cardoso e da Jesuína. Os outros 
fecharam todos e andam pelos tetos aranhas muito grandes a tecer teias, em uns até setembro, 
em outros até outubro. 

Touradas também poucas e quase sempre más. A última que se realizou em Algés 
meteu meninas toureiras, um boi cego e muitas batatas generosamente atiradas pelos 
espectadores aos artistas, afora os trambulhões do estilo nessas funções de curiosos. 

Temos ainda a feira de Belém, e Lisboa não dá mais nada senão enchentes colossais 
aos comboios todos os domingos e dias santos. 

Dia de Assumpção, na só linha de Cascais transitaram cinquenta mil passageiros. 
Foram também concorridíssimas as linhas de Sintra e de cintura. Queluz e Belas encheram-se 
de passeantes, ávidos de um bocadinho de sombra e de temperatura mais fresca. Todas as 
casas de pasto servidas pelos comboios, desde a estrada de Sacavem até Cabo Ruivo, viram 
vinho e comidas acabadas. 

Outro motivo de concorrência foi a abertura da caça, fazendo os negociantes ótimo 
negócio com os caçadores, que, depois de muitas léguas debaixo deste lindo sol que nos 
aquece, não conseguiram acertar em uma cotovia. Santo Humberto nem a todos protege, o que 
não obsta a que o mais humilde matador de pardais conte histórias fantásticas de faro de cães 
e pontarias certeiras, capazes de fazerem enfiar o próprio Barão de Munchausen. 

Recordou-nos agora aquele lindíssimo conto de Affonso Daudet, Les émotions d'un 
perdreau rouge, em que um perdigotozinho nos conta os terríveis sustos que passou no dia em 
que pela primeira vez ouviu no campo os tiros das espingardas. Mas guiava-o uma perdiz 
velha, conhecedora dos terrenos e dos homens, e o perdigoto escapou são e salvo. Há um 
momento em que a perdiz se mete nas pernas de um homem, todo ele verdadeiro arsenal, 
vestido a capricho, polainas, cinturão, pena de galo no chapéu, muitas correias com 
apetrechos. Não tem dúvida. Os que se vestem assim é tudo só por fora, é só fazer figura. E 
aponta para um velhote que não tem cara de matar uma mosca: – Daquele é que é tremer.  

Consta que a tremer andam os gatos agora, que já se pode vender lebre nos 
restaurantes.  
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E o caso é, segundo afirmam alguns felizes iludidos, que o gato, quando bem feito, é 
dos melhores acepipes. 

Quando foi do cerco de Paris em 1871, os gatos obtiveram um preço altíssimo. Tudo 
se comeu, cães, ratos, cavalos e burros. O bife de mula foi considerado o melhor de todos. 
Nas províncias do norte de Espanha come-se muito o burro pequeno, ainda de leite, que passa 
por um dos melhores pratos em jantares de gala. Espanhóis e franceses dão grande apreço aos 
caracóis, que tantos se criam nas vinhas em Portugal e que tamanha repugnância causam a 
muitos. Pois complicadamente à francesa, ou, muito simplesmente à espanhola, cozidos com 
um ramo de orégano, são um prato magnífico. 

Mas quem fala de coisas tão pobres, agora que as perdizes já caem aos centos e ao 
abrigo da lei, as lebres já têm licença para fazer um excelente arroz e daqui a dois meses vão 
dar entrada as galinholas, dignas da mesa de um príncipe? 

É, quem tiver posses, ler uns capítulos do Brillat. Savarin ou, pelo menos, umas 
páginas do Cozinheiro dos Cozinheiros. Não há melhor nem mais útil literatura. O grande 
filósofo, autor da Fisiologia do gosto considerava muito mais quem inventava um novo prato 
do que qualquer poeta, compositor do melhor poema. A humanidade, segundo ele, devia 
muito mais ao cozinheiro. 

Mas a grande dificuldade está em ser-se pobre e entretanto não andar sempre de venta 
arregalada e em jejum quase natural de coisas boas. Bom e simples eis a dificuldade, que os 
alentejanos resolveram com a excelente açorda de coentros e um homem de gênio com as 
sanduiches de agriões e esparregado de urtigas. E, efetivamente é delicioso, quando não há 
mais nada. 

Quando não se escolhe caminho e por esse mundo de Cristo se anda ao Deus-dará, é 
Deus quem muita vez inspira essas obras de gênio, a sopa de labasões, que crescem em todos 
os taludes, por exemplo, quase tão bons como celgas. 

Depois ainda há a maneira de fazer as coisas, o ser-se artista. Júlio Cesar Machado 
descobriu genialmente que para dar mérito aos ovos mexidos não há como batê-los com a 
manteiga fora do lume, e Antônio Batalha Reis, outro benemérito, tirando o bacalhau de sobre 
as brasas e deitando-o imediatamente no azeite, descobriu o verdadeiro bacalhau assado. 

E ora aqui está como em uma estalagem da mais pobrezinha aldeia do Alentejo, se 
pode jantar melhor do que no hotel mais pretencioso, de cozinheiro galego à francesa. 

E agora ainda a comparação poderia ser mais desfavorável, atendendo à greve dos 
hortaliceiros, que tanto dá que falar em Lisboa e tem sido causa de longos artigos e 
reclamações. 

Afinal parece que já tudo serenou e os nabos e as couves baixaram aos preços 
modestos, que fazem a felicidade da boa burguesa e do comilão do marido. 

Lisboa assustou-se e havia de quê; mas o Campo de Sant'Anna arvorado em praça de 
venda, vai gozando do pitoresco privilégio, e, finalmente, os preços voltaram à antiga, com 
mais ou menos trabalho de uns, maior ou menor relutância de outros. 

Deu isso para três ou quatro dias neste verão sem-sabor que vamos atravessando, e já 
não foi mau. Fundam agora os amadores de novidades e surpresas suas esperanças no crime 
do Barreiro. Mas já alguns jornais da noite deixaram de falar nos novos descobrimentos da 
polícia, o que prova, ou que o caso não dá o que se esperava, ou que o público se foi pouco a 
pouco desinteressando do assunto. 
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Assim foi, assim é, assim será. O que ele quer é novidades fresquinhas. A folhas 
tantas, se o romance se lhe interrompe, outro virá que o entretenha e não há processos que o 
levam novamente para o entrecho já esquecido. 

O próprio Dreifus, que tanto deu que falar, quando Zola levantou violentamente a 
questão publicando seu primeiro panfleto, encontrou já muita gente desinteressada, quando foi 
de seu segundo julgamento, quando exatamente o caso se tornou deveras, ou, para melhor 
dizer, muito mais interessante. Depois um telegrama ou outro: Dreyfus em Lourdes, Dreyfus 
escrevendo, e nada mais. Daqui a meia dúzia de anos, Dreyfus, que comoveu o mundo inteiro, 
será para os nossos filhos um nome completamente ignorado. 

Há dois anos muitos tinham em casa um mapa do Transvaal, onde marcavam com 
alfinetes a posição dos ingleses e boers; pois a guerra ainda não acabou e talvez já alguns 
desses confundam Pretória com Pequim e os boers com os filipinos. 

Tout pass, tout cass, tout lasse. Esta escapou a Salomão no Livro de Sabedoria. Pois já 
devia de ser assim, e ele, que tantas mulheres teve, devia de sabê-lo como ninguém. 

 
João da Câmara. 
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O Ocidente. nº 819. Lisboa, 30 de setembro de 1901. p. 209, 1 col. 
 

 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Dois terrores pânicos houve em Lisboa nestes últimos dias: a certeza de que andava 

em circulação grande número de notas falsas, e a confirmação do perigo em que andam os que 
passam na Praça de Camões de ser esmagados pelo machimbombo. 

Com respeito às notas, foram dadas as devidas previdências e, como o Banco de 
Portugal diz pagar as que lhe forem apresentadas, o susto serenou. Quanto ao perigo que há 
muito ameaça surdos, cegos, velhinhas, distraídos e crianças, é natural que em coisa alguma 
se modifique. Já puseram por alcunha ao elevador da Estrela o Mata-gente. Boa vontade não 
lhe falta. 

A última vítima foi um pobre pequenino de onze anos, vendedor de jornais, que, no 
momento em que o carro dava volta com toda a velocidade, corria, brincando, em perseguição 
de outro, e assim atravessava a rua naquele momento. 

Não houve, portanto, culpa dos empregados. Mas, quando se viu, em uma grande 
cidade, ser preciso andar sempre atentamente até pelos passeios onde deveria haver toda a 
segurança, ou são certos o atropelamento, a queda, a canelada pelo menos? Em qualquer 
aldeia, esquecida das câmaras municipais, é mais seguro o caminho em noites escuras do que 
em Lisboa ao meio-dia. 

Falou-se e muito se escreveu contra a tração elétrica; mas de certo outros muito 
maiores perigos já por aí nos ameaçavam do que a possibilidade de morrer como vai morrer o 
Czolgosz, assassino de Mac-Kynlei. 

Horrorosa morte é essa, entretanto imaginada pelos bem intencionados que calcularam 
que a da guilhotina ainda devia fazer sofrer o desgraçado durante três quartos de segundo pelo 
menos. O fato é que experimentado o novo sistema já em uns poucos de infelizes, estes 
estorceram-se medonhamente na cadeira do patíbulo e foi preciso, por mais de uma vez, 
recomeçar a experiência. 

Com o mandado de soltura a favor da grande agitadora, Miss Goldmann, e o horroroso 
espetáculo da morte do assassino põe-se ponto definitivo no drama que tanto comoveu o 
mundo inteiro. 

Entretanto os chefes de estado redobram suas precauções, os governos aumentam os 
quadros de polícia e uma sombra negra paira sobre os festejos mais entusiásticos. 

O Imperador da Rússia não foi a Paris, onde, durante o dia 20, o esperou ansiosa a 
população, que um jornal francês comparou com graça a um namorado, impaciente, à esquina 
da rua, à espreita de uma mulher que afinal não passa. 

Teve o Czar de contentar-se com as festas magníficas que lhe ofereceram fora da 
capital, valendo-lhe a revista do grande exército francês, espetáculo deveras maravilhoso, os 
maiores e mais rasgados elogios, que o Sr. Loubet pagou com amabilíssimas frases nos 
brindes trocados. 

Também cá pela nossa terra foram as manobras militares o grande atrativo da semana. 
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Tomaram nelas parte os regimentos da guarnição de Lisboa, cujos acampamentos 
foram muito visitados por todos os moradores de Cascaes, Sintra e mais lugares próximos do 
campo de manobras. 

Os comboios partiram de Lisboa cheios de curiosos, que muito contrariados ficaram 
no último dia, quando, depois de uma madrugada e marcha forçada por maus caminhos até ao 
lugar de Trajouce, souberam da contraordem dada pelo rei relativa à revista final e ao almoço 
no campo. Mas os soldados estavam cansadíssimos, o tempo correra péssimo e na lama 
acumulada era difícil armar-se a grande tenda onde o almoço deveria realizar-se. 

Cascais é que maior animação teve nestes últimos dias, vendo o ministro da guerra, 
seus ajudantes e adidos estrangeiros almoçar no Hotel do Monte Estoril. 

O Sr. D. Carlos e a Rainha, Sra. D. Amélia, saíram há dias da Pena para a cidadela de 
Cascais, onde tencionam passar o mês de outubro e foram recebidos com grandes 
manifestações de júbilo. 

Desde Alcabideche acompanharam a carruagem real perto de cem carruagens e muitos 
ciclistas, cavaleiros e amazonas. De todas as janelas, no Monte Estoril, foram lançadas muitas 
flores. Em frente da cidadela soltaram duzentos pombos à chegada da Rainha. O Presidente da 
Câmara leu-lhe uma poesia de Fernandes Costa. 

No dia dos anos de Suas Majestades, toda a vila e embarcações ancoradas na baía 
iluminaram, produzindo um efeito brilhante. A noite era de luar puríssimo, que mais ajudava à 
beleza do espetáculo. 

No dia seguinte, domingo, realizou-se, com grande animação, a regata organizada pelo 
Real Clube Naval. 

Como se vê pelas notícias que todos os dias chegam da elegante vila balnear, pouca 
falta lhe tem feito o jogo, sendo por certo muito mais agradável do que perder um cerco à 
dama ou uma parada maior n° 14, ouvir no Clube um bom pedaço de música de câmara pelo 
sexteto espanhol. 

Em Lisboa o inverno vai-se anunciando pela temperatura mais fresca, pelas mulheres 
das castanhas e pelas caras de atores que se vão chegando aos seus teatros. 

Abriram os Coliseus. Dois. É um pelo menos a mais. Mas deixá-lo. Muita gente gosta 
do espetáculo que lhe sai barato e a distrai sem dispêndio de faculdades intelectuais. 

Dos números apresentados no Coliseu de Santo Antão, o mais falado é o das cabras 
sábias e delas a cabra palhaça, enlevo das crianças. Já no domingo houve o primeiro 
espetáculo de dia e era uma alegria a alegria delas. 

Os Coliseus só dois teatros encontraram abertos; mas todos os outros, com exceção de 
S. Carlos, já vão procedendo aos arranjos necessários para inauguração da nova época. 

No teatro da Trindade estreou-se no Surcouf o novo cantor Salvaterra, o que não é 
notícia de pouca importância em uma terra onde cantores são ave raríssima. 

Na Avenida a Rosa Paes apareceu-nos nas Doze mulheres, primorosamente vestida. 
Ora é certo que a elegância na atriz portuguesa é também raríssima ave. 

O Visconde de S. Luiz de Braga já voltou do seu costumado passeio ao estrangeiro, 
trazendo o sorriso satisfeito de quem fez muito feliz viagem. 

É inquestionavelmente um dos empresários mais inteligentes que tem havido em 
Portugal, sabendo como nenhum equilibrar a arte com o cofre da empresa. 
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A companhia portuguesa, que no teatro D. Amélia funcionará este inverno, foi 
completada com a entrada das duas irmãs Laura e Delfina Cruz, atrizes novas de prometedor 
talento. 

Já os jornais publicaram o repertório da companhia para o futuro ano, devendo, com 
cinco ou seis originais portugueses, serem representadas as afamadas peças: La Veine, Le 
Coup de Fouet, Les Demi-Vierges e La Course au Flambeau. 

Para novembro ouviremos o Zacconi, que atualmente goza para muitos da fama de 
primeiro ator italiano e nos dizem ser maravilhoso na interpretação das peças de Ibsen. A 
seguir teremos as representações da famosa atriz, italiana também, Clara Della Guardia, 
atualmente na América do Sul, cujos jornais falam com entusiasmo do gênio da formosa atriz 
no mais variado repertório: Sans-Gêne, Zaza, A Honra, Duc Conscienze, etc. Vem com ela o 
Orlandini, que vimos, já talento muito prometedor, representar ao lado de Novelli. 

Mais tarde, para a primavera, teremos a famosa Bartet, um dos mais gloriosos nomes 
do teatro francês.  

Mas ainda não era bastante. O Visconde de S. Luiz conseguiu que Jules Claretie, há 
muito convidado pelos jornalistas portugueses para um almoço que prometeu aceitar, fizesse 
no teatro D. Amélia uma conferência sobre teatro, que tão maravilhosamente conhece. 

Jules Claretie será decerto recebido em Lisboa como o merece um dos primeiros 
escritores franceses da atualidade e que sempre tão amável se mostrou conosco. 

E por estes dias não se torna a falar em teatros, que estão as eleições à porta. 
 

João da Câmara. 
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O Ocidente. nº 820. Lisboa, 10 de outubro de 1901. p. 217, 1 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Eleições. 
Mais questionadas em projeto, menos disputadas em sua realização, nunca as houve 

em Portugal. 
Em certas assembleias de Lisboa quase se não deu por isso, sendo insignificante o 

número de eleitores e dando todo o tempo aos da mesa para aproveitarem o seu domingo. Só a 
assembleia de Alcântara é que não terminou seus trabalhos no primeiro dia. 

No resto do país, salvo duas ou três exceções, a luta foi tão pequena que os carneiros 
nem padeceram, eles que, ainda há tão pouco tempo, tamanha cresta apanharam. 

Progressistas e regeneradores, todos em um acordo invejável para uma família, 
caminharam de braço dado para a urna, com os mais brandos salamaleques. 

Claro está que cada qual lhe espera a pancada mais dia menos dia. 
O Sr. João Franco é que não foi tão feliz como os amigos lhe previam, sendo mínima 

sua representação na câmara, de que o próprio chefe do novo partido não fará parte. 
E as eleições de Arganil e de Coimbra foram as únicas que despertaram um nada a 

atenção dos políticos. 
O governo obteve uma enorme maioria e o Sr. José Luciano de Castro conta na nova 

câmara com quarenta e alguns amigos. 
No dia 2 de janeiro o rei fará novo discurso, chamando para assuntos da maior 

importância a atenção dos Srs. deputados e dignos pares do reino, e, entretanto, os amigos de 
ontem irão preparando musculosos tropos para se baterem como adversários velhos. 

Assuntos importantes de que tratem não vão faltar-lhes que, se os tempos nos correm 
hoje mais serenos, ainda o sono não é de todo descansado, nem as colônias nem os credores 
externos entrando em combinações de prolongadas sestas. 

A guerra dos ingleses contra o Transvaal, ainda longe, segundo parece, de seu termo, 
continua a impor ao governo português o sacrifício de sustentar na fronteira de Moçambique 
um forte contingente de tropas que façam respeitar a qualquer dos combatentes os nossos 
territórios. 

No dia 5 partiu a bordo do Zaire a nova expedição de tropas de todas as armas, que se 
dirige a Lourenço Marques, onde vai render a força que há um ano foi servir naquela nossa 
importantíssima possessão. 

No contingente vão militares de todas as armas, formando um total de 814 praças e 34 
oficiais.  

O rei esteve a bordo do transporte, acompanhado pelos srs. ministros da guerra e da 
marinha e muitos oficiais superiores do exército e da armada. As músicas dos regimentos 
tocaram o hino da carta. 

Nas ruas e à porta do Arsenal juntou-se muito povo, bem como na ponte, onde houve 
despedidas comovedoras. 
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O navio pôs-se em marcha às quatro horas. O rei assistiu à partida de uma das janelas 
da inspeção do arsenal. 

Os soldados tinham atravessado as ruas de Lisboa marchando com firmeza, mostrando 
até certo entusiasmo. Na hora da despedida, ao ver os lenços agitarem-se, e olhos saudosos 
cheios de lágrimas, algum se comoveria; mas depressa limpou os olhos, afogou na garganta 
um soluço. Todos sabem qual é a tradição do soldado português e o dever que tem a cumprir. 

Um ano passa depressa. Não tardará que os outros cheguem e então, naquela mesma 
ponte onde tantas lágrimas vimos correr, em lábios de mães, de irmãs e de noivas, veremos 
sorrisos desabrocharem à luz de uns olhos alegres como sóis. 

O Zaire deve chegar a Lourenço Marques com uma viagem de proximamente vinte e 
três dias. 

Uma bonita jornada, que já se não parece com a dos tempos em que o Cabo tinha de 
ser dobrado pelos navios de vela, que, mais do que com as tormentas do extremo sul da África 
haviam de sofrer com as calmarias da Guiné. Quem lhes diria que tão rápida havia de ser um 
dia a viagem e que tão pequenino havia de ser o mundo que os homens lhe dessem volta, 
como dentro em anos sucederá, no espaço de quarenta dias? 

As distâncias diminuem com a velocidade e até Lisboa, desde que tem os elétricos, nos 
parece muito mais pequena. 

Os carros são constantes e já ninguém, como nos primeiros dias, acha perigosa a 
velocidade com que correm pelo Aterro, pela Junqueira, pela rua de Pedroiços fora. 

Um ou outro carro de mulas, que de quando em quando passa, parece-nos um 
fantasma pré-histórico. E sempre falando-se em maiores velocidades, já muitos exigem dos 
elétricos duzentos quilômetros por hora. 

Hora e meia daqui ao Porto, o que antes em um velho ônibus se levava ao Lumiar ! 
E no meio disto, há sempre os condenados a ficar tão presos às obrigações como os 

facínoras à cadeia. 
E cara alegre que não há outro remédio!  
Devem às vezes sentir o mesmo efeito que faria a uma tartaruga a história de um 

pombo correio.  
Foi por isso que todos desta redação faltaram ao amabilíssimo convite de seu ilustre 

colega Bento Carqueja para a festa de inauguração da Fábrica de Papel do Caima, em Oliveira 
de Azemeis, que, correu brilhantíssima. 

Viagens, ouvimos falar delas e contentamo-nos com isso, parecendo-nos todas tão 
maravilhosas como se as delineasse Júlio Verne. 

Em viagem partiu no princípio do verão metade da população rica de Lisboa e em 
viagem anda agora pelas províncias do norte o Príncipe Real, Sr. D. Luiz, acompanhado pelo 
major, Sr. Mousinho de Albuquerque. 

Tem-no recebido com festas nas várias terras que tem percorrido para seu recreio e 
instrução. 

Lisboa vai falando muito no que tenciona fazer para o inverno, mas, por enquanto, 
pouco vai passando de suas boas tensões. 

Abriu o teatro do Príncipe Real com a peça A Chamariz, que agradou muito, e 
brevemente abrirão os de D. Maria e D. Amélia. 
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As touradas vão por enquanto chamando gente, que o verão ainda está conosco, até 
quando sejam verdadeiras palhaçadas como a maior parte das que ultimamente se têm 
realizado na Praça de Algés. 

Por esses arredores outras tem havido chamando concorrência; mas só duas 
despertaram verdadeiro interesse nos amadores: a última que se realizou em Cascais e a com 
que foi inaugurada no dia 30 a nova praça de Villa França. 

Suas Majestades aceitaram o convite da comissão para assistir à corrida, e Vila Franca 
fez-lhes uma recepção entusiástica e realmente bela. 

A corrida foi, por exceção, muito boa, sendo os toureiros todos curiosos de bom nome 
e tendo tido apenas o defeito de nos não ter dado a admirar o trabalho de Guerrita, que nela 
não tomou parte, como a princípio se dissera. 

A toirada de Cascais foi apenas um incidente na lufa-lufa de divertimentos em que por 
lá anda a colônia. 

Todos os dias são novas festas, passeios, concertos, bailes, sem que ninguém faça caso 
de um ou outro de nariz caído, saudoso da batota, lamuriento e mal humorado. Foi-se-lhe o 
último grande argumento: a desgraça da terra. 

A regata que na formosíssima baía se realizou no dia 29 atraiu à Cascais enorme 
concorrência de espectadores. O vapor D. Affonso que conduziu os sócios do Real Clube 
Naval fundeou entre os cruzadores D. Carlos, D. Amélia e S. Gabriel e o iate Amélia do rei, 
Sr. D. Carlos. 

Muitos outros vapores e barcos conduzindo famílias cruzavam-se em diferentes 
direções, conforme as peripécias da regata, que foi animadíssima e das mais interessantes que 
ali se tenham realizado. 

As corridas que maior interesse despertaram foram as dos iates à vela, de que saiu 
vencedor o Idália do Sr. Manuel de Castro Guimarães, e a das guigas a remos, tripuladas por 
senhoras, de que saiu vencedora a Branca timonada por D. Manuel de Menezes. Eram 
remadoras as Sras. D. Maria de Jesus Salema, D. Mariana de Lencastre, D. Maria de Jesus Gil 
e D. Thereza Calheiros. 

A distribuição dos prêmios oferecidos por suas majestades o rei D. Carlos, Rainhas 
Sra. D. Amélia e Sra. D. Maria Pia e pelo Sr. Infante D. Affonso, realizou-se à noite no salão 
Sporting Clube. 

Os exercícios físicos estão tomando na educação da mocidade a preponderância que há 
muito a boa higiene andava exigindo. Força e destreza são qualidades essenciais no homem. 
Deixemos de cuidar que só morrinhentos são capazes de demonstrar inteligência. Regatas, 
jogos físicos, ginástica, tiro ao alvo, são ótimos preparadores de uma saúde robusta resistente 
às fadigas do trabalho. 

A estação vai chegando ao seu termo; os teatros vão abrir; Lisboa chega-lhe a vez de 
animar-se e teremos por aí assuntos mais importantes do que a revolta dos presos no Limoeiro 
e as providências do Sr. Paulo Cancella, aliás tão bem tomadas que os presos sossegaram 
todos. 

 
João da Câmara. 
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O Ocidente. nº 821. Lisboa, 20 de outubro de 1901. p. 225, 3 col. 
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 

O inverno é conosco. Foram-se até o verão de S. Martinho os dias de sol esplêndido. 
Sob as primeiras grandes bategas saiu do quartel na Junqueira e partiu para o arsenal 

da marinha a expedição que embarcou com destino a Macau. 
Foi esta mais falada, porque haviam dado na vista os uniformes novos, realmente 

bonitos. Atraíam a atenção os oficiais com seus chapéus emplumados, os soldados com botas 
até ao joelho e fardamentos azuis. 

Caía a chuva, e eles vieram marchando por essas ruas com a música dos marinheiros à 
frente. Era toldado o céu todo por nuvens muito baixas e o África atracado à ponte do arsenal 
desenrolava suas espirais de fumo negro, que mal se erguia na atmosfera úmida, logo 
vergando e enegrecendo as águas do Tejo. A charanga tocava o hino da carta e eles iam 
embarcando, todos com uma saudade a enlutar-lhes o coração, levando ainda na boca a 
amargura das lágrimas, bebidas em faces beijadas na hora triste da despedida. 

Calou-se a música, ouviram-se as primeiras pancadas do embolo, o navio marchou 
pelo Tejo fora. Olhos saudosos perderam-no de vista, ainda antes que ele chegasse à barra, a 
roncar lá ao longe na grande cerração. 

Lá vão mais essas centenas de homens cumprir um dever, e vão com eles, cheios de 
mágoa, mas pela razão conformados, os corações de muitos. 

Dói sempre ver partir para tão longe tanto homem em plena mocidade, todos incertos 
do seu futuro, adiando a realização de um sonho, sobre Deus desde quantos anos acalentado. 
Choram as mães, choram as noivas. 

Era o primeiro dia de inverno; mais aumentou a tristeza daquele embarque e havia de 
tornar mais longas as primeiras horas da jornada. 

Os dias seguiram-se todos tristes, enuveados, chorosos. Uma vez ou outra um raio de 
sol a dizer-nos que ainda lá está, um pedaço de céu em noite sem luar, mas cheio das estrelas 
cintilantes com que sempre de inverno se enfeita. 

Acabou-se o verão, temos de falar de sua despedida, de bailes, festas e jogos e de 
outros assuntos ainda que foram falados, todos pequeninos, sem valor, ao pé da enorme dor 
daquela mãe agarrada ao filho que partia. 

Mas cada qual dá maior importância ao que mais de perto lhe toca. E enquanto o 
África vai singrando Mediterrâneo fora, à descoberta de novas estrelas e outras cores no mar, 
continuamos nós a falar das festas de Cascais, do que vai por Lisboa em teatros, coisas que a 
tantos importa que as tratam em artigos de fundo. 

Valha-me Deus! que até eu deixei por dias o meu sossego e desiquilibrei um tanto a 
minha vida. Chamei-me à ordem vendo aqueles que partiam, arriscando não simplesmente os 
nervos – uma ou duas nevralgias, uma ou outra noite de insônia – mas muito mais, talvez o 
próprio sangue. Há coisas muito maiores em que tanto vale a pena pensar-se! mas somos 
assim, temos de gastar horas com os nossos assuntos pequeninos. Pro domo mea ainda tem 
muita força. 
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O tempo também concorreu para azedar os ânimos em Lisboa. O céu era tão triste, as 
ruas tão enlameadas! Descia o mau humor desde o céu, trepava-nos pelo corpo desde o chão. 

Em Cascais importaram-se menos com as descargas celestes e as partidas de lawn 
tennis entre ingleses e lusitanos continuaram apesar da chuva. 

Os fiéis aliados venceram em todas as partidas, mas a alegria que em nós celebra a 
cançoneta francesa não murchou por tão pouco. Na noite seguinte ao da chegada do príncipe 
real, que, acompanhado por Mousinho de Albuquerque, andou viajando pelas províncias do 
norte, realizou-se o grande baile na cidadela, cujas salas se achavam ornamentadas 
formosíssimamente. 

Lindo final de estação. Cascais está a acabar por este ano. Della Guardia e Zacconi 
darão breve o sinal para a retirada dos últimos teimosos. 

Entretanto foram abrindo em Lisboa os teatros de D. Maria e D. Amélia. 
E cá estamos em teatros outra vez, um nadinha mais cedo do que desejáramos, porque 

nos não queríamos alongar no assunto. Mas tem de ser. 
A projetada reforma do teatro normal aqueceu os ânimos. Levantou-se nos jornais de 

Lisboa viva polêmica, falou-se muito de interesses feridos, falou-se de despeitos, 
arquitetaram-se castelos de argumentos sobre boatos que vão correndo, e Deus sabe quem os 
inventou e mais o diabo às vezes. 

Quando o Diário do Governo publicou em agosto de 1898 o decreto pelo qual se rege 
a atual sociedade exploradora do teatro de D. Maria, depois que pelo ministro foi indeferido o 
requerimento de alguns autores dramáticos que reclamaram contra certos artigos, expus neste 
mesmo lugar as razões que me obrigaram a protestar contra um diploma, que, aliás continha 
cláusulas justíssimas e revelava profundo saber em seu autor. As mesmas razões que então 
apresentei continuo a achá-las cada vez mais justas. Erros que houve na aplicação do decreto, 
aliás previstos, mais me arraigaram no desejo de uma reforma na qual se atendesse às queixas 
de muitos autores dramáticos, de muitos atores, até creio que de não pequena parte dos atuais 
societários e de outros que o foram e deixaram de ser por diversos motivos: Joaquim de 
Almeida, que nem chegou a representar sob o atual regime depois de haver requerido para 
entrar na sociedade, Lucinda do Carmo, Delfina e Laura Cruz. 

Desejo a reforma do teatro e muito especialmente a daqueles artigos, contra que 
sempre protestei, do decreto assinado pelo Sr. José Luciano de Castro. Sou coerente e tanto 
sempre o fui até hoje, que, embora coisa alguma a tal me obrigasse, nem ponto de honra nem 
sequer capricho, não me quis nunca sujeitar ao que uma vez desaprovara. 

Inimizade alguma a tal me instigava. Como visitante e amigo muita vez entrei no 
palco de D. Maria. Até aproveito esta ocasião para em público agradecer ao Sr. Carlos Posser 
a extrema delicadeza que sempre usou comigo, quer vindo à minha casa pedir-me para 
traduzir uma das primeiras peças no teatro normal representadas, quer convidando-me para 
espetáculos e ensaios, mostrando-se-me afavelmente desejoso da minha opinião. O primeiro 
favor não lhe o pude aceitar e o Sr. Carlos Posser, que é um homem de bem, reconheceu as 
minhas razões. 

Nada me impele fora o vivo desejo de ver melhorar o nosso teatro. Agora combato o 
que desde seu início combati. Nem mais nem menos. Agora com mais algumas razões. 

E visto ver-me obrigado a falar na primeira pessoa, a escrever este eu, coisa que nos 
outros tanto me arrelia, defeito de cronista a que tanto fujo, contarei um caso. 

Mal conheci Antônio Ennes, cujo talento admirava e por quem tinha a grande simpatia 
que a todo homem com um bocadinho de sentimento merece quem alguma vez demonstrou 
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qualidades superiores. Entrei para o rol dos humildes autores dramáticos muito tarde, quando 
já Antônio Ennes havia muito se retirara para outros campos onde maiores glórias havia de 
colher. Ele sumidade na política, eu na minha sombra, frequentávamos meios diferentes. Na 
minha vida não lhe apertei a mão três vezes, não conversamos dez minutos a fio. Julgando 
meu dever atacar-lhe a obra, não esqueci um so momento o respeito que lhe devia. E tanta 
justiça, não deverei talvez dizer nas minhas razões, mas nas minhas intenções, ele encontrou, 
que me deu desde então inequívocas provas de simpatia, protegendo até espontaneamente, e 
com toda sua altíssima influência – o que  só muito depois soube e por acaso – uma pequena 
pretensão que eu tinha. 

Por isso me dói, e talvez só por isso tanto me alargue no assunto, que se diga que falar 
em reforma é atacar o grande morto. Dizem-no os que se escudam com ele, à falta de 
melhores razões, como quem se põe atrás de uma pessoa estimada que pode ser ferida, se o 
atirador não for mestre, o qual por essa defesa se amedronta. 

O próprio Antônio Ennes não fez mais do que sujeitar à experiência a sua reforma, e 
ninguém pode hoje dizer o que dela hoje ele pensaria. Gigante foi Almeida Garret e veio um 
dia em que a sua obra de organização de teatro caducou completamente. Dir-me-hão que é 
cedo ainda, que a experiência não está completa, que as culpas são outras e que o decreto e 
delas inocente, responderei simplesmente que, mau grado esforços que sempre me mereceram 
elogios, o teatro de D. Maria está longe da altura a que já deveria ter atingido desde a maior 
proteção dos governos e tão bons desejos do público. 

Quem em tempos de Antônio Ennes lhe combateu a obra, tem de ser coerente e, se os 
fatos lhe não deram motivo para modificar seu juízo, continuar nele como lhe o manda a 
consciência. 

Artigos há no decreto de 1898 que julgo prejudiciais; é inegável que muitos outros 
foram mal compreendidos na sua execução. Para bem da arte julgo convenientíssima a sua 
reforma. 

Desculpem os leitores. Raríssimas vezes abuso podendo intitular a crônica: Pro domo 
mea. 

Tinha que defender-me porque me atacaram com a maior injustiça. 
 

João da Câmara. 
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O Ocidente. nº 823. Lisboa, 10 de novembro de 1901. p. 241, 3 col. 
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Assunto de monta: hostilidades entre a França e a Turquia. 
O ministro Delcassé, em uma das últimas sessões da câmara dos deputados, explicou 

as origens do atual conflito e quais eram as pretensões da França. Disse que o governo 
precisava da absoluta confiança da câmara. 

A ordem do dia apresentada pelo deputado radical Rivett e pelo republicano 
Chastenet, declarando que a câmara confiava no governo para fazer respeitar os interesses e a 
honra da França, foi aprovada por 305 votos contra 77, havendo 90 abstenções. 

A divisão naval, que a França mandou às águas da Turquia, comandada pelo vice-
almirante Caillard, é composta dos sete navios mais rápidos da marinha francesa. 

O vice-almirante Caillard desembarcou as suas forças em Mitilene, onde logo tomou 
posse das alfândegas. Os habitantes pediram que a ilha fosse anexada à Grécia. 

Apesar da chegada da esquadra, era opinião geral em Constantinopla que o sultão não 
daria completa satisfação à França. 

O Sr. Bapst, conselheiro da embaixada, atualmente encarregado de negócios da França 
em Constantinopla, relativamente ao iradé assinado pelo sultão com respeito à divida 
Lorando, comunicou a Teufik-pachá que julgava a satisfação insuficiente, pois que não se 
especificavam as condições do pagamento. 

Posteriormeute o Sr. Bapst dirigiu à Sublime Porta uma nota em termos imperativos, 
formulando novas reivindicações, especialmente o reconhecimento legal da escola francesa e 
de todos os estabelecimentos de beneficência ou de culto colocados sob a proteção francesa e 
o reconhecimento do patriarca chaldaico. Assim o comunicaram de Constantinopla para o 
jornal Le Temps, de Paris.  

Nas águas da Turquia devem brevemente reunir-se esquadras da Grécia, Inglaterra e 
Itália. 

Diz-se que a Turquia dispunha apenas de um couraçado e um cruzador com que 
pudesse opor-se à esquadra francesa. 

Quanto á atitude futura das outras potências nesta grave questão, dividem-se as 
opiniões. De Vienna telegrafam ao Daili Telegraf que para evitar complicações a França deve 
abster-se de tomar Smirna ou Salonica, porque a primeira consequência de um ato deste 
gênero seria o aparecimento nas águas turcas dos navios de guerra ingleses e austríacos." 

A Correspondência de Berlim mostra-se pouco simpática aos franceses, falando de 
miserável questão de dinheiro e de credores usurários. 

Entretanto telegramas de Londres dizem ser opinião geral que a França procede neste 
conflito absolutamente de acordo com todas as mais potências europeias. Telegramas 
posteriores anunciam que o Sultão aceitou as condições impostas e que a esquadra francesa 
retirará brevemente. 

Tempo seria efetivamente de falarmos um pouco menos de guerras, que a força de se 
tornarem assunto de conversação, parecem ser coisa banal como a chuva e o bom tempo. 
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É ver como em um cantinho de jornal se escondem agora as notícias de ingleses e 
boers, que entretanto na África do Sul lá continuam a espingadear-se, como se isso fosse 
missão dos homens nesta terra. 

Cá por casa também andamos um bocado agitados no domingo em que se realizaram 
as eleições municipais, mas afora os simples telegramas que ainda assim enchiam colunas dos 
jornais noticiosos, pouco mais, no gênero considerações políticas, deram elas para se escrever. 
Grande maioria de vereações regeneradoras, eis o resultado final. 

A política vai aquecendo com a aproximação da abertura das câmaras. Acordos que se 
rompem, como era de prever, dão esperanças de sessões agitadas, o que é sempre mais 
interessante. 

A Arcada vai-se animando e com ela toda Lisboa, onde já começam a aparecer as 
caras conhecidas do inverno. 

Já outro movimento tem de tarde a Avenida e o Chiado, por onde as senhoras passam 
mostrando suas toilettes novas da estação. Chegam de todos os pontos do país, encontram-se 
agora, cumprimentam-se com alegria. O verão de S Martinho tem feito suas caretas, mas uma 
ou outra de suas tardes têm-se portado honestamente, em harmonia com a tradição. As ruas 
têm-se animado, os teatros vão tendo mais gente. Verdade é que bastante diligência têm todos 
feito para chamar o público. 

Cascais é que ainda de si dá notícias de quando em quando, prolongando quanto pode 
o seu tempo, já por novembro fora. 

Entretanto está nos últimos arrancos e a debandada foi grande logo que se anunciaram 
no teatro D. Amélia as primeiras recitas de Clara Della Guardia. 

A última festa ali realizada foi o esplêndido baile em casa dos ministros de Alemanha, 
Srs. condes de Tattenbach. 

Daqui a dez dias só ficarão em Cascais e Estoril os que têm o bom gosto de ali passar 
todo o inverno. 

Em Lisboa novidades não faltam. 
A maior de todas, a mais falada, foi a estreia no teatro D. Amélia da muito formosa 

atriz italiana Della Guardia, que escolheu para sua apresentação ao público, a célebre Zazá, 
que já viramos pela Réjane, pela Rose Sima e dezenas de vezes em português pela Ângela 
Pinto. 

Apesar dos confrontos, Della Guardia foi aplaudida, porque é realmente uma atriz de 
talento, o que não é vulgar, e cheia de mocidade, o que é raríssimo. 

Leva uma atriz muitos anos geralmente a conquistar sua fama e estar de posse 
completa de todos seus recursos. Quando é grande, quando realmente sabe todos os segredos 
da sua arte, falta-lhe geralmente a mocidade, o grande condão para entusiasmar. 

Della Guardia caminhou depressa e, se não é artista que por ora se compare a outras 
que ultimamente vimos em Lisboa, o caminho em que vai há de levá-la longe, com tal 
velocidade inicial.  

Mais por informações que por testemunho próprio escrevemos o que aí vai. Uma 
bronquite teimosa deixou-nos apenas assistir, ainda assim com mau modo dos vizinhos, aos 
três primeiros atos da Zazá. Não vimos a Fernanda nem a deliciosa Musotte. 

Temo-nos entretido estes dias a tossir na cama e a ver o que nos dizem os jornais. 
É que sabemos o que nos causa estar em um teatro e, por detrás de nós ou ao nosso 

lado ou na nossa frente, termos um homem que espirra, que tosse, que se assoa, que chora, 
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que limpa as lágrimas, que se estorce na cadeira, e funga, e suspira, e cospe e nos interrompe 
na nossa atenção e nos põe de mau humor. E ainda piores que o da bronquite são os que o 
mandam calar e ainda fazem mais bulha com os seus schins! e as suas queixas e mais 
nervosamente fazem tossir o desgraçado. 

Meti-me na cama e nunca mais vi a Della Guardia.   
Por esse mesmo motivo não dou aqui notícia das Manobras Cônjuges que não vi no 

teatro do Ginásio, original português do Sr. Rafael Ferreira, cujo entrecho contado pelos 
jornais é deveras graciosíssimo e interessante, sendo por si bastante para recomendar a peça. 
Dizem-na escrita sem uma escabrosidade. Mais um motivo para a recomendação. 

No teatro do Príncipe Real, em festa artística de Adelina Ruas, representou-se o Ás de 
Paus. 

Nós, sempre a tossirmos, está claro que não fomos ver. 
E pena tivemos realmente, porque essa é que é deveras uma atriz de talento, a Adelina, 

alma de verdadeira artista, das maiores de que se tenha honrado a cena portuguesa. 
Duas peças de autores distintos, portugueses representará este ano: O Gebo de Raul 

Brandão e outra de Lopes de Mendonça, que a está escrevendo, seduzido deveras pelos altos 
recursos da atriz a quem vai integrar o primeiro papel. 

Alguns elementos novos, que este ano figuram, na companhia do teatro do Príncipe 
Real, são valiosíssimos: Joaquim de Almeida, dos primeiros atores portugueses, Setta da 
Silva, um bom cômico, Amélia Pereira, uma ingênua gentilíssima, de talento indiscutível. 

Raul Brandão apresenta-se pela primeira vez só na cena. A Noite de Natal, 
representada há dois anos no teatro de D. Maria e que foi escrita de colaboração com Júlio 
Brandão, tornou no teatro conhecido seu nome já notável como de prosador distinto. 

Lopes de Mendonça seguir-se-há com seu original cheio de cenas patéticas, que 
deverão produzir a maior comoção. 

Ano cheio para o Príncipe Real. 
O talento de Adelina Ruas era digno de chamar a atenção dos dois ilustres 

dramaturgos. 
João da Câmara. 
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Faz hoje um ano, nas colunas deste jornal, contava eu a morte de um querido amigo, 

um dos maiores artistas da nossa geração. Vira-o expirar, ouvira os soluços da inconsolável 
viúva e das filhinhas que ele tanto estremecia. 

Foi no dia 17 o primeiro aniversário do falecimento de Ciriaco de Cardoso. 
A piedade de Affonso Taveira, empresário do teatro do Príncipe Real no Porto, 

inspirou-o a transportar para o cemitério do Repouso o cadáver do amigo querido. 
Ao cemitério dos Prazeres o foram buscar no dia 16. 
Que dia triste foi esse! Dia de inverno, escuro e chuvoso. 
Doente em casa, há quinze dias, não pude cumprir o que seria consolação triste para o 

meu coração, que acompanhou toda 
Mas a cidade do Porto tinha direito a guardar as cinzas daquele que foi de seus filhos 

mais ilustres, tinham direito a levá-lo para longe de nós a que foi sua esposa dedicada, suas 
filhas queridíssimas, os seus companheiros de trabalho que tão gratos se lhe mostraram. 

Foi para mim um dia de grandes saudades; mas consolava-me a ideia de que há ainda 
neste mundo, quase sempre tão mau, corações bons, generosos, almas que sentem 
profundamente. 

Foi grande a obra de Ciriaco de Cardoso, grande e simpática, revelando, não só o seu 
formidável talento, mas, quanta vez, a sua extraordinária, requintada sensibilidade. 

De um belo e sentido artigo do Jornal de Notícias, publicado no Porto na manhã do 
dia 17, copiamos estas frases que nos parecem justíssimas: – "Como era completamente 
avesso às agruras da política, às paixões que separam os homens, aos interesses que os 
amesquinham nas competências sociais; Ciriaco foi entre nós a mais pura personalidade da 
moderna arte, amorável, elegante, espiritual e fina. Nas suas partituras, em todos os seus 
trechos musicais, a nota que se revela, a melodia que se desvanece, o cântico que se evola em 
frases cintilantes são centelhas do seu caráter, notificações suaves do seu suave espírito, 
equilibrando-se entre a graça e a bondade..." 

Como é bem verdade, como deve ter conhecido o homem quem assim define o artista, 
um dos mais finos espíritos, um dos mais ternos corações, que tenham fulgido nestes últimos 
tempos em Portugal, que tenham trazido um bocadinho de calor ao meio frio e hostil em que a 
arte entre nós se desenvolve. 

Querido Ciriaco! Foi bom e porque foi bom, teve amigos. Bem lhe o provaram agora. 
Não ficaram ao abandono a viúva e filhas, cuja presença no enterro encheu a todos os olhos 
de lágrimas. É ler o que se passou no Porto à chegada do cadáver, que belos artigos inspirados 
todos os jornais escrevem. Merecia-o o grande músico pela sua arte; mas não se tratava 
apenas de uma apoteose que se faz com palmas e discursos: aquela fez-se com lágrimas 
sentidíssimas. 

Quando o corpo entrou na igreja, a grande orquestra, dirigida por Nicolino Milano, 
executou uma sinfonia pelo herdeiro da batuta de Ciriaco composta sobre os motivos mais 
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populares da obra do falecido. Cheias de caráter religioso, naquele local imenso da igreja dos 
Congregados, apinhada até à porta, naquele momento em que sob a abóbada do templo de 
Deus descansava Ciriaco que foi um crente, aquelas notas, que ao mesmo tempo recordavam 
o vivo e nos falavam de sua morte, encheu de soluços o templo, de saudades a voarem para 
uma luz desaparecida, talvez hoje brilhando mais viva, mas em regiões tão longe, tão longe... 

Seguiu-se à risca o programa. Cantaram discípulos e discípulas dele, de certo com 
muitas lágrimas na voz. Assim sobem mais alto as preces. 

O cortejo que acompanhou Ciriaco ao cemitério do Repouso foi imponentíssimo. As 
ruas estavam cheias de gente, muitas janelas armadas de negro, muitas bandeiras a meia haste, 
cerradas as portas dos estabelecimentos. 

Falaram junto da sepultura Júlio Gama em nome da Associação dos Jornalistas e 
Homens de Letras do Porto, Firmino Pereira, em nome dos jornalistas portuenses. 

Por onde passou o caixão, todos se descobriam respeitosos e olhavam enternecidos 
para aquelas duas pequeninas que o seguiam e que haviam sido o grande incentivo para o 
trabalho daquele que foi uma glória para o Porto, cuja morte foi uma perda para a nação. 

O espetáculo que, em benefício da família, se realizou a noite no teatro do Príncipe 
Real perante uma casa completamente cheia, constou da 300.ª representação do Ali... á preta ! 
representando seus antigos papéis a atriz Ângela Pinto, atualmente no Porto. 

No intervalo do 2º para o 3º ato realizou-se a anunciada apoteose à memória do 
maestro, que tantos anos regeu aquela orquestra, intermezzo em que tomaram parte, além dos 
artistas da companhia, os atores Taborda e Brazão e as atrizes Rosa Damasceno e Aurélia dos 
Santos. 

Taveira foi chamado ao palco e então todos os artistas que nele se achavam cobriram-
no de flores. O público pôs-se todo de pé, vibrando de entusiasmo e associou-se com ardor 
aquela manifestação. Bem o merece ele pela honradez do seu trabalho, que tantos amigos lhe 
têm criado, pela alta nobreza de seu coração de verdadeiro artista. 

Devido a sua iniciativa generosa é que Ciriaco finalmente descansa na sua terra, 
naquele cemitério do Repouso, por cuja porta Ciriaco não passava que não a transpusesse para 
ajoelhar um instante sobre a campa do filhinho estremecido. Agora sim, deve de estar mais 
contente, mais perto do que tanto amou e lhe fugiu, mais perto dos que tanto amou e deixou 
ófãozinhos na terra. 

A apoteose não foi apenas feita ao artista, mas ao homem também, que os dois não os 
sabe separar quem muito de perto os conheceu. 

Foi, além disso, um português. 
Um jornal do Porto compara-o a João de Deus. 
Muita vez comigo o pensara e em um pequenino artigo que me pediram em 1898, 

escrevi estas linhas: – "Ciriaco de Cardoso é um artista eminentemente português, como João 
de Deus, adivinhando todos os segredos da alma do povo, as suas melancolias dulcíssimas, 
certos ideais vagos, saudades indefinidas. Tudo isso existe na música de Ciriaco, que sabe 
com suas notas melhor polir o que de inspiração espontânea sai áspero, rude, anguloso. É um 
artista lapidário, que se compraz em o cristal iriado que a natureza lhe deu envolto em ganga." 

Copiando estas linhas, como nos entristece lembrar que já teríamos de mudar o tempo 
a esses verbos! 

Foi em 1898! Representava-se no teatro da Avenida o Ali... á preta, com êxito enorme. 
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Como lhe estava a vida correndo bem e como ele andava contente, esperançado no 
futuro, nada temeroso ainda da doença cujos primeiros sintomas apareciam! 

Víamo-lo sempre com as duas filhinhas, a Mimi e a Piedade, tão lindas, tão alegres de 
serem filhas de tal pai! 

Lá iam no enterro, outro dia, e caíram sobre o caixão a dar-lhe beijos! 
Vida! que vida ele tinha! que amor a sua arte! que projetos sempre! 
Como ele dizia: – "A minha ópera, que ei de fazer, quando estiver mais descansado!" 
Descansou afinal, parou-lhe de vez aquele coração que tanto vibrou! 
Mas a obra dele vive, vive e viverá, porque ele lhe deu a própria vida. 
Trabalhou muito, trabalhou para o pão de cada dia, queimou o cérebro. Mas, quando a 

sua alma de português ia buscar a melodia sentimental, então era o coração que lhe inspirava 
as notas terníssimas, que, tanta vez, em meio de uma farsa, traziam aos olhos a humidade de 
uma lágrima. 

Abençoado seja o povo da cidade do Porto que soube honrar o seu irmão! 
 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 827. Lisboa, 20 de dezembro de 1901. p. 273, 1 col. 
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Morreu o pobre Baptista Machado que ultimamente andava por Lisboa, falando 

sozinho, cheio de nódoas, quase cego de todo e completamente doido.  
Fora autor dramático, fora jornalista, fora ator. 
Foi neste ramo de arte, para que nem sombras de vocação o chamavam, que o 

conhecemos no teatro de D. Maria. 
Com o maior desprezo pela ignorância do público, quando não sabia os papéis 

inventava frases e tal rosário de disparates urdia uns nos outros com a sua língua de trapos, 
tão seriamente concluía a fala, que todos julgavam estarem atacados de repentina surdez e 
ninguém supunha que na Leonor Telles, o Baptista tinha dito coisa do Severo Torelli e no 
Affonso VI bocados do Hamlet. 

Era lhe indiferente. Também, quando recitava a valer, a plateia o não aplaudia. 
Ria muito, e era deveras um alegre companheiro.  
No jornalismo tornou-se conhecido em uma seção de crítica, que na Folha do Povo 

assinava Zaragueta e em que muitas vezes teve graça. 
Foi autor dramático muitas vezes feliz. Escreveu dramas populares, comédias e 

revistas. 
Quem o encontrava via-o quase sempre alegre. Alegre ainda o vimos na cadeia do 

Limoeiro, quando ali esteve cumprindo sentença por abuso de liberdade de imprensa. 
Entretanto essa alegria proveniente de seu gênio, nem sempre seria sincera, pois 

fundas misérias sofreu o pobre Baptista Machado. 
Um dia encontrei-o ao fim da calçada de S. Francisco, de chapéu na mão murmurando 

não sei o quê. Dias depois, no largo da Biblioteca, perguntou-me onde estava, que não sabia. 
Contei o caso: atribuíram-no à cegueira. Mas eu achara-lhe não sei que de estranho. 

Tinha endoidecido. 
E os dias que andou por aí doido, foram-lhe talvez os melhores da vida. 
Julgava-se rico, tão rico que até não podia gastar o que tinha, e punha o dinheiro em 

depósito no Monte-Pio e já comprava inscrições. Falava, cheio de orgulho, no seu passado de 
autor dramático, nos trezentos e tantos atos que escrevera, dos quais nem um só deixara de ser 
aplaudido. Contava a sua estreia, quando todas as senhoras, que estavam essa noite nos 
camarotes do teatro, tinham descido ao palco para abraçá-lo, cheias de entusiasmo. Ao 
Visconde de S. Luiz de Braga havia feito entrega da sua última peça, um primor! Haviam 
todos de vê-la. 

Um dia recolheram-no no hospital de Rilhafolles, onde há dois dias adormece em um 
sonho de glória e de grandeza. 

Fazia dó vê-lo esfarrapado e a falar da sua riqueza, vê-lo na miséria e rodeado de 
trevas e a falar dos seus triunfos. 
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Não faria talvez esse mesmo efeito em muitos outros, que haviam de rir-se, ouvindo-
lhe os disparates, cortando as falas longas em que se engrandecia para tratar do pintassilgo 
que trazia em uma gaiola, debaixo do braço. 

Ouviram-no muitos entre gargalhadas, que há quem tenha completa insensibilidade 
moral e até faça dela um certo alarde, tal qual os fakires o fazem de sua insensibilidade 
nervosa. 

Pena devem eles ter de não poderem em qualquer circo, entre palhaços, trocá-la por 
alguns cobres. Sempre prestaria para alguma coisa. 

E era uma variante a essa atroz sensaboria, que a muitas casas de espetáculo está 
levando uns homens, que furam os braços, as pernas, dão facadas na barriga, atravessam a 
língua com ganchos, tiram os olhos para fora das órbitas. E há quem os aplauda com delírio, e 
houve quem tanto uma glória assim deslembrasse que, deixando de querer ser um dia um 
homem, abandonando estudos em que andava, foi para um desses coliseus acutilar-se e 
alfinetar-se. 

É mau gosto. 
De todos, faquires, público, etc., um só tem desculpa: e empresário. 
Considere-se seja por que lado for um espetáculo desses, nem arte, nem graça, nem 

beleza, nem valor de qualquer espécie lhe havemos de encontrar. 
Entretanto o êxito dos faquires é colossal. Os coliseus enchem-se. O preto quer fava, o 

empresário dá fava ao preto. Mas que fava! E os olhos esbugalham-se, os corpos estremecem, 
há gente que desmaia, e todos no fim se põem de pé aplaudindo com delírio. 

O quê? A graça? a destreza? a força? a coragem? Não. O enorme defeito de um 
homem: a insensibilidade.  

Se amanhã forem públicas as salas de operação nos hospitais cai lá o poder do mundo. 
É certo que por enquanto as outras casas de espetáculo não têm apresentado novidades 

que sejam muito interessantes, a não ser uma ou outra peça de maior ou menor valor. 
Caso falado foi apenas a reaparição da companhia de Sousa Bastos no teatro da 

Avenida. 
Voltou também do Brasil o empresário Celestino, já tratando de organizar nova 

companhia com a qual deve partir em maio do ano que vem. Dela fará parte a atriz Ângela 
Pinto com um variadíssimo repertório em todos os gêneros. 

O que é preciso e muito cuidado com aqueles ares tão diferentes dos nossos, aquele 
calor a que portugueses não andam acostumados e que por vezes exalta as fantasias e lhes não 
deixa por lá ver as coisas como de cá iam muito ajuizadamente delineadas. 

Foi assim que ele deu não se sabe que misteriosa volta aos miolos da atriz Isabel 
Marques, que daqui partira muito tranquilamente escriturada como atriz de opereta e lá, 
montando a cavalo, enterrou no ginete as esporas e mandou-o para a cabeça de um touro. Este 
cumpriu sua obrigação e a atriz Isabel Marques sentiu calor dobrado. Diz-se que lhe serviu a 
lição. 

Ângela Pinto vai obter decerto no Brasil os triunfos que merece. Os brasileiros não são 
parcos nas ovações que fazem aos que têm verdadeiro valor e não são vulgares artistas com o 
alto merecimento e variedade de aptidões que colocaram a Ângela entre as nossas primeiras 
atrizes. 

Já abriu S. Carlos e os teatros, em competência, buscarão bater-se com o inimigo. 
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O tempo muito frio, e desde há dias chuvoso, não anima muito para a saída à noite. 
Vamos ter um mau Natal, segundo informa o barômetro e a teimosia do cata-vento. 
Deixá-lo! É sempre um tempo alegre, tempo de férias. Chove lá fora, que importa? Em 

volta da nossa mesa, estão os nossos rapazes, está a nossa alegria. Depois da missa da meia 
noite, pode a água cair em jorros das biqueiras, temos o aconchego da nossa casa, onde não há 
de essa noite faltar um só dos nossos filhos. 

É um tempo alegre e que nos traz sempre alegres recordações. 
Natal. Ano Bom. Abertura das cortes. São dias de gala, dias todos entregues à família. 
Depois volta-se ao trabalho. Vêm os políticos para Lisboa. Abrem-se as câmaras. A 

oposição prepara os seus ataques, dispõe os novos canhões contra as couraças do governo. 
Veem então todas as questões velhas, já esquecidas depois das polêmicas jornalísticas; 

vêm as muito modernas, a do cabido de Lamego, a do Banco de Portugal. 
E esta realmente a todos interessa, até àqueles que dela nada percebem, pois que se 

fala de banco e isso quer dizer de dinheiro. Ora todos, mais ou menos, a este respeito afinam 
com as teorias de Mefistófeles: Dinheiro, senhor do mundo! 

A palavra Banco de Portugal tem para todos não sei que magia. Trata-se dele, é 
questão de vida ou morte. 

Pois que é a vida para a maior parte senão essa espécie de felicidade que lhes dá a nota 
de vinte mil réis? Que outros ideais têm senão consegui-la? Que melhor paixão demonstram 
senão namorá-la? Não é a luta pela vida a luta pelo dinheiro? Não serão pois sinônimas as 
palavras? 

Começamos a nossa crônica falando de um morto, falamos agora da vida, fecharemos 
a crônica falando de mais três mortos: o Dr. Martinho Tenreiro, o jornalista Luiz Botelho, o 
Marquês de Angeja. 

O Dr. Martinho Tenreiro, médico distinto, pertenceu ao antigo partido histórico e 
militou depois no partido progressista. Exerceu vários cargos oficiais e foi governador civil de 
Lisboa. Possuía numerosos amigos e foi homem de afamada probidade e caridade notável. 

Luiz Botelho era um distinto jornalista. Deixa um bom livro – Farrapos. Pertencia, há 
muito, à redação do Primeiro de Janeiro, a quem enviamos os nossos pêsames. Damo-los 
também a seu irmão, o distinto escritor Abel Botelho. 

O Marquês de Angeja, representante de uma das mais nobres famílias de Portugal, 
homem de muito espírito, por todos estimado, era conhecido de toda Lisboa, pela sua 
originalidade. 

São sempre terríveis estes fins de ano, estes primeiros frios. 
A gripe fez já sua entrada. Todo o ministério adoeceu ao mesmo tempo. 
A chuva continua. Vamos ter um Natal molhado. Deixá-lo. Há de ser alegre, se Deus 

quiser, um pouco mais que estes últimos dias. 
 
 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 828. - Lisboa, 30 de dezembro de 1901. p. 282, 1 col. 
 

 
CRÔNICA OCIDENTAL 

 
 
Deram que falar os teatros nesta última semana de fim de ano, acumulando de forma 

tal as primeiras representações, que andavam os amadores de novidades teatrais deitando os 
bofes boca fora. 

Primeiras em S. Carlos, em D. Maria, na Avenida, no D. Amélia, na Trindade, que 
mais ainda? E cada qual no seu gênero, e todas de fazer cócegas à curiosidade. 

Uma revista e um mistério, uma ópera cômica e uma peça francesa das mais 
afamadas! E algumas à mesma hora, por mais que os jornais gritem e clamem que assim não é 
possível! 

Rodam carruagens em todas as direções. Encontram-se subindo e descendo o Chiado. 
À luz dos candeeiros fulgem no interior as sedas brancas. 

É o pleno inverno. 
S. Carlos, que é quem nos almanaques elegantes marca o princípio da estação, tem 

mandado pôr nos cartazes as peças que mais entusiasmam o público de agora: Tosca, Boême, 
Lohengrin, Mefistófeles. 

Tudo tragédias, com mortes nos finais, mortes horríveis, suicídios, homicídios, como é 
por enquanto de praxe na cena lírica. 

Tenores, damas e barítonos andam sempre fartos de morrer, ainda que mais 
comodamente que o Zacconi, que tem fama de ser o mais perito nesse horrendo ofício. 

O que é deveras para temer, e por dobrada causa, é que muito em breve nenhuma 
dessas mortes nos comova em cena. 

A série de crimes parece querer andar muito longe do seu termo. Os srs., assassinos 
continuam dando aos jornais uma proteção escandalosa. 

Logo depois daquele drama do apaixonado sapateiro disparando o revólver sobre 
quem o intrigara em seus amores, veio o aparecimento misterioso do cadáver na cerca das 
Sallesas. 

Mas se os assassinos não tomam juízo, daqui a pouco perderão todo o interesse e hão 
de vir simplesmente em coluna, como quem é do high life e faz anos. 

Que ideia andarem agora disparando tiros ou rachando cabeças em um tempo tão 
alegre como sempre devem ser os finais dos anos! 

Do Natal ao Ano Bom tudo devia ser alegria, bons presentes e boas festas. 
O tempo tem ajudado pouco. Nem era preciso que o Saragoçano ressuscitasse para 

prever a teimosia destas chuvas, que transformaram Lisboa em um mar de lama. 
Ajudando a chuva, até rebentou um cano no Rocio, inundando as lojas! 
Mas apesar disso o tempo tem corrido alegre... para muitos pelo menos. 
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É que basta o nome de Natal para abrir sorrisos, para despertar suavíssimas saudades! 
Quem haverá tão desgraçado no mundo que não se recorde de algum jantar alegre de família, 
de um maior aconchego nesse dia, de algum carinho de maior amizade? Até o pobre deve ter 
tido nesse dia uma melhor esmola. 

É a mais linda das festas na igreja, é a mais cheia de encantadoras tradições em 
Portugal. É linda na cidade, é cheio de poesia nas aldeias. 

A missa da meia-noite há de sempre comover os que foram educados cristãmente. O 
repicar dos sinos alta noite, o canto do órgão, as estrelas que brilham a essa hora, hão de 
sempre lembrar-lhe o momento em que na terra se ouviram coros do céu, em que no céu 
brilhou mais uma estrela, que nenhum astrônomo conhecia. 

Que diferença entre o contentamento puríssimo e tranquilo destes dias e a alegria suja 
e bulhenta desse tempo que não tarda, que se chama entrudo, e dá volta a muito miolo 
alcoolizado! 

Andaram agora os pobres perus caleurriando a lama dessas ruas e com as penas 
molhadas tinham um aspecto tristíssimo, como sabendo que negra sorte os esperava. O bando 
de galináceos breve será substituído pelo outro mais imundo dos chéchés, as penas por outras 
muito mais desconsoladas, a panela chilreante pelos calabouços negros da Estrela. 

São férias agora e isso aumenta, e muito mais, a alegria destes tempos. 
As casas têm outra claridade e à falta de pardais nas árvores têm elas chilreios à farta 

desde madrugada até à noite. 
Para mais animar Lisboa vieram aí os estudantes de Coimbra com a sua tuna dar um 

espetáculo no teatro D. Amélia. 
Pois não obstou a chuva, que logo na noite da chegada começou caindo torrencial, a 

que as ruas, por onde haviam de passar, se enchessem de gente, que os aplaudia e os 
aclamava. 

Onde foram de visita, na Sociedade de Geografia, na Associação dos Jornalistas, na 
Câmara Municipal, os aplausos foram constantes e andou no ar aquela alegria que em torno 
de si espalha como um perfume, a mocidade. 

O diretor da tuna, Dr. Costa Ferreira, segundanista de medicina, é dos mais 
inteligentes e simpáticos rapazes da Universidade. Cheio de calor, espalhou por todos os lados 
seus discursos, comunicando a todos seu fogo de puras crenças. 

E sempre, juntamente, a nota alegre do Pad’ Zé, nos cafés, nos teatros, no circo. 
Foram-se. Apenas ficaram os lisboetas e mais um ou outro, arreigado a algum amigo, 

a um resto de folia permitida por uns restos de cobres. 
Com os teatros todos abertos anunciando a estação de inverno, começaram também 

abrindo suas salas alguns dos mais elegantes membros da sociedade portuguesa. 
A música tem servido de pretexto para algumas dessas reuniões e felizmente que o 

gosto pela mais bela das artes assim se vai entre nós espalhando, em grande parte devido à 
iniciativa de muito ilustres senhoras, entusiásticas apaixonadas dos grandes mestres imortais. 

A chuva continuada, o horrível estado das ruas, não tem permitido os passeios pela 
Avenida, tão animada sempre neste tempo, quando as tardes são límpidas e amorosas. 

A Avenida parece agora um deserto. 
No primeiro dia bonito há de cair lá Lisboa em peso, sequiosa de um trago de bom sol. 
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Entre os passeantes poderemos ver a Rainha Sra. D. Maria Pia, de volta finalmente de 
sua longa viagem pelo Estrangeiro. 

Lisboa está quase completa; pode levantar a tabuleta, quando derem entrada na cidade 
os representantes do país na próxima reunião das Cortes. 

Correu a balela de crise ministerial, mas foi logo desfeita pelos mais acreditados 
jornais em desmentidos. 

Os Sr.s. Deputados eleitos terão por isso todo o vagar para fazerem boa figura em S. 
Bento, se a sorte e o deus da Retórica os protegerem, como é de esperar e do coração lhes 
desejamos para glória deles e maior animação da palestra política. 

Entre eles não faltarão alguns puríssimos, entrando com todo o fogo nas discussões, e 
bastantes semi-virgens, algo sabido na estratégia. 

E durante esses dois meses que vêm uns e outros atrairão os olhares das galerias, onde 
curiosos e viciosos se acumulam sempre muito prontos a aplaudir os novos, até que estes se 
afirmem com algum valor. Depois é quase certo dizer-se mal deles, porque a única posição 
invejável neste país é a de menino esperançoso. 

Eles animarão este princípio de inverno e talvez com eles os que, de volta do Brasil, 
encontrarem a menos, ao chegarem a Portugal, os inquisitoriais tormentos do Lazareto. 

Parece que vão passar à história. Como eles fosse também o zelo em demasia das 
nossas celebradas alfândegas. 

E assim teremos chegado ao fim do ano, que, fazendo tilintar suas ferragens velhas, 
quase no termo de seu caminho, vai despenhar-se no abismo onde dormem seus irmãos. 

Daqui a pouco pertence à história. Não sei o que dele ela terá que dizer. Como de 
todos: muito bem e muito mal. Cada qual consultado, terá sua opinião muito diferente; mas, 
em geral, dirá como de todos diz a história, muito bem e muito mal. 

Fim do ano que principiou o século, há de o século parecer-se com ele. 
Agora é a república Argentina e o Chile que parecem estar de acordo em continuar o 

desacordo na humanidade. Ainda vem longe essa paz geral porque andam, há tanto, 
suspirando os congressos. 

Chove, chove continuadamente. O céu é todo sombrio. Mas os lavradores andam 
contentes, por enquanto. 

Na cidade é que o tempo é mais triste. 
 
Dezembro! 
 
Passou-se um ano. Passou-se!... 
Risos, dores, glórias, lutos, 
Foram forçados tributos 
Que o tempo a seu tempo trouxe. 
 
Um ano é sempre agridoce: 
Tristes prantos logo enxutos, 
Risos de poucos minutos... 
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O tempo o tempo não fosse. 
 
Ei-nos, enfim, em dezembro. 
Se do passado me lembro, 
A saudade me lacera. 
 
Vai sombrio o tempo. Chove. 
O tempo a engrenagem move, 
Voltara co’a primavera 
 
Um bocadinho de filosofia otimista dos meus tempos de poeta. 
 

João da Câmara. 
 
 
 

  



390 
 

O Ocidente. nº 831. Lisboa, 30 de janeiro de 1902. p. 18, 1 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
  
Voltaram da África os médicos portugueses que ali foram com o fim de estudar a 

doença do sono. 
Depois de haverem feito a descoberta do micróbio especial, causador da enfermidade, 

não contentes com o resultado obtido, trouxeram até Lisboa uns vinte e tantos doentes para 
neles aqui continuarem suas observações, isolados os desgraçados pretos em um aposento 
especial do Instituto bacteriológico. 

Dormem, dormem!... Que inveja não farão a tantos que são perseguidos pela insônia! 
É também o que pode chamar-se, como está acontecendo aos nossos vinhos, a crise da 

abundância. 
A maior parte dos enfermos foram ajudados a desembarcar pelos enfermeiros, que 

tiveram de sustê-los nos braços. 
Dormir!... Sonhar talvez! como diz o Hamlet em seu famoso monólogo. 
Bendito micróbio! dizem os que ralados pela vida, de nervos excitados, com remorsos, 

credores ou paixões que lhes sobressaltam o coração passam horas e horas, às voltas na cama, 
em um entrepesadelo, até que veem, desesperados, luzir o novo dia nas frinchas da janela. 
Mais uma noite de martírios! 

Dormir! Esquecer as coisas tristes da vida, esquecer até que há vida neste mundo. 
Dormir!... Sonhar!... Esquecer! 
Há de haver muitos que tenham inveja aos desgraçados pretos, que de bom grado com 

eles trocariam, se estes pudessem ter vontade, pensar, dizer que sim. 
Esquecer a vida meses e meses, viver meses só em sonho! 
Um suicídio por horas, dias ou meses! 
Poder um homem à vontade, quando viessem ensombrar-lhe a alma pensamentos 

negros, fugir para outras regiões por onde andasse divagando, até que o mundo desse suas 
voltas e ele acordasse nas regiões do espaço em que floresce a primavera! 

Mas quem foge tem de fugir para sempre, para países misteriosos de onde nunca 
ninguém voltou, e vestindo os seus de vestes lutuosas. 

E, quando a gente pensa em alguns que deram o desgraçado passo e com ele nos 
encheram de mágoas o coração, olhamos a vida por um prisma negro, e até por vezes 
desconfiamos de que a primavera de todo fugiu deste mundo, tantas sombras dele próprio 
nascem e nele se criam como um terreno maldito. 

Mas o mundo vai dando suas voltas ritmadas e seguem-se as estações com matemática 
fatalidade; depois da tragédia, a comédia volta; o pêndulo bate os segundos, impassível e ao 
cabo de um certo número de pancadas, a ação volta ao que tem de ser, ao ramerrão. 

Estamos em fins de janeiro, em que havemos nós de falar senão de política? Em que 
falam lisboeta à mesa dos hotéis, à porta da Havaneza, um mês depois da solene abertura? 
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E não tem sido de pouca importância as discussões e os temporais. Muito falado o 
discurso do Sr. José Luciano de Castro. A oposição tudo tem atacado e com vigor. O Sr.  
Hintze responde sorridente. O Sr. Baracho até falou na ortografia do Diário do Governo, e 
respondeu-lhe o Sr.  Hintze com procuração do Sr. Candido de Figueiredo, Caturra Junior. 

Entretanto, há quem se comova com os sinais que nos envia o céu, que, de quando em 
quando, usa de formas misteriosas para nos recomendar juízo. Agora tem sido as plantas, que, 
em muitas regiões de Portugal, aparecem do lado norte cobertas por um pó amarelo. 

De antes todos estes fenômenos eram certos avisos do céu. 
Quando em 1578 apareceu o cometa, todos os sábios do tempo aconselharam D. 

Sebastião a que não tentasse a guerra contra os mouros. Ele péssimo calemburista, disse: “O 
cometa diz acometa.” Caro pagou o trocadilho. 

A luz vermelha, a estrela que corria, sombras que deslizavam pelo céu tapando as 
estrelas, tudo era comentado e da ciência desses fenômenos faziam cavalo de batalha muitos 
com bela entrada nos paços. 

Os tempos mudaram. O pó amarelo tem pelos sábios de hoje explicação natural. Foi o 
vento que levou argila para as nuvens, é o pólen das flores dos pinheirais, é uma erupção 
vulcânica, é... muita coisa. Mas a maior das verdades é que, por ora ninguém nos disse ao 
certo o que é. 

Quem nos dera no tempo dos astrólogos, quem nos dera ouvir sobre o fenômeno o 
sábio Fr. Bernardino de Santa Rosa, que, por certo, lá deve trazer qualquer coisa no seu 
hilariante compêndio de toda a ciência. 

O céu tem estado que era para eles uma beleza. 
Não há dois dias, estive eu na Avenida vendo as três Marias no seu esplêndido 

quadrilátero marcado por três brilhantes brancos e um amarelo; segui com a vista o 
alinhamento que elas me marcavam e vi para a direita o pálido setestrelo, para a esquerda 
Sirius brilhantíssimo, a mais linda estrela de todo o céu. 

Nesse instante, saía Palmira Bastos do teatro da Avenida e seguia para casa. Paramos 
um momento a conversar e eu mostrei-lhe a sua mana do céu. 

É que Palmira saiu-se deveras uma estrela, que o diga Lopes de Mendonça, que o diga 
Augusto Machado, depois do êxito obtido pelo Tição Negro no teatro da Avenida. Como ela, 
que tão pequenina vi estrear-se, acordando esperanças, como ela representa agora, como 
canta, como nos encanta. 

Tanto absorveu atenções, que mal pudemos distrair-nos dela, para darmos um sorriso à 
elegantíssima Arte Nova, bem posta alcunha à dançarina, que tão artisticamente se move a 
compasso das valsas do Machado! Uma beleza moderna, com todos os seus encantos, que até 
parece foi arrancada a uma jarra do Baeta Dias! 

O Tição Negro foi o grande êxito destas últimas noites; mas todos os teatros têm 
ultimamente dado que falar aos cronistas. Às vezes, nem eles sabem a qual devem de ir, tal é 
o interesse que despertam os espetáculos.  

Foi assim que, numa mesma noite, no teatro D. Amélia reapareceu o Brazão, no 
Castelo Histórico, no teatro da Rua dos Condes foi a festa dos autores da Revista, no teatro da 
Avenida realizou-se a récita oferecida por Sousa Bastos à imprensa. 

As revistas da Trindade e Rua dos Condes continuam a chamar concorrência, apesar 
das grandes dificuldades que hoje apresenta a fatura de uma peça desse gênero. A polícia 
mandou afiar a enormíssima tesoura e trabalha de colaboração com os autores, de maneira 
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assustadora. Decapita os diálogos, amputa as graças, estropia as coplas. Não há nada preto 
nem branco, fica tudo mestiço de pena e tesoura. Acabaram caracterizações, acabaram 
referências. Era preciso acabar com mais alguma coisa ainda: foram-se ao papel almaço da 
peça e fizeram deles papelinhos de entrudo... o que é permitido bem como o pó de goma. 

Até S. Carlos deu agora que falar, sem que se dissesse o mal que é costume dizer-se do 
Sr. Pacini. Em compensação discutiu-se muito o merecimento dos Mestres Cantores e de 
Wagner, homem cujo gênio se pode medir pelos muitos adoradores e inimigos que criou. 
Nunca viu a seu lado um indiferente. 

Pois todas estas peças foram assunto para muita conversação, até depois, fato notável 
na história do teatro, da deslumbrante récita do Suave Milagre, oferecida pela empresa ao 
Conde de Arnoso. Raras vezes se viu no teatro tamanho entusiasmo. Merece-o o Conde de 
Arnoso pelos dotes do seu talento e pela extraordinária bondade de seu coração, que tantos 
amigos lhe criou. 

Agora é o Tição Negro que chama as atenções de todos, é o teatro da Avenida que 
todas as noites tem enchentes. Peça, música, cenário, desempenho, bem o merecem. 

Anda outra vez na boca de todos, depois de tantos séculos, o nome de Gil Vicente. 
Bom reclamo se lhe está fazendo para o centenário. 

É provável que todas as empresas teatrais, que em junho se achem funcionando, 
queiram prestar brilho a essa festa. Algumas, que por esse tempo já não devem achar-se em 
Lisboa, tencionam, segundo se diz, levar a candeia adiante. Quando em Paris se fala de 
representar um auto do velho autor genial, o maior do seu tempo e um dos maiores das eras 
modernas, não é muito que Portugal lhe preste a homenagem que há tanto lhe deve. 

 
João da Câmara 
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Foi-se finalmente o entrudo e à maior parte da gente não deixou saudades. 
À semsaboria do costume pôs-se lhe a variação de mais alguma brutalidade. Uns riam, 

muitos andavam furiosos, outros fechavam-se em casa. Máscaras poucas e nenhumas com 
jeito. O Melhor foi o batalhão das vassouras; mas, como não tivemos o gosto de encontrá-lo, 
assim o afirmamos na fé dos outros. 

O pó de amido e, juntamente com ele, a farinha, o gesso e a cal, deram cabo de muito 
fato de ver a Deus, com que vários inocentes saíram para a rua. 

A lama do Chiado, a decantada lama, que, como dizia o Júlio Cesar Machado, punha 
nódoas brancas nas botas pretas e nódoas pretas nas botas brancas, na terça feira, gomosa, de 
palmo, era visco nas botas que nem deixava fugir a gente, como em um pesadelo, sob um 
chuveiro de coisas sujas. 

Os bailes públicos não quiseram deixar de concorrer para a má fama com que o 
entrudo passou desta para pior. Muito grito, muito álcool, uma semsaboria que por vezes 
atingia a graduação de fúnebre. Alguns graciosos sem graça nenhuma diziam coisas a que 
achavam muita graça e que decerto lhes haviam sido sugeridas por algum cangalheiro em dia 
alegre de enterro rico. 

A porcaria é que dominava. Se ainda fosse entrudo, diríamos o que lhe servia de trono, 
coroa e cetro. Ela mandava poderosamente, absolutamente, e encontrava cabecinhas tão bem 
dispostas, que a retórica que pregava, como vinho fumoso, se fazia senhora delas. 

No meio disto, o céu misericordioso lembrou-se de dar à cidade uma lavagem 
monumental. Mas isso sim! Ainda foi pior. Era como o sangue na mão de Macbeth que nem 
todo o mar lavaria e era capaz de avermelhar o mar. O Chiado ficou uma lástima, os fatos 
imundos de pó ficaram imundos de goma, as máscaras levaram para os bailes a lama das ruas. 

E entretanto nem um dito de espírito, nem uma história que se conte. Os de mais viva 
imaginação foram para os camarotes e vasaram cá para baixo os sifões do bufete. À falta de 
pós, arremessavam croquetes e pastéis de nata. Foi divertidíssimo. Uma máscara que 
guinchasse já fazia alguma coisa e rodeavam-na todos. Alguns bêbados desandaram à pancada 
e franca, francamente, foram os únicos que tiveram razão. 

No teatro lírico devia cantar a Belincione, uma das Melhores artistas que têm vindo a 
S. Carlos. Não a deixaram cantar. Como se vê o espírito dominava. Foi uma excelente partida 
carnavalesca. Assim é que se entende um homem divertir-se. 

O que foi em terça feira gorda no principal teatro de Lisboa contam-no por diversos 
modos os que tiveram a desgraça de assistir ao divertimento. Começou às oito e meia acabou 
às dez. Depois duas horas de intervalo. À meia noite começou o grande baile. Entretanto 
velavam através da sala a maior variedade de projéteis ofensivos. Os combatentes davam 
urros, nem que assistissem à meia noite a uma missa negra. 

Foi tal o estado em que a sala ficou que na quinta-feira ainda não pôde haver 
espetáculo. Não havia onde uma pessoa se sentasse que não fosse em um bocado de nata, em 
um quilo de manteiga, em uma sanduíche esborrachada. 
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O público protestou, pateou e não deixou que o maestro Mancinoli ocupasse o seu 
lugar. Interveio o Sr. Governador civil, as rabecas recolheram às caixas, procedeu-se a melhor 
limpeza e ainda na sexta feira não houve cartaz, porque as carroças ainda saiam do Largo de 
S. Carlos, atulhadas de quanto há de mais sujo. 

Vale a pena à Belincioni ser das maiores artistas do mundo.  
Nos outros teatros não houve maior novidade pelo carnaval, tendo reservado para 

depois as peças que despertassem maior interesse. 
Os Crucificados de Júlio Dantas representaram-se sábado no teatro D. Amélia, mas 

João Rosa, que já nessa noite se achava incomodadíssimo, piorou depois e a gravidade da sua 
doença obrigou a empresa a um contra anúncio. 

Na Rua dos Condes obteve grande êxito a representação do novo quadro da revista Na 
Ponta da Unha dos nossos queridos amigos Câmara Lima e Alfredo Mesquita. Vai a revista 
de vento em popa. 

No teatro da Avenida realizou Sousa Bastos a sua festa artística com mais uma recita 
do Tição Negro, a famosa ópera cômica de Lopes de Mendonça. É o grande êxito deste 
inverno e um dos maiores do teatro português nestes últimos tempos. Bem haja Sousa Bastos 
pela sua iniciativa. Do auxílio que está prestando a quantos estimam as boas letras de Portugal 
teve nessa noite de entusiasmo a recompensa. Consta-nos que o ilustre empresário, que tem a 
coadjuva-lo uma das nossas mais encantadoras atrizes da ópera cômica, tenciona explorar 
para o ano um teatro de Lisboa, onde procurará dar o maior desenvolvimento à opereta 
nacional, fazendo reviver ao mesmo tempo o que haja de Melhor no gênero desde Gil 
Vicente. 

Festa de entusiasmo também foi a dos estudantes de Valladolid, realizada no grande 
Coliseu. Muita música, muito discurso, muito verso e sobretudo muita alegria, muito mais 
intensa e de muito melhor quilate que a espalhada por todos os bailes públicos de Lisboa nos 
dias de carnaval. 

Os tunos marcharam daqui para Coimbra, onde as festas continuaram ainda com muito 
maior animação. 

Igualmente recebida com demonstrações da mais viva simpatia foram na Galiza os 
estudantes do Porto. Contaram-no os jornais em telegramas e todos transcreveram os belos 
versos de D. José Échégaray. 

Quanto estas amiudadas visitas ajudam à união intelectual dos dois países inútil é 
querer demonstrá-lo. Perigo nenhum pode delas provir e ajudarão por certo a desenvolver 
uma simpatia com que todos temos a lucrar. 

Irmãos não quer dizer irmãos siameses, que foram um fenômeno raras vezes repetido. 
Nem hoje seria fácil obrigar-nos a uma dessas ligações que nos impediria de na cama 

nos voltarmos à vontade para o lado que mais nos conviesse. Dormiríamos ambos de costas, 
nós e a companhia. Que pesadelo! 

Os irmãos siameses foram celebrados em todo o mundo, um ao outro ligados pela 
cintura; mas tinham nascido assim. 

Lembra-nos agora que Fernando Caldeira, há muitos anos, ainda antes de ter escrito O 
sapatinho de cetim, que foi a sua primeira peça representada, nos leu parte de uma comédia 
que tinha por protagonistas dois irmãos ligados um ao outro... Deveriam ser representados por 
Taborda e Isidoro. Um deles era poeta, outro tudo que havia de mais prosaico no mundo. Daí 
uma luta continuada. Não sei se a peça terminava por alguma operação, mas creio que sim. Só 
me lembro que o fenômeno chegava a Lisboa e, como está visto, hospedava-se no hotel dos 
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Irmãos Unidos. O criado, assim que o avistava, desatava a correr, gritando: Aí vêm os 
patrões! Aí vêm os patrões! 

Muito falada foi agora a operação executada em França, desligando duas irmãs 
escrituradas do Barnum, ligadas pelos lados, e das quais uma entisicara, sendo perigoso 
contaminar-se a outra. A que apresentava melhor saúde sucumbiu em resultado da operação. 

Há de haver uns trinta anos fizeram furor na Europa duas pretinhas assim ligadas 
também, que um antipático empresário de monstruosidades andou mostrando por diversas 
capitais. 

Lembra-me do dito de um marselhês que as tinha visto em Paris, dito contado, salvo 
erro, pelo Fígaro. 

– Eu já vi, dizia ele, um fenômeno igual; mas não eram duas irmãs. 
– Bem sei, dizia outro; eram dois irmãos. 
– Não; eram duas primas. 

 
João da Câmara 
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Deus super omnia! 
Assim diziam sempre os que escreviam juízos do ano em suas folhinhas e assim se 

sangravam em saúde dos muitos despautérios de suas profecias. 
Sabichões de outro gênero clamam que hão de continuar em março os temporais de 

fevereiro. Longe vá o agouro. Telegramas de Coimbra, de Leiria, de Santarém dizem-nos que 
estão os campos todos alagados, que o Mondego, o Liz, o Tejo se transformaram em grandes 
lagos. 

Pois Deus super omnia, como dizia o padre Vicente Ferreira. 
Raras vezes o mau tempo tem sido de tão prolongada duração. À hora em que escrevo, 

o Tejo mostra-se furioso e o sudoeste assopra sua sinfonia mais tétrica. 
De toda a província traz o telégrafo grandes queixas; mas Lisboa continua em sua vida 

costumada neste tempo, salvo a concorrência na Avenida. 
Fala de teatros e de política e vai gozando a seu modo dos grandes êxitos e dos 

grandes fiascos. 
S. Carlos deu-lhe agora a fio, e para variar, dois espetáculos desses: o desastrado D. 

João de Mozart e o grande triunfo na Tosca da Sra. Belincione e do Sr. Garbin. 
A récita desta última obra deveria até certo ponto deixar sossegado o Sr. Pacini, que 

dois dias antes tinha ido desafiar para uma troça o convidado de pedra. A não ser que ele seja 
um coração mais empedernido que o do célebre conquistador, Mozart em um pesadelo deve 
de ter-lhe aparecido, como é da praxe aos criminosos. 

Chama-se a isso um remorso, e se, muita vez, por fanfarria, andamos a desafiar 
estátuas, o arrependimento, com seu cortejo de insônias e de temores frios, depressa e caro 
nos faz pagar o atrevimento impensado. 

Como dormiria o Sr. Pacini naquela noite em que desafiou Mozart? Talvez pior que o 
Bicha, que a dormiu sabe Deus onde. Verdade é que o espectro que surge nos pesadelos do 
Bicha chama-se apenas a polícia. 

Ora aí está um criminoso que deveras atraiu as simpatias. E o caso é que todos são por 
ele. A caçada continua. De uma lado matilhas de ótimo faro e caçadores armados desde os pés 
até à cabeça, do outro o Bicha sozinho com a sua audácia e a sua inteligência. 

Depois da atrevidíssima fuga da torre de S. Julião, ninguém esperava que ele pudesse 
cometer proeza de maior vulto. E vai daí, planeia todo um romance com muito maior fantasia 
que Ponson du Terrail, e põe-se em prática com um desassombro e uma graça que nunca 
tiveram os heróis do popular autor do Rocambole. Engana o pobre companheiro de calabouço, 
cavaqueia com ele até de madrugada, deixa-o depois mergulhar em sono profundo, imita-o no 
arranjo do lenço na cabeça, responde por ele à chamada, engana a polícia, engana o escrivão 
na Bela-Hora, e põe-se ao fresco deixando que toda a gente exclame: – Bravo, seu patife! Ora 
queira Deus que te não deitem mais a unha! 
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O Bicha passou a ser uma celebridade. Ora nós não temos tanta abundância delas, que 
assim possamos desprezar o que tão de repente nos apareceu em sua aurora a despertar 
gargalhadas. 

Se não fosse um desacato, até apostaríamos que, durante a sessão comemorativa do 
centenário de Victor Hugo nas salas da Sociedade de Geografia, o Bicha atravessou o 
pensamento de muito espectador, tal foi o entusiasmo que de toda a gente se apoderou ao ter 
conhecimento da sua última façanha. 

O próprio Victor Hugo, se o soubesse, sorriria, ele que criou tão bons tipos no seu 
livro imortal dos Miseráveis. 

A homenagem prestada ao grande poeta foi da iniciativa da Associação dos 
Jornalistas e realizou-se no dia 26, centésimo aniversário do nascimento de Victor Hugo. 

Ao fundo da grande sala Portugal erguia-se sobre um pedestal, entre colchas e palmas, 
o busto do poeta que assombrou o mundo, obra prima de Rafael Bordallo Pinheiro. Toda a 
bondade genial do poeta reluzia em sua fronte augustíssima. 

O nosso colega Brito Aranha, tendo como secretários Jayme Victor e José Parreira, 
abriu a sessão, perante numeroso auditório que enchia a sala enorme. Em poucas palavras 
resumiu a história da influência benéfica da obra de Victor Hugo, recomendando sua leitura à 
mocidade. 

Adiantou-se então o inteligentíssimo ator Ferreira da Silva, encarregado de dizer os 
inspirados versos que Guerra Junqueiro expressamente escreveu para esta comemoração. São 
tão belos que crime seria deixar de transcrevê-los. 

Têm como epígrafe o verso de Victor Hugo 
 
Vivons et pensons à genoux. 
 
Calculem que impressão fariam estas estrófes admiravelmente recitadas como foram. 
 
Em Hugo adoremos a flor da Poesia, 
A mística flor, 
Tecida com beijos de luz e harmonia, 
Gerada por alma da graça e do amor. 
 
Em Hugo adoremos o gênio bendito, 
O gênio sem par 
Que mostra visível o Deus infinito, 
Nas linhas da estátua de bronze ou granito, 
Nas sílabas pobres de um verso a cantar. 
 
Em Hugo adoremos a voz da tristeza, 
Sinfônica luz, 
Rezando o calvário da Mãe-Natureza, 
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 – Quer tábua nas ondas, quer pão sobre a mesa, 
Quer fera na jaula, quer homem na cruz. 
 
Em Hugo adoremos o meigo gigante, 
O claro titã 
Que arrasa os baluartes do mal triunfante 
E ampara a verdade com o seu montante, 
Brilhando na glória do sol da manhã. 
 
Em Hugo adoremos o verbo d’sperança, 
O Deus Germinal, 
Que inflama as estrelas, os monstros amansa, 
Gorjeia na ave, sorri na criança,  
E esplende na aurora do beijo imortal! 
 
Mas como adorá-lo? Dando a vida ao canto, 
Traduzindo o som; 
O hino piedoso, mais belo e mais santo,  
Não tem mais piedade, mais dorido encanto, 
Que a lágrima triste de um mendigo bom. 
 
Em Hugo adoremos o Deus que o inspira; 
Será nosso irmão; 
Irmana-se ao gênio quem a Deus aspira... 
O fulgor que brota da mais alta lira 
Cabe no mais rude, simples coração. 
 
O mestre adoremos, enlacemos palmas 
Em torno à beleza, que é Verdade e Amor: 
Seu olhar que doure nossas frontes calmas, 
Venha a nós seu gênio para as nossas almas, 
Como a luz dos astros para a terra em flor! 
 
Falaram os srs. Consiglieri Pedroso e Magalhães Lima que exaltaram a obra do grande 

espírito que iluminou mais de três quartas partes do século XIX brilhantíssimo. 
A sessão terminou pelas palavras que Guerra Junqueiro escolhera para epígrafe dos 

seus versos. “Vivamos e pensemos de joelhos” disse Magalhães Lima ao findar seu discurso. 
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As distintas atrizes Lucinda Simões, Lucília, Georgina Pinto e Laura Cruz recitaram 
traduções de algumas das mais célebres Poesias de Hugo e assim concorreram com seu 
talento para dar à festa maior distinção. 

Victor Hugo não é só da França, disse e muito bem o Sr. Brito Aranha. Telegramas de 
Paris dizem-nos que, no meio da entusiástica apoteose que fizeram ao poeta querido, a todos 
foi sensível a modesta consagração que lhe fizeram os jornalistas portugueses. 

Este século parece caprichar em pagar suas grandes dívidas. Agora foi Victor Hugo o 
comemorado; há dias aqui falamos da reunião que na mesma Sociedade de Geografia se 
realizou para que fosse a Garret paga a dívida de gratidão que há muito se lhe deve. 

Torna a falar-se na trasladação do seu cadáver para o panteão dos Jerônimos. Deveria 
ser essa de certo uma das mais entusiasticamente recebidas de todas a homenagem que deve 
prestar-se ao maior dos dramaturgos portugueses, àquele a quem mais deve a nossa literatura, 
caminhando a passos gigantes na primeira metade do século que findou. Mas devia em Garrett 
abrir-se o exemplo de não prestar a ninguém a piedosa homenagem dessa trasladação, sem 
que houvessem sobre sua morte passado ao menos cinquenta anos. Dentro em muito breve 
esse aniversário vai passar para o genial criador de Frei Luiz de Sousa. Deve ser esse o dia 
escolhido para pagamento da dívida que Portugal contraiu para com um dos maiores dos seus 
poetas. Onde está Camões, com João de Deus e com Alexandre Herculano, deve ter lugar 
Garrett, no majestoso templo que tão admiravelmente descreveu no seu Camões. 

Falamos de mortos ilustres e triste é que tantas vezes as colunas desta crônica tenham 
de pôr o travessão de luto. 

Cabe-nos agora o dever de o fazer noticiando a morte de um ilustre oficial da marinha 
portuguesa, cujo passado glorioso o impunha à consideração de quantos o conheciam. 

Na madrugada do dia 26 faleceu na sua casa da rua da Creche o sr. almirante Baptista 
de Andrade. 

Tendo-se alistado na armada aos 14 anos, em setembro de 1833, contava portanto 
muito perto de setenta anos de relevantíssimos serviços, constantes de muitas portarias de 
louvor. 

A biografia do distinto marinheiro conta-nos muitos fatos heroicos a que o impeliram 
o seu patriotismo. 

Era conselheiro de estado efetivo e chefe da casa militar do rei, Sr. D. Carlos. Possuía 
entre muitas outras decorações a grã-cruz da Torre e Espada. 

Dotado da maior modéstia, apesar da sua elevada posição, não quis que no seu enterro 
lhe fossem prestadas as honras militares. 

Foi um português às direitas, e nestas simples palavras resumiremos o seu maior 
elogio. 

É de homens assim que muito precisamos nos tempos que vão correndo. 
Após uns dias de luz mais clara, aparecem novamente sombras no horizonte da 

política. Torna a agitar-se a questão dos credores. 
Em piores circunstâncias que as nossas acham-se, porém, os nossos vizinhos 

espanhóis. A greve geral em Barcelona, o estado exaltado dos ânimos em muitas outras 
povoações de Espanha foram o assunto mais importante dos últimos dias. 

Vão as coisas serenando, mas até a forma por que certos jornais da Galiza acolheram 
com artigos entusiásticos a visita dos estudantes portugueses, prova o desconsolo com que no 
país vizinho são recebidos os últimos atos do governo. 
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Notícias posteriores dizem-nos que os ânimos se vão serenando e que as cidades vão 
tomando seu aspecto normal. 

Terminaremos como começamos: Deus super omnia. 
 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 835. Lisboa, 10 de março de 1902. p. 49, 1 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Uma notícia triste para começarmos. 
No grande Hotel do Estoril faleceu na quinta feira de madrugada o conselheiro 

Frederico Arouca, há tempos bastante doente, mas ultimamente com Melhoras que tantas 
esperanças davam aos seus amigos, que para todo foi surpresa a triste nova. 

O Sr. Presidente da Câmara dos Pares, apenas recebeu o telegrama em que o Sr. Simão 
Arouca lhe participava o falecimento de seu pai, com o mais profundo sentimento o participou 
à Câmara, fazendo em seguida o elogio de seu companheiro nas lutas políticas os srs. 
Presidente do conselho e Moraes Carvalho. 

No sábado prestou-lhe igual homenagem a Câmara dos deputados, a quem o Sr. 
Presidente participou o acontecimento doloroso, propondo um voto de sentimento, a que se 
associaram com palavras eloquentes os srs. ministro da justiça, João Arroyo e Antônio 
Centeno. 

O corpo, com grande acompanhamento foi transportado para a estação, de onde seguiu 
para o Cais do Sodré e daí para o cemitério dos Prazeres. Orou à beira da cova o Sr. 
conselheiro Vargas, que pôs em relevo as altas qualidades de Frederico Arouca como amigo 
leal e dedicado, parlamentar distinto, prestante funcionário em todos os altos cargos que 
exerceu. 

A morte de Frederico Arouca causou profunda impressão no país inteiro e sobretudo 
em todo esse Ribatejo que ele tanto amava e onde ultimamente se dedicara à lavoura. 

Alegre, fino, conversador, muito elegante, conversava na maneira de vestir, de falar, 
de andar, o que quer que fosse que vai tendendo a desaparecer e lhe dava uma nota original na 
sociedade em que vivia. 

Frederico Arouca, que, como dissemos, amava muito o Ribatejo, fora em seus tempos 
de rapaz o que então se chamava um marialva, entre eles procurando os seus amigos, 
gostando muito de touradas e levando às vezes o seu amor por elas até descer à praça e bater 
com valentia as palmas em frente de um touro. 

Necessidades da vida, logo que terminou seu curso em Coimbra, afastaram-no da 
sociedade, em que a vida lhe corria alegre, para assuntos mais sérios. Começou a trabalhar 
como advogado no escritório do Visconde de Moreira de Rey e entrou depois na carreira da 
magistratura. 

A política tentava-o, e ele cedo criou nome no campo em que mais havia de brilhar. 
Sem que fosse orador distinto, sem que, como ministro, deixasse seu nome ligado a 

obras muito notáveis, sempre o seu bom senso fulgurou em todas as questões e depressa o 
chamaram aos mais altos cargos. 

Veio pela primeira vez à câmara, deputado regenerador, em 1879, eleito pelo círculo 
de Cadaval; pelo mesmo círculo em 1884 e ainda mais uma vez em 1887 pelo círculo de 
Portalegre. 
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Caído o ministério progressista, depois do ultimato de 1890, foi chamado, em 
condições difíceis, por Antônio de Serpa, para tomar conta da pasta das Obras Públicas. Volta 
a ministro em 1893 com a pasta dos Estrangeiros. Nesse mesmo ano é nomeado par do reino e 
em 1990 conselheiro de estado. Em 1896 substituiu Luiz de Soveral na legação portuguesa em 
Londres. 

Ultimamente, um pouco afastado da política, dedicou-se quase completamente à 
agricultura, administrando com atividade a sua casa de Alcoentre, onde gostava de passar uns 
dias de férias em que descansava de seus muitos trabalhos, como ajudante do procurador geral 
da coroa e advogado síndico da câmara municipal. 

Morreu novo, quase na força da vida, com pouco mais de cinquenta anos. 
Sua inteligência clara, seu gênio alegre, seu caráter, tinham-lhe criado grande número 

de amigos, até fora de seu partido, a que realmente prestou os mais relevantes serviços. 
É doloroso dever este de consignarmos aqui todas estas novas tristes de que aliás se 

compõe, podemos assim dizê-lo, a história de cada dia. 
Quanto mais agradável não era só fazer resenha de fatos risonhos e comentá-los com 

alegria! 
Mas tem de ser, tem de ser. 
Também de Espanha nos chega a má notícia da morte de um grande artista, que Lisboa 

aclamou a primeira vez que aí nos veio de visita e de quem não fez caso, quando, passados 
anos, voltou, velho e decrépito, a representar seu grande repertório no teatro do Príncipe Real. 

Em viagem de Santiago de Cuba para Neuvitas faleceu a bordo do paquete que o 
transportava o grande ator espanhol, Antônio Vico. 

Seu corpo embalsamado será trasladado para Madrid, por cuidado e a expensas de 
Diaz de Mendoza. 

Lembra-me deles quando aí esteve, dias depois da primeira visita que nos fez a Duse, 
que esgotara todas as algibeiras. Ajudou Novelli em um benefício, mas nem assim conseguiu 
ter uma casa bela. Não sabia como pagar à companhia, tinha uma família enorme que não 
sabia como sustentar. 

Tinha sido um grande ator, dos maiores de Espanha, o que não é dizer pouco, fôra 
aplaudido com delírio, aclamado como um gênio, e via-se na maior miséria! 

Foi ainda a miséria que o levou agora às Antilhas, onde, em vez da fortuna, encontrou 
a morte. 

Desgraçado Vico! 
Melhor sorte proteja os artistas portugueses, que, em grande número, também este ano 

partem para a América em busca de fortuna. 
Vai entre eles, como estrela, Ângela Pinto, e não deve de ser pequena a curiosidade 

dos brasileiros em conhecer uma atriz de tamanho talento, a quem tantas anedotas andam 
ligadas transformando-a em heroína. Lá vai com o repertório mais variado, dramas, farsas, 
comédias, talvez até alguma tragédia e de mistura alguma ópera cômica, espalhar pelas 
plateias do Rio de Janeiro a alegria de que dispõe de sobra, o sentimento que de sobra nela 
vive. 

Viagens! Viagens! É o que há de novo em nossos teatros afora três novidades: os 
Malhados em D. Amélia, o Hero e Leandro em S. Carlos, a revista no Príncipe Real. 

Tudo aplaudido. 



403 
 

O tempo já vai mudando. Já tivemos dias bonitos e até um bocadinho de calor. Não 
admira portanto que se vá falando um pouco menos de teatro, um pouco mais de touradas. 

Já está anunciada a primeira, por enquanto envolta em grandes mistérios, como vai 
sendo uso em todos os anúncios de espetáculos. Assim é que se vai fazendo cócegas à 
curiosidade, obrigando os amadores a falarem. 

A primavera vai nos batendo à porta. Já há dias parece que uma aguada muito leve de 
tinta verde tingia as árvores. Às tardes os pardais já cantam com maior gosto nas árvores da 
Avenida. 

E foi no meio de todo este renascer que inflama as fantasias dos poetas que uma das 
mais prosaicas discussões se levantou no Banco de Portugal entre os campos opostos da 
direção e do Sr. Conde de Burnay. 

Trata-se de contos e contos, de novecentos contos de ações, de perder ou de ganhar 
uns noventa contos. Não se trata, como está visto, de aquela prosa em que foi célebre mr. 
Jourdain, trata-se de uma sopa muito rica como dizia uma vez Sua Ex.ª na Tarde, trata-se de 
macarrão, que é massa grossa. 

Seis mil ações! Novecentos contos! Noventa contos para cá... Emendemos... para ali 
ou para acolá! 

Põe-se muita gente a coçar o queixo, quando ouve falar de contos em algarismos tais 
como eles não têm tostões. 

Ainda há dias, foi outra vez preso o Bicha, porque não tinha três coroas com que 
pudesse safar-se. E fez pena a muita gente a prisão. O patife tinha-se tornado simpático pela 
esperteza; faltou-lhe a mola real, tudo parou naquele cérebro. 

Pois deu que falar. O homem, se soubesse escrever, com a imaginação que tem, que 
grande coleção de folhetins publicaria, que belo drama de peripécias! 

Não lhe farão centenário por certo e, por enquanto, contentemo-nos com o que está 
planeado para celebrar o maior poeta cômico de Portugal, um dos maiores do mundo, o autor 
de tantos autos maravilhosos, o genial Gil Vicente. 

A festa deve ser solene e nela devem tomar parte, coadjuvando-a, quantos em 
Portugal, por muito pouco que seja, se interessam pela arte. 

Seria vergonha que a proposta de Malheiro Dias na câmara dos deputados sofresse 
qualquer oposição menos patriótica. Há trezentos anos que está por pagar esta dívida a Gil 
Vicente. 

 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 837. Lisboa, 30 de março de 1902 . p. 66, 1 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 

Sábado de aleluia é sempre um dia alegre. 
Em que manhã formosa os sinos repicaram! Até parece que diziam: aleluia! aleluia! 

Como este nome é luminoso! Como sela cheio de brilho, depois das trevas! 
Encheu-se o ar de música e os pardais revoavam contentes no banho azul e de ouro, 

por cima das árvores cheias de flores, em uma atmosfera límpida, em um mar de perfumes. 
Os sineiros nessa manhã, vingaram-se de três longos dias de descanso: quarta feira de 

trevas, quinta feira santa, sexta feira da paixão. 
Até os nomes fazem tristeza, pelas tristezas que recordam. 
Passou-se a semana santa, encheram-se as ruas de gente, uns de devota, outros em 

curiosa peregrinação pelas igrejas. 
Era antigamente um dia característico em Lisboa, os homens de casaca, as senhoras de 

mantilha, todos a pé por essas ruas. 
Este ano, as irmandades, por falta de meios, conservaram muitas igrejas fechadas. A 

concorrência nas ruas é cada vez menor, em vista da facilidade de comunicações para os 
arredores de Lisboa, onde muita gente vai aproveitar dias feriados consecutivos. 

E não deixaram, os que foram de viagem por aí fora, de ter razão desta vez. A 
primavera vai formosíssima, o campo deve estar agora um encanto depois do rigoroso inverno 
que atravessamos. Por bocadinhos que a misericórdia municipal nos deixa ainda avistar, 
calculamos que sinfonia não tocam, neste fim de mês, planícies e valados, matas e charnecas, 
fontes abundantes e ninhos entre a folhagem nova.  

Tem razão quem pode e nestes dias foi deslumbrar os olhos em tantas maravilhas. 
Não se dá um passo, que uma flor, ou uma ave, ou um murmurar do vento não nos fale 

da mocidade. Os novos deixam-se embriagar e sorriem, os velhos também se embriagam um 
bocadinho, mas no sorriso dos olhos há uma lágrima, no da boca uma prega de saudade. Os 
novos falam do futuro, os velhos do passado. Uns sonham amores, são como os passaritos que 
velam, vestem as mulheres amadas com as cores da aurora. Outros reveem seus amores, são 
como os cardeais de Júlio Dantas; os vultos que lhes aparecem vestem-se de roxo, sem o tom 
alegre de uma esperança. 

Deixa-lo. Para uns e outros é bem vinda a primavera, que é vida, pois que a vida nisto 
se resume: esperanças e saudades. 

O dito é velho e por isso mesmo é verdadeiro, como tudo o que é velho, tudo o que os 
sonhos aboliu. 

Foi-se o inverno, desta vez é certo. 
Um dos sintomas evidentes é a mudança que se nota na vida teatral em Lisboa. Já 

pouco se fala de peças novas, acabaram já os casos de sensação, as companhias preparam seus 
giros pelas províncias e Brasil, o grande Elias pegou na malinha e foi para Palméla com o seu 
Audaz Corsário luso.  
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As novidades teatrais já pouco interessam. A última noite que despertou, pelo 
programa do espetáculo, a curiosidade pública, foi a do benefício de João Rosa, no teatro D. 
Amélia. 

Está no Porto a companhia de Sousa Bastos, chegou do Porto a companhia de D. 
Maria II, parte para o Porto a companhia de D. Amélia. 

Como se vê, com respeito a teatros, o Porto deve andar satisfeito, mais que Lisboa. Em 
compensação, a magnífica companhia do Taveira está agora dando variadíssimos espetáculos 
no teatro da Avenida. 

Affonso Taveira é o diretor da companhia de declamação, de que fará parte Ângela 
Pinto e que em maio próximo deve partir para o Brasil, contratada pelo empresário Celestino 
da Silva. 

São tudo, como se vê, notícias de verão. 
Fechou S. Carlos. Vão-se os cantores quando chegam as andorinhas. 
A época deixou poucas saudades e os bilhetes de visita que muitos jornais enviaram ao 

Sr. Pacini não eram positivamente os parabéns pelo cumprimento do programa apresentado 
quando foi aberta a assinatura. Não se cantaram óperas que haviam sido anunciadas, não se 
apresentaram cantores que se haviam prometido. 

Mas, nem por haver fechado S. Carlos, ficará Lisboa sem música. Teremos ópera 
barata no Coliseu das Portas de Santo Antão, que já anuncia a escritura de vários artistas 
estimados em Lisboa. 

Não devemos deixar de lembrar aqui que foi devido ao Sr. Santos Junior que, o ano 
passado, nos foi dado aplaudir duas óperas portuguesas, A Serrana, de Alfredo Keil e a D. 
Mecia, de Oscar da Silva. 

Lisboa que, no seu amor pela música, tem feito progressos felizes, teve, há dias, 
ocasião de aplaudir uma de suas maiores glórias, o notável pianista Alexandre Rey Colaço. 
Foi um belo conserto o de terça feira no salão do Conservatório Real, em que o ilustre 
professor foi coadjuvado pela Sra. D. Ermelinda Cordeiro e pelos srs. Goñi, Burnay, Sá, 
Palmeiro, Cunha e Silva e pela orquestra da Real Academia de Amadores de Música, que, sob 
a direção do maestro Goñi, tocou a abertura do D. João, de Mozart. 

Não deixaremos o assunto das últimas noites de espetáculo em Lisboa sem nos 
referirmos ao sarau de esporte, organizado pelo Real Clube Velocipedista de Portugal, em 
favor da Assistência Nacional aos Tuberculosos. Realizou-se a festa no Coliseu dos Recreios, 
sendo muito aplaudidos todos os trabalhos de ginástica e de esgrima. 

Últimos espetáculos. Agora chegou o tempo das touradas, que, essas sim, são alegres 
sempre e o que mais costuma entusiasmar a população de Lisboa. Às vezes é apenas o cartaz 
que entusiasma e o espetáculo corre sensaborão. O mesmo sucede em toda a Espanha. O touro 
não é consultado, o touro não lê os reclamos pomposos, o touro não está pelos ajustes, e nem 
todos os toureiros são Guerritas capazes de fazer marrar um pedaço de vaca assada. 

Ainda assim, quantas vezes, sem touros, sem cavaleiros, sem capinhas, só porque o sol 
é esplendido, só porque a viagem foi bela, toda aquela gente assiste alegre a função, e 
aplaude, e berra, e ri às gargalhadas de qualquer peripécia que lhe dá no goto. Que alegrias 
não despertavam às vezes as palhaçadas na Praça de Algés! 

Quando o sol da primavera dá uma ajuda aos empresários, nunca eles têm razão de 
queixa. 

O sol! o bom amigo! 
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Era ver toda essa gente que nos dias da semana santa atulharam os comboios para 
Cascais e Sintra e em toda a linha de cintura. Que alegria por todas essas estações, ainda 
mesmo antes de começar a merenda!... O que não foi depois, quando o vinho fresco lhe deu 
para trepar! 

Aproveitar os primeiros dias lindos de sol! 
O rei e a Rainha Sra. D. Amélia deram o exemplo, o rei partindo em viagem pelo mar, 

e a Sra. D. Amélia indo Tejo acima até Azambuja. 
Depois do tormentoso inverno, com dias seguidos tão sombrios, que até já exaltavam 

os nervos, entornando as melancolias, o sol em um azul sem nuvens, prateando as águas, 
parece que verte a paz sobre o mundo. 

Há uma tranquilidade infinita, um júbilo quieto, em que toda a natureza parece estar 
sorrindo. Quanto não se espantaria uma olaia toda cor de rosa, um velho ulmeiro todo 
desvanecido na sua folhagem nova, se lhes fossem dizer que há lutas entre os homens, que em 
tamanha paz da natureza os homens, ambiciosos e cruéis, continuam a cuidar de guerras. 

A cuidar de guerras e a falar de paz! 
Últimos telegramas dizem que o Presidente Kruger, segundo afirmações de um 

africânder, aceitaria a paz nas seguintes condições: autonomia no Transvaal e no Orange, sob 
a supremacia da Inglaterra, anistia completa e indenização pelas granjas destruídas, garantia 
inglesa para um empréstimo boer, direito de manter milícias armadas. 

A paz na África do Sul! É no que mais se tem falado desde que principiou a guerra. 
Tudo são contradições! Afirma o Petit Parisien que Wolseley vai à África do Sul com 
poderes discricionários para tratar com os boers; afirma o Matin que o Rei Eduardo VII não 
encarregou Wolseley de missão alguma. 

Entretanto os boers vão se batendo e batendo. 
Cecil Rhodes, o homem a quem a Inglaterra mais deve a sua supremacia na África do 

Sul acaba de falecer na Cidade do Cabo. 
Não devemos contar entre os nossos amigos o fundador da Chartered Company, 

primeiro ministro da grande Colônia. Obedecendo a seu ideal de grande império, foi ele o 
primeiro causador de todas essas questões suscitadas, há anos, entre Portugal e Inglaterra, que 
deram lugar ao ultimato famoso de 11 de janeiro de 1890. No Transvaal e Orange não terá 
direito há maiores simpatias. Mas nem os próprios inimigos lhe poderão negar altíssimas 
qualidades de político e de trabalhador incansável. 

Também entre nós morreu um dos homens mais conhecedores de todos os assuntos 
que se prendiam com a nossa história e nossos direitos em África, inteligência lúcida, 
infatigável lutador por uma causa patriótica. 

Tito Augusto de Carvalho, há pouco mais de um ano nomeado diretor dos caminhos 
de ferro ultramarinos, um dos homens mais conhecedores de todos os assuntos do ultramar e, 
por esse motivo, dos mais ilustres funcionários do ministério da marinha, deixou em quantos 
o conheceram uma saudade profunda. 

Morreu também, depois de prolongada doença, ainda que tão rápido final não fosse 
agora esperado, o antigo comandante das guardas municipais, general Queiroz, chefe da casa 
militar do rei e muito estimado em Lisboa, onde por todos era conhecido. Ainda há poucos 
anos, passeava na Avenida em seu formoso cavalo, dando nas vistas a todos por seu garbo 
militar. Abateu-se sobre ele de repente a desgraça e o general despareceu. 

A morte é sempre triste para os que ficam. 
João da Câmara  



407 
 

O Ocidente. nº 838. Lisboa, 10 de abril de 1902. p. 74, 1 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Raras vezes, a não ser por motivo excepcional, que terá acontecido ser falta de melhor 

assunto, raríssimas vezes aqui tratamos de notícias políticas, que é no que, mais ou menos, se 
fala agora por todos os lados, nos centros, nos cafés, pelas esquinas de cada rua, à mesa 
redonda dos hotéis ainda cheia de deputados provincianos. 

Desta vez não é portanto falta de assunto melhor, é porque a política é o melhor 
assunto. 

Terminadas as férias, abriram novamente as câmaras, que, muito provavelmente serão 
prorrogadas até bastante por maio dentro, prometendo alguns debates serem longos na câmara 
dos pares: Será talvez duradoura a discussão do convênio com os credores estrangeiros, e nele 
deverão tomar parte ativa os deputados franquistas e o Sr. Fuschini e Dias Ferreira. 

O Sr. Carrilho deve estar em Lisboa proximamente no dia 15, e só dias depois, o 
projeto será conhecido em todas as suas particularidades. 

Fala-se naturalmente de crise, como é costume sempre que na política toma entre as 
questões lugar dominante a financeira. 

Damo-lo como simples curiosidade. Dizem uns que o ministério pedirá a demissão, 
outros não vão tão longe. Entraria para a fazenda o Sr. Carrilho, para as obras públicas o Sr. 
Mocada e o Sr. Hintze Ribeiro tomaria conta da pasta dos estrangeiros. 

Na vida pública é como na vida particular de cada um: Muito importante um só 
assunto: o dinheiro. 

Que vida triste levam os pobres devedores! que susto a cada toque de campainha! que 
palidez ao dar a ordem: não estou em casa para ninguém! 

Mas um pobre ministro da fazenda nem esse recurso tem, tão simples. Há de estar em 
casa sempre. 

O Sr. Carrilho tem-se fartado de viajar por todas as capitais da Europa e, ele que o 
diga, não terá sido positivamente uma viagem de recreio, embora Pilatos e Heródes habitem 
as mais lindas cidades do mundo. 

Como compensação às tristezas que nos fazem estas pequeninas cenas de miséria, uma 
bela notícia recebemos, há dias. Parece que existe em território português da província de 
Lourenço Marques, um grande filão de ouro capaz de rivalizar com os mais famosos do 
Transvaal. Já se constituiu sociedade para a sua exploração, de cuja direção fazem parte 
alguns portugueses residentes na cidade, onde houve, com a notícia, grandes manifestações de 
entusiasmo. 

Devemos, porém não esquecer que Kruger dizia: “Tivemos a infelicidade de pertencer 
a uma terra cheia de ouro nas suas entranhas” Lourenço Marques irá de novo despertar 
maiores cobiças, se assim for, e Deus nos não der maior porção de juízo. Já era tempo que se 
nos fizesse sentir sua misericórdia a este respeito! 

Pobres boers! O grande mal foi esse efetivamente. Simples agricultores seriam felizes, 
não se estariam ainda a estas horas batendo como leões pela independência de seus estados. 
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Os últimos telegramas recebidos fazem esperar que não terá grande demora a solução 
por que tão ansiosamente se espera e que dará o sossego a toda a África do Sul, há já tantos 
anos em luta. 

Portugal de todas as nações neutrais é a que mais tem a lucrar com a paz de que tanto 
carece a província de Moçambique para sua prosperidade. 

Também os soldados portugueses tiveram agora, e mais de uma vez, que marchar 
contra o inimigo. Felizmente os telegramas anunciaram a costumada vitória. Tanto no 
Ambrizete como em Bissáo foram castigados os gentios rebeldes. 

Não há dúvida, que da África não temos recebido nestes últimos anos maiores 
desgostos. 

Nova expedição agora se prepara contra os teimosos inimigos de Moçambique. O 
nome dos oficiais, que marcham para o Barué já de antemão nos assegura novas vitórias. 

Não são decerto estes fatos motivo para descanso, mas são horas de sol em dias 
sombrios; mais ainda para ser festejadas quanto é certo que igual fortuna não tem muito 
protegido ultimamente as nações europeias envolvidas em luta nas suas colônias. Verdade é 
de confessar que também o inimigo era mais terrível. Mas nós só falávamos agora de fortuna. 

O tempo passa e muita coisa esquece. A Espanha mais pensa agora decerto na 
coroação de seu rei Affonso XIII do que nas lutas que sustentou em Cuba e nas Filipinas. 

As festas serão solenes e nelas, segundo se afirma, O rei de Portugal far-se-á 
representar por seu filho mais velho, o Príncipe real D. Luiz. 

Para Espanha partiu ontem Sua Majestade a Rainha D. Amélia que vai a Sevilha 
visitar sua mãe, a Sra. Condessa de Paris. 

O tempo das diferentes partidas para a província e estrangeiro não tarda a soar. 
Chegou o calor e os dias bonitos de Abril, que principiou, começam a tentar os que todos os 
anos vão gozar dos ares mais frescos do campo e das vilas termais. 

Daqui a pouco, começam nos jornais os anúncios dos hotéis da província, tentando os 
doentes que o são, os de cisma e até muitos que adoecem só para poder gozar de saúde em 
passeios, bailes e pic nics. 

Já de Lisboa poucas novidades se escrevem. Uma ou outra peça nova já não tem o 
condão de comover os amadores de teatro, cansados do longo inverno. 

Só o Coliseu continua chamando a atenção com seu repertório enorme e estreias de 
cantores. 

Já tivemos duas touradas. Dizem os aficionados que não prestaram. Assim está 
sucedendo há muito. Mas a esperança continua a levar muita gente, visto o velho ditado que 
os touros são como as melancias. Não há prognósticos possíveis. Deles lá se vem a saber na 
praça; delas só depois de abertas. 

E até que esteja decidido o que deve fazer-se para maior brilho do quarto centenário 
do teatro português, inaugurado por Gil Vicente com a representação do seu monólogo dando 
parabéns à rainha de Portugal pelo nascimento de D. João III, pouco mais de teatros teremos 
que falar. 

Gil Vicente bem merece a consagração que se lhe prepara. Autor dramático dos 
maiores, predecessor dos grandes autores castelhanos, que decerto com ele muito tiveram que 
aprender, lido no seu tempo e admirado pelas sumidades europeias, poeta lírico e satírico 
incomparável, cheio de boa graça portuguesa que tem em suas farsas o Melhor exemplar, 
comemorar lhe, ainda que modestamente, o gênio, é pagar uma dívida sagrada. 
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É preciso que a obra do primeiro poeta dramático português seja conhecida. Para isso 
há muito se trabalha, muitos espíritos, em Portugal e lá fora, têm consagrado muitas horas ao 
estudo da obra imortal do poeta cômico. 

Um de seus maiores admiradores foi Almeida Garrett. Com a coadjuvação de todos os 
que têm culto pela memória do autor do Frei Luiz de Sousa podemos agora contar na 
celebração projetada. 

São dois nomes inseparáveis Garrett e Gil Vicente, porque o poeta da corte do rei D. 
Manuel inspirou o maior dos nossos dramaturgos em tempos modernos em uma de suas 
Melhores obras. 

Se o Auto de Gil Vicente não vale os autos de Gil Vicente, não quer isso dizer que, 
depois do Frei Luiz de Souza, não possam muitos com direitos classificar essa obra como a 
Melhor das com que o Visconde de Almeida Garrett ergueu muito alto a literatura dramática 
de Portugal. 

Também a Garrett desejam agora muitos entusiastas do seu talento pagar a dívida que 
a nossa terra lhe deve.  

Brevemente chegará o dia em que podemos comemorar o quinquagésimo aniversário 
da morte do que foi maior glória do nosso teatro, um dos maiores do século que passou, na 
literatura portuguesa. Entre as homenagens que querem prestar à sua memória, diz-se que será 
requerida a trasladação do seu cadáver para o panteão dos Jerônimos. 

Mais de uma vez aqui falamos nesse assunto. Seja Garrett quem dê o exemplo, e 
nunca mais o panteão se abra para receber quem em glória não tenha entrado, confirmada por 
cinquenta anos de gratidão da pátria. 

 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 839. Lisboa, 20 de abril de 1902. p. 81, 1 col.   

 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Por aqui politica-se muito e fala-se apenas de finanças. 
Na Bélgica tem sido muito pior. 
O rei Leopoldo, apenas de Biarritz chegado a Bruxelas, teve que dar toda a força ao 

automóvel, porque lhe coube a desgraça de cair em plena revolução. 
Os últimos telegramas anunciam maior sossego, mas negras e densas nuvens no 

horizonte. Completa tranquilidade material em todo o país. Aquela palavra que sublinhamos 
indica eloquentemente o estado dos espíritos. 

Há muitos mortos e feridos nos combates contra a gendarmeria. Só em Lessines, 
pequena vila, entre feridos e mortos se contaram oitenta pessoas. 

É de muitos milhares o número dos grevistas em Charleroi. 
Comparadas com as terríveis manifestações de um povo, aliás costumado ao sossego, 

quase não são para arquivar-se uma ou outra que entre nós o convenio excitou, mais 
desfavoravelmente comentada pelos jornais de várias cores políticas. 

O caso do apedrejamento do comboio em que vinha o Sr. Carrilho tem feito suar a 
polícia, que não descobriu por enquanto os criminosos. 

O convênio continua sendo motivo para discussões, muito defendido por uns, muito 
atacado por outros, moderadamente pelos progressistas. Segundo a Tarde um par do reino, 
que milita neste partido, chegara a dizer ao Sr. Carrilho: “Que convênio negociaste tu, que, 
tendo eu necessidade política de combatê-lo, não encontro forma prática de o fazer? 

Política e finanças! 
Conhecemos-lhe a importância, mas outros assuntos têm maior condão para interessar-

nos. 
O primeiro de todos nestes últimos dias foi a partida dos oficiais encarregados de 

ocupar o Barué e cujos nomes desde já asseguram o bom resultado da jornada que vão 
intentar. 

João de Azevedo Coutinho, nomeado governador da Zambézia, é dos oficiais de maior 
prestígio na nossa marinha, onde tantos vão honrando as velhas tradições gloriosas. Alguns 
veteranos o acompanham, em quem os novos hão de encontrar o melhor exemplo. 

Outro fato importante que não devemos deixar de mencionar foi o bater do rebite na 
canhoneira Pátria, atualmente em construção no arsenal, e oferecida à marinha portuguesa 
pelos nossos compatriotas do Brasil. 

A cerimônia realizou-se na manhã do dia 17, sendo o rei D. Carlos quem deu as 
primeiras marteladas. 

Vão os soldados portugueses correr outra vez as charnecas da África. Lembram-se os 
portugueses a tantas léguas de distância do que mais a pátria necessita. Vale a pena citar estes 
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fatos e esquecer um pouco maiores misérias, como essas de que se faz estendal nos discursos 
sobre o convênio. 

Finanças portuguesas! Bem teriam andado mandando um representante a procissão de 
Nossa Senhora da Saúde, que, na passada quinta-feira, deu o seu passeio do costume pelas 
ruas da cidade. 

É das mais bonitas procissões que se fazem em Lisboa e, como a saúde é dom 
precioso, nunca à Senhora faltam devotos. 

Lá foi à pequena ermida a família real com exceção da Rainha Senhora D. Amélia, 
que se acha por enquanto em Sevilha, onde foi visitar sua mãe, a Sra. Condessa de Paris. 

Alterou o programa da sua estada na velha capital da Andaluzia a morte do velho rei 
Francisco de Assis, marido da Rainha Isabel e avô do atual rei de Espanha D. Affonso XIII. 

Não deixou na história mais do que muitas anedotas. 
Embora longe, dá-nos entretanto a Rainha Senhora D. Amélia motivo a nova citação 

pelos seus desenhos expostos na Academia de S. Francisco, onde se realizou a segunda 
exposição promovida pela Sociedade Nacional de Belas Artes. 

Talvez os quadros sejam em número inferior ao do ano passado, mas muitos deles, de 
Columbano, Salgado, Reis, Malhôa, e de outros nossos Melhores pintores, atraem a atenção e 
tem sido justamente elogiados. 

Lá vimos o Santo Antônio de Columbano com a honrosa marca da medalha de ouro na 
exposição de Paris e que depois foi julgado perdido naquele infeliz naufrágio que levou para o 
fundo do mar tantas obras de arte dos nossos melhores artistas e no grande certame 
premiadas. 

É sempre com prazer que visitamos as salas da Academia e gostosamente comparamos 
as exposições atuais com aquelas em que, por muita atividade de Alberto de Oliveira, o grupo 
Leão começou a tornar-se conhecido. 

Alguns faltam e dos melhores, falta Silva Porto, mas os artistas criaram novo ânimo, 
como puderam, tornando conhecidos seus nomes e concorrem sem se fazer rogados. Enchem 
quatro salas, quando antigamente em uma só se achavam à larga. 

Muito fez para isso a diligência de Alberto de Oliveira, agrupando os artistas, 
convencendo-os, superando dificuldades, não desanimando nunca, nem antes os contrários, 
nem ante os indiferentes, que são piores com seu encolher de ombros. 

Os primeiros, que em Lisboa se reuniram para chamar sobre os artistas portugueses a 
atenção do público, lá estão quase todos naquele famoso quadro de Columbano à direita de 
quem entra, no Leão de Ouro. 

Já faltam muitos deles, já falta o Manuel, criado, um bom tipo, que, à força de ouvir 
falar os artistas, já sabia meter em arte sua colherada, nem sempre a propósito. 

E de arte pouco mais temos a dizer, um ou outro concerto realizado, um ou outro que 
vai breve realizar-se. Mais nada. 

Em teatros poucas novidades. 
No Coliseu continua a companhia de que faz agora parte Nadine Bulicioff, que já foi 

muito aplaudida em S. Carlos, quando aqui esteve há onze anos. 
No teatro D. Amélia estreou-se a companhia de zarzuela que ali funcionará enquanto 

Rosas e Brazão estiverem no Porto. Um bocado de alegria no teatro, onde as comédias têm 
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sempre maior vida que os dramas. O Nadal faz parte da companhia espanhola e tanto bastaria 
para que o teatro se enchesse. A estreia promete fortuna aos empresários. 

Taveira continua no teatro da Avenida, devendo mudar-se para a Trindade, quando 
Sousa Bastos chegar a Lisboa. 

Os teatros dão sempre mais que falar do que os livros, mas desta vez não podemos 
deixar de nos referir à nova biblioteca anunciada, cujos diretores, serão Álvaro Pinheiro 
Chagas, herdeiro de um grande nome, e Urbano de Castro, que não tanto a política afastou da 
literatura que não o tenhamos por um dos melhores nomes nas letras portuguesas. Sabemos 
que tencionam publicar muitos romances originais, alguns em cadernetas, outros em volumes. 
Editores desta ordem não são fato vulgar em nenhum país do mundo. 

Meteram-se em bela empresa e merecem que o público os ajude e todos aqueles que 
desejam ver um pouco mais protegida e conhecida a literatura portuguesa. 

E escrevendo esta frase quase íamos caindo no primeiro assunto em que tocamos: – 
finanças! 

Pois se é do que mais se fala, como não há de o termo acudir-nos sempre ao bico da 
pena? 

Já lhes lembramos a Senhora da Saúde; não haveria para eles algumas medidas 
higiênicas a tomar? Parece-nos bem que sim. E talvez não dessem lugar às mesmas 
manifestações com que os estudantes da Escola Politécnica receberam a ordem dos 
escarradores. 

O edital deve ter-se começado a cumprir um dia destes. As multas são terríveis. Os 
cuspinhadores, quer queiram, quer não, devem começar a ter tento na costumeira porca. 

Lembra-nos aquela costumeira história do homem que, em casa de um amigo começou 
a cuspir para o chão. Este fez um sinal ao criado, que lhe pôs o escarrador ao lado. O outro 
repontou e mudou de lugar. Cuspiu outra vez para o chão. Novo sinal do dono da casa. O 
criado pôs lhe outra vez o escarrador ao lado. E o homem a repontar. Muda outra vez de lugar, 
mais cuspo para o chão, outra piscadela de olho, nova manobra do criado. E o homem furioso: 

 – Tire-me isso lá para longe. Estou aqui, estou a cuspir lhe dentro! 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 843. Lisboa, 30 de maio de 1902. p. 115, 1 col.  
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Com os meteórologos e companhia a pregarem tanto, não admira que, depois de três 

dias de excepcionais calores, uma trovoada de maio assustasse as velhas, sempre dispostas a 
acreditar em maus presságios. 

Uns minutos antes da aurora, um relâmpagozinho de nada iluminou as nuvens, rolou 
um trovão devagarinho, quase a medo, e logo as velhas se puseram a gritar misericórdia, 
como se o desastre da Martinica fosse apenas prólogo de muito maior tragédia. 

Agora que tanto se fala de Gil Vicente, não deixava talvez de vir a propósito publicar 
o que ele escreveu sobre o assunto e contra os frades que assustavam a população ameaçando-
a com o fim do mundo. 

De há uns anos a esta parte, voltou novamente a ser moda profetizar cataclismos: 
ontem foi um cometa que devíamos encontrar nos espaços, foi depois a desequilíbrio dos 
gelos que haviam de virar o mundo, é agora a erupção vulcânica que há de atirar pelos ares a 
crosta frágil que pisamos. Não nos deixam um segundo de repouso os agourentos de má 
morte. E afinal passam os cometas muito longe, os gelos do pólo equilibram-se conforme 
podem, e os vulcões não fazem mais dano agora do que em todos os tempos o fizeram. 

Nos negócios políticos sucede o mesmo. Os astrólogos, que andam sempre de olho nos 
astros e caem muita vez no poço como o seu colega mais conhecido, andaram por aí 
profetizando catástrofe e já raciocinando sobre as resultantes das diferentes forças exteriores e 
interiores. O centro de gravidade dos sistemas é que não era para todos igual. Alinhadas as 
equações e resolvidas ao sabor de cada um, foram as soluções variadíssimas. Assim o Sr. 
Marquês de Soveral, que deveria subir ao alto cimo dos conselhos da coroa, continuou 
passeando pela Avenida da Liberdade; o Sr. Jacinto Candido, que deveria transformar o 
mundo, continuou devaneando; o Sr.  Hintze Ribeiro, que deveria sumir-se no abismo, 
continuou sorridente na sua poltrona da presidência, e o Sr. José Luciano já estampilhado para 
o seguir às mesmas regiões escuras, partiu para a Anadia. 

Quarto general em Abrantes. 
Reabriu a Universidade de Coimbra e o sossego foi de pasmar. Os fios dos telégrafos 

conversavam uns com os outros assustadíssimos: – “Agora é que são elas!” E o telegrama de 
paz e concórdia deslizou por eles como uma carícia. 

Fecham as aulas no dia 31 e nem, pelas férias forçadas que os rapazes tiveram, ficaram 
mais tarde os exames. 

Chegou um feio tempo de amarguras para muitos deles. As sebentas têm agora um 
aspecto antipático de dia, às vezes de noite, em sonhos, espectral. Bateriam os estudantes no 
peito e pais houve que encalveceram à força de puxar pelos cabelos. O ouro de que tanto se 
falou pelo tempo do convênio transforma-se agora em chumbo pela pior das alquimias. 

É um dos pesadelos do verão, ainda pior do que para os vizinhos das feiras o batucar 
constante do zabumba nas barracas dos arlequins. 
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Começaram estas agora em Lisboa, por umas que se armou lá para os lados de Santo 
Amaro, substituindo a que, há já anos, se fazia ao pé do caneiro de Alcântara. A mesma coisa: 
teatros de lona, quinquilharias, batota e peixe frito. 

São com as touradas o melhor divertimento do povo, quase os únicos em uma cidade 
em que tão pouco se olha por ele, onde os jardins são raros, onde o parque da Avenida já 
começa a ter parecenças com as obras de Santa Engracia. 

De teatros já pouco teremos de falar até novembro ou dezembro, o que não quer dizer 
que até há pouco nos não fornecessem as melhores, diremos mais, as mais encantadoras 
novidades. 

Já lhes dissemos adeus infelizmente, como adeus dizemos agora à companhia de 
Affonso Taveira, que no dia 2 do mês que vem deve partir para o Brasil. 

Acompanha-o pela primeira vez a atriz Ângela Pinto, com o repertório que fez no 
teatro D. Amélia e muitas outras peças para este giro expressamente estudadas. 

Deve lá estrear-se com a Sapho, papo que vimos aqui desempenhar pela Jane Hading e 
nunca em Lisboa foi representado em português. 

A Ângela, que é das mais talentosas atrizes do nosso teatro, depois de ter sido estrela 
da primeira grandeza na ópera cômica, revoou no desempenho de Zazá os recursos 
extraordinários de que podia dispor como atriz dramática. Nervos e sentimento possui-os 
como poucas. 

É natural que o público do Rio de Janeiro a acolha com o entusiasmo que ela merece. 
Irregular por vezes, incapaz de dominar os nervos, não lhe é possível sustentar 

igualmente um papel, todas as noites que o represente. Devemos avaliar de seu mérito pela 
linha média em que ela se coloca. Mas a que altura superior ainda fica, a que ponto extremo 
vôa muita vez! 

Se ao menos, para nos consolar da ausência dos nossos artistas de verão, pudéssemos 
continuar, de quando em quando, a aplaudir no teatro D. Amélia algumas dessas 
extraordinárias criaturas com que o Visconde de S. Luiz nos mimoseou desde outubro! 

Alguém espalhou que, na sua passagem para o Brasil, a Réjane daria duas récitas em 
Lisboa. Infelizmente parece que não é verdade. 

A Sadda Yacco, a extraordinária artista japonesa, pôs um ponto definitivo na exibição 
das notabilidades artísticas. 

Que delicioso foram esses espetáculos, que mais encantadores seriam se não fosse a 
mania de fazer graça com que vários vizinhos nos incomodaram os ouvidos! 

Sobretudo na última noite, menos estranhando talvez os espectadores o exotismo, a 
Sadda foi aplaudida com verdadeiro entusiasmo. 

Vinha com ela a célebre Loie Fuller, a inventora da dança serpentina, tão belamente 
fantástica. Em uma noite deu-nos ela também a dança do fogo, em que a vimos, por magnífica 
ilusão teatral, transformada em uma fogueira. 

E dizia o Garrido: – “Então a Loie Fuller é que arde e a outra é que é a Sadda!” 
Astros errantes, a linda dançarina, – se é linda, há quem diga que não – e a sedutora 

japonesa lá se foram não sei para onde, a correr terras que nem vêm na Judia de Thomaz 
Ribeiro, e voltou o Nadal para o palco e mais malagueñas e mais castanholas, e novas 
enchentes. 
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Dois concertos de Vianna de Motta, realizados no salão do Conservatório, devem ficar 
arquivados na história da bela arte em Lisboa. 

O portentoso pianista é uma das nossas maiores glórias artísticas, e não podemos citá-
lo sem nos recordarmos comoções que raras vezes foram igualadas. Fanático pelos grandes 
mestres, eles vivem na sua grande alma e seus dedos mágicos dizem-nos mais uma vez todo 
sofrimento e alegrias, o sentimento que puseram em suas obras, de que é digno intérprete o 
nosso grande artista. 

Mencionemos também aqui o espetáculo realizado nas oficinas de S. José, Academia 
músico-ginástico-literária dedicada aos sócios benfeitores, em que professores distintos 
tomaram parte conjuntamente com seus discípulos, em variadíssimo programa. 

Ainda de arte havemos de falar, coisa rara em tão adiantada estação. 
Voltaram da província Brazão e Rosas e também eles quiseram colaborar na 

celebração do centenário da fundação do teatro português. 
Além do sarau do Conservatório e do espetáculo de gala no teatro de D. Maria, de que 

já falamos, mais uma noite poderemos, portanto admirar o grande gênio de Gil Vicente em 
obras diversas, que o definirão Melhor em seus variados aspectos. 

Não está definitivamente assente o programa destes festejos; mas decerto contribuirá 
para que Melhor se torne conhecido um dos mais notáveis vultos da nossa literatura. 

Isto não se consegue sem trabalho, sem desgostos; mas foi sempre assim. Às vezes de 
onde o auxílio se esperava é que veio o embargo ou má vontade. Querer só o bem, é criar 
inimigos. Nas coisas pequenas é como nas grandes. Consolem-se os mais pequeninos com o 
exemplo dos maiores. Até Affonso de Albuquerque morreu mal com o rei por amor dos 
homens e mal com os homens por amor do rei. 

 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 845. Lisboa, 20 de junho de 1902. p. 129, 1 col. 
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Não quer o calor chegar este ano. Quem muito se deve ter espantado é Santo Antônio. 

Homens de sobretudo e gola levantada, senhoras com seus bichos ao pescoço, o homem da 
água fresca desesperado do mau negócio e o cafezinho quente na ponta, como dizem os 
brasileiros! O Santo decerto não reconheceu a sua bela gente de Lisboa. 

É que deveras fazia frio na praça da Figueira e naquele desabrido Campo de 
Sant’Anna, onde brincava à vontade o vento norte, engelhando os dedos que mordiam as 
cordas da guitarra e fazendo tremer os queixos aos tocadores de rouxinóis e cornetas. 

Quem já viu Santo Antônio tanto a lembrar janeiro? Se assim continuarem as estações 
atrasadas, ainda havemos de festejar o natal em pleno verão, como se houvéssemos nascido 
no Brasil. 

Mas alguns dias foram lindos, calaremos as queixas para pior assunto e pior ocasião. 
Estão em Lisboa os excursionistas espanhóis, que chegaram sem prévio aviso, motivo 

porque os nossos colegas da imprensa não foram recebidos com as atenções que se lhes 
deviam. Eles que digam se o calor lhes faz falta e se muito mais não vale para eles, para sua 
visita aos mais lindos pontos da cidade, a beleza das nossas tardes amorosas, sem aquelas 
lufadas de forno em brasa que matam a gente em Madri, e que talvez os acompanhassem por 
toda a Estremadura Espanhola e através das nossas charnecas do Alentejo. 

Poucas distrações lhes oferece agora Lisboa com seus melhores teatros já fechados; 
mas nos americanos elétricos encontrarão a maior facilidade de transporte a pontos 
lindíssimos e os comboios rápidos depressa os podem levar até às maravilhas da baía de 
Cascais ou da serra de Sintra. 

Uma ou outra tourada com touros mais ou menos autênticos e, ainda por cima, 
embolados não é decerto para tentar os nossos vizinhos. Dar-lhe a célebre Reverte como 
espetáculo servia para eles de má digestão: prato espanhol com molho à portuguesa. 

Pois foi o que tivemos de maior sensação nos últimos dias que foram correndo. 
Que cá e lá mais fadas há. Nas últimas notícias taurinas que lemos em jornais de 

Madri, lá se queixava o crítico tauromáquico do mau sangue das rezes. É acordo 
internacional: os bois deixaram de marrar. 

Houve há dias a esperança de um espetáculo que seria falado. Disse-se que Réjane, na 
sua passagem por Lisboa, daria uma ou duas récitas no teatro D. Amélia. Boato, que não 
chegou a ser tentação de tenção no Visconde de S. Luiz, pelo muito trabalho que isso daria à 
célebre atriz por motivo de suas bagagens. 

Acompanha-a na sua viagem à América, como representante dos empresários 
portugueses, o nosso amigo Alfredo Santos, ator do teatro D. Amélia e guarda-livros da 
empresa. 

Nem Réjane os excursionistas puderam admirar, mas não devemos sentir que não 
vejam o que não é nosso. 
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Tarde chegaram para assistir aos festejos que se fizeram a Gil Vicente, e disso temos 
pena. Ao nosso teriam juntado seu aplauso, que Gil Vicente também é glória do teatro 
castelhano. E Henrique Alves teria tido quem o aplaudisse com maior vigor, nos seu 
monólogo do Vaqueiro. 

Tarde chegaram para assistir à homenagem prestada à nossa grande atriz Virgínia e 
ficariam sabendo que, de quando em quando, se não é sempre, os portugueses sabem pagar 
suas dívidas. 

Essa sim, foi uma festa digna de seu orago. Atores, autores, jornalistas, todo o público 
que frequenta o nosso teatro nela tomou parte, e o entusiasmo com que soube fazê-lo arrancou 
lágrimas de comoção à nossa grande artista. 

Foi motivo da homenagem a mercê justíssima que lhe foi feita do hábito de S. Thiago. 
Representou-se a comédia de Marcolino de Mesquita Peráltas e Sécias e no fim da 
representação a atrizinha Ilda Victória entregou à Virgínia as insígnias, dizendo-lhe algumas 
palavras expressamente escritas pelo Conde de Arnoso. Atores e atrizes de diferentes teatros 
juntaram-se então no palco em homenagem à sua muito amada colega e foram recitadas 
diferentes poesias de autores portugueses, todas em honra da que é tamanha glória do nosso 
teatro moderno, da que mais alto nele representa o sentimento. 

Com enorme entusiasmo foi ela por todos nessa noite aclamada. Tenho a certeza que 
falava somente os corações, que tanta vez vibraram à sua voz de ouro e se enterneceram com 
as suas lágrimas. Foram os corações que lhe fizeram a festa, e por isso ela tanto se comoveu, 
porque no seu coração sentiu a voz do sentimento que a todos animava. 

Teve Virginia uma das Melhores horas da sua vida naquela noite; calcule por ela 
quantas horas inolvidáveis a sua arte soube doar a quantos na vida tiveram o prazer de 
aplaudí-la, de escutar alguma vez sua voz maravilhosa. Calcule, se pode, e multiplique por 
milhares. Assim deve fazer a conta do que muito lhe devemos. 

Essa grande festa pôs ponto este ano aos trabalhos no teatro de D. Maria, onde, poucos 
dias depois, se realizou a assembleia geral dos sócios, ordenada pelo decreto de 1898, para 
eleição dos corpos da gerência no futuro ano. Diz-se que ficara gerente o ator Maia e 
tesoureiro o ator Carlos Posser. 

Com a repetição do espetáculo em homenagem a Gil Vicente, acrescentado com a 
comédia de Julio Dantas, D. Beltrão de Figueirôa, fechou também suas portas, por este ano, o 
teatro D. Amélia. 

Como mudanças de maior nas duas companhias teremos a entrada de Ângela Pinto no 
teatro normal e a de Adelina Ruas no teatro de Rosas e Brazão. São dois dos mais 
incontestáveis e incontestados talentos da cena portuguesa, ambas elas são novas, ambas 
ainda progredindo. Tudo de sua bela vontade há a esperar. Vão representando ao lado de 
grandes atores, de fama estabelecida. 

Ângela Pinto sabe quanto lucrou com sua estada no teatro D. Amélia e quanto a fama 
lhe acresceu de atriz dramática, obrigada a ombrear com os nossos melhores artistas. Outro 
tanto vai agora suceder com Adelina Ruas, cujo estôfo de artista é dos mais raros. Caminhará 
a passos largos ou velará, que tem asas para isso. 

Mas o inverno ainda vem longe e talvez daqui até lá outras novidades apareçam. Em 
meados de junho falar de teatros parece anacronismo. A culpa teve-a talvez o tempo fresco; 
teve-a nesta ocasião, sobretudo, a festa de Virginia, que foi no teatro um caso memorável. 
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Deixemo-lo portanto em descanso e, a não ser com uma outra notícia isolada de 
alguma companhia de verão, tentaremos com as magras notícias que nos chegam da província 
em alvoroço, encher as duas colunas da obrigação no rodar destes meses de calor. 

Daqui a pouco são as termas que nos chamam a atenção, depois as praias; só lá para 
fins de outubro, princípios de novembro, é que Lisboa abre um olho sonolento, levando perto 
de um mês a abrir o outro. Agora espera, resignada e pacífica ecos do que vai lá por fora, por 
onde sua população se vai disseminando. 

Deu o exemplo o Príncipe D. Luiz, em viagem para Inglaterra onde vai assistir à 
coroação do rei Eduardo VII. Não foi o verão que o levou de Lisboa, mas o cumprimento de 
um dever de amizade. 

Os gastos já feitos com os festejos e projetados contam-se por milhões de libras. 
Maiores deverão aqueles ser agora, que a paz foi assinada com os boers, paz tão falada 
durante tantos anos, e que para muitos deve parecer um sonho. 

Não deixemos aqui de mencionar a carta do general Piennaar, agora naturalizado 
cidadão português, e que foi escrita com um bom senso notável, recomendando prudência aos 
portugueses nas suas manifestações favoráveis aos boers. 

E com uma referência às experiências da telegrafia sem fios, teremos dito o que de 
mais notável passou nestes últimos dez dias em Lisboa e arredores. 

Mais dois dias santos, mais uns foguetes, e nem sequer umas festas populares teremos 
depois para assunto. A política descansa e só o vento norte canta todas as tardes sua ária 
muito triste pela serra de Monsanto. À noite andam sombras silenciosas pela Avenida até à 
meia noite. Dois ou três teimosos, de chapéu de palha, bocejam às portas dos cafés. Uma 
pergunta com um mover de cabeça, uma resposta com um encolher de ombros... Não há 
novidades para mais. 

 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 848. Lisboa, 20 de julho de 1902. p. 154, p. 153, 1 col.    
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
A bordo do vapor Cametense chegou no dia 11 a Lisboa o cadáver do conselheiro 

Antônio Brisac Neves Ferreira, falecido vítima de um antraz, na Ilha da Madeira, onde fôra 
estudar a cultura da cana de açúcar, tencionando depois continuar sua viagem até Angola. 

Distinto oficial de marinha, com notável capacidade e valentia, desempenhou várias 
comissões em África da maior responsabilidade. Governou o distrito de Benguela e o do 
Congo português e foi governador geral de Moçambique. 

Chamado aos conselhos da coroa, tomou conta da pasta da marinha desde fevereiro de 
93 até janeiro de 95. 

Vivia desde então afastado da política, cuidando dos seus interesses nas propriedades 
que possuía na província de Angola. 

O cadáver desembarcou no arsenal, sendo depois transportado em coche da casa real 
para o cemitério, onde lhe foram prestadas todas as honras fúnebres, orando à beira da 
sepultura o Sr. ministro da marinha. 

Conhecedor dos assuntos Africanos, porque nas colônias portuguesas vivera por muito 
tempo, Neves Ferreira deixou seu nome ligado à história dos últimos anos nas nossas 
possessões, hoje mais do que nunca merecendo a atenção de todos os bons patriotas. 

Não são infelizmente belas as noticias que chegam da África Ocidental. 
A revolta do gentio no Bailundo parece ter-se generalizado a toda região, sendo grande 

o número dos sobas acusados de terem promovido e auxiliado o assalto que os negros fizeram 
a várias casas portuguesas do interior. 

Os maus caminhos de Benguela para as regiões revoltadas tornam difícil a aplicação 
do castigo que se prepara. 

De Benguela ao Bailundo calculam-se mais de quarenta dias de marcha. 
A descrição que alguns europeus fazem dos perigos que atravessaram, e da grande 

crueldade dos negros é deveras comovedora. Mas embora seja grande o número dos 
revoltados, como entre eles existem, há muito, rivalidades, supõe-se que a expedição que deve 
chegar da metrópole junta com os recursos da província, será suficiente para que tudo entre 
novamente na ordem. 

Assim tem de ser. Diz-se que grande parte da culpa é dos portugueses que abusavam 
da sua força explorando em demasia o negro. As causas da revolta devem ser estudadas 
cuidadosamente para de futuro serem evitadas e para que a África se torne motivo para honra 
nossa como o Brasil o está sendo. 

Não podemos aqui deixar de nos referir à excelente conferência feita pelo dr. Sílvio 
Romero nas salas do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro sobre o elemento 
português na colonização do Brasil. 

Acabamos de lê-la. Era sua tese a conveniência de fortalecer no Brasil e elemento 
português, aquele que constitui a base do povo brasileiro. Foi o português quem para o 
vastíssimo império transplantou a língua e aformoseou os costumes; representa o que existe 
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de mais seleto em suas tradições, em todos os princípios que dirigem e elevam a alma 
humana, em tudo o que constitui a enrediça e complicada trama social e política da história. 

Estas palavras do ilustre conferente lemo-las com patriótico orgulho, sempre 
crescente, à medida que ele nos foi dizendo a história da sua pátria e qual o futuro que lhe 
antevê. 

Terminou por se referir à língua que tão distintamente maneja, grandíloqua e sonorosa, 
fazendo votos para que no Brasil também seja perpétua, para que nunca desapareça das plagas 
de Guanabara, nem de toda a imensa e amada terra que vai do Amazonas ao Prata. 

Como é consolador ler as linhas vibrantes de entusiasmo, que um estrangeiro a nosso 
respeito escreve, e como nos é sempre gratíssimo saber a forma porque no Brasil os 
portugueses e sua arte são carinhosamente recebidos! 

É de Vianna da Motta e de Moreira de Sá, que ultimamente recebemos notícias. 
Lemos sobre os dois distintíssimos artistas os mais elogiosos artigos e vimos como foram 
acolhidos pela população do Rio de Janeiro e já em outras salas de concerto consoante seu 
relevantíssimo mérito incontestável. 

O Brasil teve sempre conosco essa amabilidade, que só lhe deveríamos agradecer, 
procurando que entre nós fossem seus artistas conhecidos como todos os nossos ele conhece. 

Quantos de lá vêm, falam com entusiasmo da hospitalidade que os comoveu, do 
apreço em que foram tidos, das muitas e constantes provas de delicadeza que os cercaram, tão 
longe da pátria e mais do que se nela continuassem. 

Melhor recompensa acham os artistas que falam português nessa terra tão longe do 
que na sua própria. 

Com Vianna da Motta e Moreira de Sá, lá andam pelo Brasil a esta hora muitos dos 
nossos artistas dramáticos e todos à uma, sem exceção, quando voltam a Portugal trazem 
saudades desse bocado da nossa pátria que deixaram. 

Os portugueses têm este defeito: tarde pagam o que devem. É um defeito histórico e 
parece-nos que já sem remédio. Quando sela a hora da justiça, nem tem às vezes a certeza de 
que é aos ossos autênticos do herói que está prestando essa homenagem. Assim sucedeu a 
Vasco da Gama e a Camões. 

Apareceu, há dias, no Diário do Governo o decreto determinando que no dia 3 de 
maio de 1903 seja trasladado para o Panteão dos Jerônimos o cadáver de Almeida Garrett. 

Aos esforços da Sociedade Literária, há pouco fundada, e cujo presidente, Sr. Conde 
de Valenças, é dos mais entusiásticos admiradores do autor do Frei Luiz de Souza, se deve a 
decisão tomada pelo governo e que era, desde há muito reclamada por todos aqueles que 
veem em Almeida Garrett umas das mais puras glórias da literatura portuguesa. 

Aqui, mais de uma vez, tratamos do assunto e com mais alguma largueza quando da 
proposta feita em câmaras por um Sr. deputado. 

Honrar os mais ilustres é chamar a atenção sobre a sua obra, é por isso mesmo torná-la 
conhecida. Mas a Sociedade Literária Almeida Garrett decerto não se contentará com o 
primeiro triunfo obtido e continuará procurando cumprir o seu programa inspirado em um alto 
sentimento patriótico. 

Em sua conferência, a que nos referimos em um dos passados números, disse Jayme 
Batalha Reis que a melhor forma de um país se tornar conhecido era por suas manifestações 
artísticas. Que havemos de pensar de uma terra que criou e que despreza o que tem de melhor 
em arte? É por isso obra patriótica tornar dos portugueses conhecido o que eles tiveram de 
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superior e fazê-los à força amar e respeitar o que é digno sobretudo de muito amor, de muito 
respeito, e o que for essencialmente português como toda a obra do grande poeta. 

O caminho tem muito que andar, mas ninguém o anda sem um primeiro passo. 
Um dos maiores desastres acontecidos à arte em tempos modernos foi sem dúvida o 

desmoronamento da famigerada torre de S. Marcos em Veneza. Ficou uma ruína, o que uma 
possível restauração não poderá nunca dar o mesmo enlevado aspecto de sua vetustez, de sua 
tradição. Ficou uma ruína; mas essa deve conservar sua beleza, seu encanto. Podem mostrá-la 
os venezianos com lágrimas, sem que se envergonhem. Aquelas pedras em monte, aquelas 
estátuas quebradas, toda a glória, toda a maravilhosa arte que representavam, continuarão 
falando à nossa fantasia. O que era maravilha dos olhos mudou-se em fonte de saudades; mas 
conservou inteira sua poesia. Deu cabo dela o tempo, não foi a mão dos homens. Uma 
catástrofe é que foi; não foi um crime estupido. 

Diremos por acaso o mesmo das ruínas que encontramos por essa Lisboa? 
Mais uma vez eis-nos aqui falando da mão malévola e profana, que ousou tocar em 

tanta coisa bela, alindar poemas com mau gosto criminoso, como o que se faz nos Jerônimos, 
ou desprezá-los por completo como o fizeram à torre de Belém. Isso é que dói, isso é que não 
tem desculpa. 

É entrar naquele museu do Carmo e ver que desprezo merece um dos mais belos 
monumentos de Lisboa; é ver como a um canto, sem valor que se lhe dê, se puseram estátuas 
de Machado de Castro e aquele encantador S. João Nepomuceno que era da ponte de 
Alcântara; é olhar para aquelas lindíssimas ruínas e ver as obras do quartel, que se lhe 
encostam. E já a gente não sabe em Lisboa onde possa um instante descansar os olhos, sem 
uma construção moderna irritante a ofendê-los, sem um sacrilégio de que se nos queixe um 
edifício velho. 

O progresso entrou na cidade, não há dúvida. Comodidades não faltam. Há dois ou 
três dias inaugurou-se o elevador do Carmo e não há senão dizer bem de quem em um minuto 
nos põe no alto do Chiado por um vintém. Fica ali ao pé das ruínas, uma grande torre de ferro, 
que é também gótica... para não desdizer. 

 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 850. Lisboa, 10 de agosto de 1902. p. 170, 3 col   
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 

 
Não se fala de outra coisa e a razão é obvia. 
Como pelo norte o caso foi mais sério e as justiças do Porto é que têm talvez de 

resolver o caso, os jornais da grande cidade dedicam grande espaço ao assunto e fazem 
estendal das grandes desvergonhas. Os jornais de Lisboa publicam longos telegramas e 
fazem-lhe seus comentários. Todo o país se comoveu com a nova das novas falsificações e o 
caso não era para menos. 

À última hora saiu-se-nos o caolim com culpas no cartório, ajudando a branquear a 
farinha de casca de arroz. Cada minuto que passa fica-se sabendo de mais uma droga com que 
a população de Portugal enchia a tripa muito mal e caro. 

Efetivamente a pouca vergonha é das maiores; mas cremos que não é contra a 
imoralidade que todos se revoltam e tão alto levantam seus brados de indignação. O que a 
todos comove nestes casos é o sacrilégio de ofender o que mais se estima, o que é o móbil da 
maior parte das ações e até de quase todas as opiniões. 

A última falsificação foi feita diretamente contra quien todo lo manda cá na terra. 
Toquem-lhes no que quiserem, na honra e no passado cheio de crenças, mas não lhes toquem 
na barriga. Por ela andam os homens de rastos mendigando, por ela obrarão os maiores 
sacrifícios, por ela se fingirão santos ou darão em salteadores, e é a essa quase deusa que vem 
oferecer agora casca de arroz branqueada a caolim! 

Foi o caso falado todos estes dias e continuará a sê-lo, que bem o merece. Dizem os 
homens, para defesa, que nunca supunham fabricando aquela droga, que um dia havia de, 
transformada em pão, ser oferecida a consumo. Aquilo era só para porcos, que morriam como 
tordos. 

O menos que alguns já exigem para patifes desta natureza é a forca. Mentir só se 
admite, enquanto se trate de menosprezar a honra ou o bom nome de alguém, porque isso 
pouco importa. 

Falsificado anda tudo há muito. Agora revoltam-se todos, porque se trata do que 
sabemos. E isso lá é sagrado. 

Tanto em farinhas se falou, que apesar dos sustos que pelo mundo se espalharam, 
quando foi da erupção da Martinica, pouca atenção se deu agora à sequência de pequenos 
tremores de terra sentidos em grande parte da província de Portugal, nas Caldas da Rainha e 
aldeias próximas, depois no Porto e seus arredores. 

Nem o paquete francês, que foi quase metido a pique pelo esporão de D. Carlos, para 
o qual foi impelido pela força da maré, não obedecendo ao leme, nem um desastre como esse, 
raro no nosso rio, afastou as atenções da patifaria dos moageiros acusados. 

O verão também pouco tem fornecido para que as línguas diligentes trabalhem na 
ginástica em que andam costumadas. A política está no mais completo sossego e um ou outro 
artigo que aparece mais violento é extraído a ferros. Nem sequer, como nestes meses de férias 
muita vez sucede, vão as fantasias inventando complicações futuras. Nada disso. Perfeita 
calmaria. 
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De quando em quando, um ou outro telegrama respectivo ao convento, mais uns 
credores que concordaram, um último espirro de mr. Reilhac, e nada mais. 

O que ainda neste marasmo, tem o condão de noz fazer erguer um pouco a cabeça, 
levantarmo-nos sobre o cotovelo, apurar um nada o ouvido, são as notícias que chegam da 
África relativas às duas expedições do Bailundo e do Barué. 

Telegrama, há dias recebido, de João Coutinho, o valente comandante da expedição 
que há de castigar os pretos revoltados no domínio português da África oriental, dá conta das 
primeiras operações, do incêndio da principal aringa e da fuga do gentio para o interior onde 
será perseguido. 

Há fundadas esperanças de que brevemente veremos em toda a África restabelecido o 
sossego com novas glórias para as armas portuguesas, a que, aliás, andam costumadas há 
muito. As primeiras notícias que nos chegam, quer de uma costa quer da outra, fundamentam 
essas esperanças, transformam-nas quase em certeza. 

O fim do século passado, e o princípio do atual marcarão datas célebres na história das 
nossas colônias africanas. Pena é que não possamos hoje, passados tão poucos anos, olhar 
para essas glórias sem que nos esmoreça suas cintilações, um véu negro, lutuoso, que nos vem 
recordar algumas mortes dos que mais concorreram para o brilho das vitórias. 

A tragédia que vitimou Mousinho de Albuquerque ainda de todos, a cada nova que nos 
chega de mais uma vitória, é com dor recordada. O aniversário que há dias passou da morte de 
Antônio Ennes veio reavivar a lembrança do muito que à sua administração Portugal deveu 
para o êxito obtido nas campanhas contra o infeliz Gungunhana. 

Mas, com tristeza ou não, é bom e é dever, de quando em quando, recordar os nomes 
de maior prestígio nessas lutas, quer seja para Melhor memória dos que esta vida deixaram, 
quer seja para recomendar à gratidão de todos os, que ainda pelo mundo, e para o bem da 
pátria continuam lutando. 

Foram estas as notícias mais importantes que de longe e felizmente nos chegaram. 
O tempo vai tão quente e Lisboa é já tão despovoada, que durante os dias mal se 

encontra um bocado de cavaco e a temperatura não consente que ele tome calor. Ate já 
esmoreceram as discussões que tão acesas andavam por todos os jornais e as lutas religiosas 
em França mal deram meia dúzia de telegramas, que apareceram nos periódicos quase sem 
comentários. 

Nas praias, que começaram a encher-se, fala-se muito em questões de jogo e todos se 
queixam, até aqueles que muito mais se queixariam se ele fosse consentido. Pedem que ao 
menos a lei seja igual para todos, que, se consentem a roleta na Figueira, a não proíbam em 
Cascais, e que, se em Povoa de Varzim se deixa armar uma bancazinha de monte, deem a 
Espinho a mesma consolação amena. Querem nas praias uma lei de compensações: higiene do 
banho para o corpo por fora, lesãozinha no coração promovidas por um chorrilho da terceira 
dúzia. Na travessa de Caetano Palha houve assalto a uma batota em que foram apreendidos 
dezoito vinténs que figuravam na banca. Assim se cumpre o decreto. 

Grande parte da população de Lisboa abandonou Chiado, Rocio e Avenida, e marchou 
em busca de ares mais frescos. Tristes dos que ficaram, e mais tristes ainda daqueles que se 
não livram tão cedo do medonho espectro dos exames a que têm sujeitos seus rapazes. 

Os exames de instrução primária começaram há poucos dias e só requerentes do sexo 
masculino são dois mil ou perto disso. Funcionam vinte meses que espalham pelas famílias 
alegria e tristeza, mas a dúvida o anseio em que estes vivem, quando é que há de acabar? 
Desgraçados com dois ou três filhos com exames por várias escolas, andam neste tormento 
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desde junho e temem não vê-lo terminado antes que termine o mês de agosto.  Para lesões do 
coração ainda os exames são piores que a roleta. 

Vai e verão caminhando lentamente e ainda do inverno pouco se fala. Descansaram os 
jornais em seus reclamos às empresas teatrais que, salvo raras exceções, pouco deram que 
falar de si durante o verão, a não ser Sousa Bastos com o seu grandioso projeto do teatro D. 
Carlos I, em que transformará parte do palácio do Marquês da Foz. 

Do Brasil é que de vez em quando nos chegam muito belas notícias dos artistas que 
para lá partiram sob a direção de Affonso Taveira. As recitas da grande Réjane, 
concorridíssimas, em nada prejudicaram as dos artistas portugueses. A Réjane, que viu 
Ângela Pinto na Zazá, encheu-a de elogios pelo seu trabalho e a Ângela pagou-lhe a fineza 
mandando-lhe no dia em que Réjane fez sua festa artística uma formosa palma. Por cartas 
recebidas de Taveira, sabe-se que nunca no Rio de Janeiro fez Melhor negócio. 

Antes assim. 
Muito devem os artistas portugueses ao Brasil e ao coro dos atores podem agora juntar 

sua voz os pintores, Columbano, Salgado, Reis, Malhôa, todos, que tamanho êxito obtiveram 
na exposição a que no Rio concorreram. 

 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 852. Lisboa, 30 de agosto de 1902. p. 185, 1 col. 
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Depois de uns dias de calor próprio de fim de agosto, uma destas noites apareceu de 

repente enuvelada, meia dúzia de relâmpagos tingiram levemente de cor de fogo o nevoeiro, 
vamos entrar no outono, na deliciosa estação decantada pelos poetas melancólicos. 

Começam as praias a animar-se e qualquer vilazinha à beira mar dá hoje mais assunto 
ao noticiário que a enorme cidade de mármore e de granito. 

Já o sol perdeu as cores intensas com que ainda há pouco tingia os poentes e é mais 
brando o ouro com que pinta as nuvens. Já uma primeira folha seca treme no alto ramo à 
viração mais fria da tarde; não tarda que se vistam de ouro os choupos que por esses campos 
deram fresca sombra às ribeiras. Vamos entrar em setembro, no tempo das vindimas, última 
tarefa do ano. 

Dizem que foi mau de pão, que de vinho não será Melhor. Não há queixosos como os 
lavradores. 

Deram já sua volta os últimos círios, queimaram-se os últimos foguetes; a devota 
Senhora correu as terras saloias em sua berlinda dourada, ouviu os versos dos anjos e muito 
sermão, recebeu as promessas, assistiu a muita alegria. Fizeram seus caracóis os cavaleiros à 
entrada de cada vila; os romeiros e romeiras mais ricos repimpados em suas carruagens, 
fizeram gala da seda lustrosa de seus chapéus altos, do muito ouro a brilhar sobre os vestidos 
de seda preta. 

Um dos famosos círios passou este ano por Sintra e deles deram mais desenvolvida 
notícia os jornais. Na vila elegante foi esperado pela Rainha Sra. D. Amélia e por todas as 
famílias que ali estão, abrigadas pela sombra fresca das mais lindas das árvores, esperando a 
hora de abalarem para a terra de banhos, como manda o código que rege as elegâncias. 

E entretanto a mais bela estação é em Sintra esta que se aproxima. Muitos dos que ali 
passam os meses de maio a agosto ignoram de quanta formosura a serra se reveste, quando 
começam as árvores a dourar-se e o céu a encher-se de melancolia, quando já as águas alteiam 
o seu cantar e os pinhais à tarde erguem mais alto os seus gemidos. É outro o perfume 
daquelas matas depois das primeiras chuvas, e as heras, cheias de brilhantes, parecem 
estremecer com os primeiros frios. 

Mal chega setembro começa a abalada; são poucos os fiéis à formosura dos Pisões, de 
Seteais, de Penha Verde, da Pena, do Castelo dos Moiros. Nos clubes das praias os herdeiros 
do Macário deram sinal para a primeira contradança. 

De Lisboa nem falar é bom. Quem se lembra da meia dúzia de infelizes que por aí 
mourejam e têm como recurso único para um bocadinho de fresco ou de divertimento a 
própria fantasia? Bem sei que são essas as viagens mais baratas e menos incômodas; mas a 
fantasia também cansa e afinal o ar é sempre o mesmo. 

O noticiário de Lisboa é todo feito à custa da imaginação dos pobres jornalistas. Se 
não fosse o roubo escandaloso dos que tinham a seu cargo vigiar a saída da cerveja nas 
fábricas Jansen e da Trindade, com que nos haveríamos de entreter? 



426 
 

O Porto, nestes últimos tempos, é que deveras se tem portado à altura de cidade de 
primeira ordem. A capital do norte desbancou a capital do reino. Um crime, um suicídio, o 
descobrimento das farinhas falsificadas, afora vários aperitivos, são uma lista variada para 
quem gosta de entreter o espírito com verdades que pareçam um romance. 

O crime parece inventado por Gaboriau e tem de tudo para poder ser publicado no 
lugar do folhetim: um testamento falso, uma atriz que nunca ninguém viu representar, um 
homem fugido, um desgraçado preso, corridas da polícia, comboios particulares, dinheiro a 
rodo, complicações, lados trágicos e cômicos, tudo enfim quanto costuma ser mentira e por lá 
anda a sair certo. 

O caso do suicídio é muito mais doloroso e as páginas que o descrevem parecem as de 
um romance realista, que tratasse das maiores misérias da humanidade. Fora do desenlace 
trágico é talvez um caso vulgar, mas por isso mesmo ainda mais triste. Envolve-o um certo 
mistério que excita a curiosidade. Desfeito, o que restará? Talvez simplesmente um caso banal 
de imoralidade, de ciúme, e uma desgraçada rapariga morta, cujo retrato os jornais publicam, 
de quando ainda era criança, com o seu vestidinho de primeira comunhão. 

Um romance de amor! Como ele nos aparece doloroso em meio dos outros muito mais 
complicados, com muitas mais personagens e que tem como principal herói, um vulto em 
torno do qual todos os mais se agitam, o onipotente dinheiro! 

Continua chamando a atenção, que bom era não ver desviada para assuntos de menor 
importância, a falsificação das farinhas. Depois do Porto, mexeu-se Lisboa. A farinha, que 
tanta gente deve ter enriquecido, já tem nome por que é conhecida: a mixórdia. Há de vir 
tempo em que, vendo-se passar um homem de landau pela Avenida ou a pavonear-se em uma 
cadeira em S. Carlos, deles se diga com o maior acatamento: - É um respeitabilíssimo 
negociante; fez fortuna com a mixórdia. 

E é com patifarias e crimes que a curiosidade indígena se tem ultimamente alimentado. 
Nem do estrangeiro nos têm chegado notícias de que valha a pena fazer menção. 

Os generais boers, Dewet, Delarey e Luiz Botha visitaram o rei Eduardo VII a bordo 
do iate Victoria anda Albert, fundeado em Cows. Com toda a polidez recusaram-se a assistir à 
revista naval de Spithead. Vencidos gloriosos, ser-lhes-ia cruo aplaudir a força dos que ainda 
ontem eram seus contrários. A estampa que vimos reproduzida de uma revista estrangeira 
representa os três generais sentados na câmara do iate com o rei da Inglaterra, seu filho o 
Príncipe de Galles e os célebres generais ingleses Lord Kitchner e Lord Roberts, os 
vencedores. Impressiona vê-los; mas não se sente aquele impulso, talvez injusto, de íntima 
revolta que deu a muitos a notícia da aceitação do quase triunfo em que os yankees trouxeram 
por muitos dias o almirante da esquadra espanhola derrotada em Cuba. 

Não se percebe a guerra sem ódio, o que não quer dizer com crueldade. Matar a 
sangue frio, só pelo dever, sem que nisso entre a defesa de um ideal sagrado, repugna ao 
sentimento humano. E como é que um tratado, um fato consumado apagou tão de repente uma 
paixão? 

Nem os boers já nos interessam. Um ou outro artigo que fale no que ainda pode 
produzir uma revolta provável no sul de África é já lido com fraca atenção. 

O noticiário anda em Lisboa muito pobrezinho e o que está para vir no inverno é ainda 
por hora na casca. Boatos apenas. 

O Visconde de S. Luiz anda viajando por França e por Itália e é natural que de sua 
jornada nos traga a surpresa de alguma bela nova, conforme é seu costume. 
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A maior parte dos teatros de Lisboa estão fechados e pouco transpira do que 
tencionam apresentar para o inverno. 

A Terrasse Foz foi quem resistiu por mais tempo, apesar da antipatia do seu nome. 
Terrasse Foz, porquê? Querem tudo em francês, chamem-lhe Terrasse Embouchure; ou 
chamem-lhe terraço, varanda, jardim, o que quiserem. 

Há dias em que não podemos deixar de dar razão ao nosso querido amigo Caturra. O 
galicismo sobretudo, quando significa uma pretensão muito ordinária para mais fino, é-nos 
sobremaneira odioso. Felizmente não somos sós nesta maneira de pensar; ainda há bem pouco 
tempo, no bengaleiro de um teatro ouvimos um homem pedindo o seu pardessus, e logo um 
amigo lhe disse, corrigindo-o com toda a importância: 

- Pois se nós temos em português paletó, para que dizes tu pardessus 
João da Câmara 

 
 
 

  



428 
 

O Ocidente. nº 853. Lisboa, 10 de setembro de 1902. p. 193, 2 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 

Devido à muita amabilidade da redação da Mala da Europa, recebemos um exemplar 
da conferência, que, sobre o Elemento Português no Brasil, fez no Gabinete Português de 
Leitura, do Rio de Janeiro, o notabilíssimo escritor brasileiro, Dr. Sílvio Romero, um 
dedicado amigo de Portugal. 

Aqui nos referimos já com gratidão às palavras eloquentes com que a voz autorizada 
de Sílvio Romero exaltou a nação, que transplantada e transfigurada na América, deu origem 
ao Brasil, sua maior honra. 

Publicando agora em separado esta conferência, quer assim a Mala da Europa mostrar 
sua adesão à homenagem que em Portugal se prepara ao escritor que tanto quer à língua que 
seus pais lhe ensinaram. A seu lado hão de estar quantos saibam reconhecer uma dívida de 
gratidão. 

Entremos no bom caminho de também prestarmos homenagem a vivos e não somente 
escrever frases de maior elogio entre os travessões de necrológio, que, por lei fatal, há de 
sempre vir cortar o nosso noticiário. 

Coube agora a vez a Ferreira de Almeida, um dos vultos mais em evidência da nossa 
política, distinto oficial da armada, que, em Itália, onde levara para reparações o cruzador 
Vasco da Gama, foi vítima de uma dolorosa e prolongada enfermidade. Gênio arrebatado, 
gabam-lhe quantos o conheceram excelentes qualidades do seu coração. Foi ministro da 
marinha com o partido regenerador e foi um dos sócios fundadores da sociedade de 
Geografia. Como oficial da nossa armada era dos mais conceituados. Sobre as nossas colônias 
manifestou alguma vez o parecer favorável à sua venda, como remédio ao nosso mau estado 
financeiro, modificando posteriormente sua opinião. 

Fomos, há dias, visitados por uma divisão naval japonesa e por essa ocasião deram os 
jornais de Lisboa resenha da formidável esquadra, das mais poderosas do mundo, que hoje 
possui o império do extremo oriente, onde foram portugueses os primeiros europeus a 
desembarcar. Que voltas deu o mundo em menos de quatro séculos! O Japão está dos maiores 
impérios, desde que entrou no caminho de aceitar a civilização do ocidente, Portugal tentam-
no a que venha as suas colônias! 

Avistamos por essas ruas alguns marinheiros japoneses, com os olhos oblíquos muito 
intoigentes, maçãs do rosto salientes, bigoditos ralos. 

Em má estação vieram a Lisboa, que deviam achar muito triste, sem o seu lindo céu de 
verão, sem a sua animação de inverno. 

Já lá vai o Senhor da Serra, romaria que dizem ter sido este ano concorridíssima. Com 
ela e o círio de Atalaia, disseram adeus as festas populares. 

Abriu o teatro da Rua dos Condes com a primeira representação da ópera cômica, O 
Cão do Inglês, que dizem ter agradado muito. A companhia é já definitivamente a que deve 
funcionar durante o inverno todo e tem como diretor o José Ricardo e como principal estrela a 
Loppiccolo. 

É esta a única notícia a arquivar de princípio de inverno. 
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Lisboa continua na sua tristeza habitual, recebendo notícias do movimento que vai por 
certas terras da província e sobretudo à beira mar. 

Quem pôde ainda ver belas coisas foi o professor francês, Mr. Viala, que tem 
percorrido, acompanhado pelos agrônomos portugueses, as principais regiões vinhateiras do 
nosso país. 

Tendo viajado pelo Douro, fez, na conferência que realizou no Porto, o elogio de seus 
vinhos de tipo incomparável. 

Linda viagem fez, ainda que já o sol tenha dourado as folhas das vinhas e já comecem, 
por entre o tapete verde, a terrejar as serras. 

Foi Mr. Viala a Collares e encantou-se com a formosura dessa região sem rival, que é 
Sintra e nem a singularidade da plantação daquelas vinhas, em covas profundíssimas, o pôde 
distrair da beleza do quadro que se lhe desenrolava ante os olhos. Encantaram-no o píncaro da 
Pena e o Castelo dos Moiros, os cedros de Penha Verde e os velhos ulmeiros da estrada 
cobertos de musgo onde crescem os fetos. Viu na fantástica vivenda de Monserrate, ao lado 
dos fetos do norte, crescer toda a luxuosa vegetação tropical. 

Marchou depois para Santarém e outro quadro muito diverso se lhe desenrolou ante os 
olhos; atravessou a ponte, foi até Almeirim e Alpiarça e pôde alongar a vista pelos belos 
campos do nosso Ribatejo. 

Da viagem que tem feito, inolvidáveis recordações deve levar, tanto mais que os 
portugueses são hospitaleiros e têm recebido com toda a deferência seu ilustre hóspede, a 
quem o governo português acaba de agraciar com a comenda de Cristo. 

Também médicos e engenheiros portugueses, em missão de luta contra a tuberculose, 
agora se reuniram fora de Lisboa e em uma das mais belas cidades de Portugal, em Vianna do 
Castelo. 

Na Medicina Contemporânea Bento Moreno fez um descrição da formosa terra 
minhota e dos costumes de seus habitantes, antevendo a recepção que havia de ser feita aos 
homens de ciência que tão dedicados se têm mostrado. 

Um dos pontos mais discutidos foi o da fundação de bairros novos higiênicos, que tão 
necessários se tornam nas cidades em que a acumulação dos habitantes é o maior auxílio ao 
desenvolvimento dos micróbios. Não sei se no congresso, entre os engenheiros, figuram 
alguns arquitetos. A estes é que competia fazer a planta das novas edificações, que, com 
serem pobres, podem entretanto sua beleza ter e não destoar do caráter da cidade onde sejam 
construídas. A higiene não tem obrigação de pôr de parte toda a estética. 

Discutindo-se a maneira de angariar os fundos necessários para o combate do terrível 
inimigo, falou-se mais uma vez de loterias e jogos, o que achou logo a oposição em alguns 
dos congressistas. 

É este o mês em que mais discutido anda a teimosia muito para elogiar do Sr. Hintze 
Ribeiro nesse assunto. Dizem que as praias estão em uma semsaboria pasmosa. Em vez de 
escolherem o Sr. Hintze para alvo de sua maledicência queixem-se os banhistas de sua falta 
de fantasia própria. 

Em Lisboa, para manter-se o fogo sagrado-policial, houve dois assaltos, um ao clube 
da Calçada do Marquês de Tancos, onde ninguém foi encontrado a jogar, e outro a uma batota 
pataqueira da rua de Caetano Palha de onde foram levados meia dúzia de pontos com meia 
dúzia de mil réis. 

Ganhar dinheiro ao jogo tem perigos, mas não dá trabalho. Os ladrões em Lisboa, com 
muito trabalho e muitos perigos, têm ultimamente muito dado que falar. 
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Depois da infâmia das farinhas e da pavorosa da cerveja, depois das peripécias em 
viagens atrás dos moedeiros falsos, parece que havia um certo direito a descanso, quando 
surgiu a notícia do roubo ao cambista da rua do Arsenal, tendo os ladrões entrado pelo 
primeiro andar e aberto um furo no soalho. 

Os ladrões são como micróbios, fecundos em gerar ladrões. Os roubos raros aparecem 
isolados, mas sempre em série. Depois, sabendo da consideração dada ao dinheiro, seja a 
origem deles qual for, os ladrões tratam de ser gente de consideração roubando o mais que 
podem. 

Entretanto, ainda até hoje os piores que nos apareceram foram os das farinhas, e, já 
que a imprensa levantou a questão, não deve esmorecer nela. Ao roubo juntava-se aí uma 
verdadeira tentativa de assassinato. 

Esta multiplicação de roubos por toda a parte revela uma sociedade profundamente 
imoral, pois a razão de serem muitos esta sobretudo na consideração prestada à riqueza acima 
de todas as virtudes. 

A famigerada intrujona Madame Humbert todos sabem como estava relacionada na 
sociedade francesa. Que outras qualidades teria ela, além do dinheiro roubado, para assim 
atrair a gente? 

Até depois de lhe haverem posto a calva à mostra, ainda ficou celebridade. Raro é o 
dia em que uma ou outra agência telegráfica nos não dá notícias de s. ex.ª e de sua ilustre 
família. Diz agora o Daily Mail, conforme telegrama de Paris, que a família Humbert está no 
Uruguai, tencionando partir para o Brasil sob disfarce de exilados boers. 

Já é vontade de fazer romance. 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 859. Lisboa, 10 de novembro de 1902. p. 241, 1 col. 
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Foi há oito dias a comemoração dos fiéis defuntos, a piedosa romaria aos cemitérios. 

Foi um dia de lágrimas em que se encheram de flores covas e túmulos. As flores secaram, as 
lágrimas não. 

Nos que se foram continuaremos a pensar. Cada amigo que nos morre com uma ferida 
nova reabre-nos velhas feridas mal cicatrizadas, leva saudades nossas para tantos que lá estão 
já. 

Má época vamos agora atravessando. Estes primeiros dias de inverno costumam ser 
cruéis. As despedidas de verão têm um triste dever a cumprir. 

Andam os espíritos assustados e os corações inquietos. 
Felizes daqueles a quem só aparecem, em volta da luz a que trabalham, borboletas 

brancas anunciando boas novas, a quem visitam sonhos de esperança viva, a quem o bater 
sossegado do coração deixa, nas horas doces do cismar, arquitetar os castelos azuis e cor de 
rosa da fantasia. 

Que acerbos momentos foram agora os de muitas almas, quando um puxão brutal nos 
vínculos que as outras as ligavam esfarrapou miseravelmente. 

A dor é egoísta. Quem sofre há de falar da sua dor. 
Pois alegrias tem havido e grandes, algumas que deveriam ser para todos. 
Continua o rei em Paris e a forma por que foi recebido pelo Presidente da Republica, 

os artigos que lhe dedicam os principais jornais de França, as simpatias que tem despertado, 
tudo nos faz prever que grandes vantagens devem para Portugal resultar da viagem do Sr. D. 
Carlos. 

Deveríamo-nos alegrar com essa ideia, se as almas estivessem para alegrias. 
Quanta miséria também nos deveria mover à piedade, se o dó pelo que mais nos feriu 

pudesse longe de nós estender-se. Cresce por toda a parte o número de crimes; os roubos em 
Lisboa, os assassinatos que nos contam os jornais franceses deveriam acender-nos a 
comiseração por tamanhas misérias. Mas o luto dos corações impede-lhes agora outro bater 
que não seja por sua pena mais íntima. 

De quantos mortos havemos de falar! 
À hora em que saía a público a minha última crônica, após dolorosa doença e cruel 

operação, estava expirando no hospital de S. José um homem que muita vez, impassível, vira 
a morte diante dos olhos e sem que ele recuasse um passo. 

Guilherme Gomes Fernandes foi o criador da atual corporação dos bombeiros 
municipais do Porto, denominada Corpo de Salvação Publica. Valente, dotado da mais 
extraordinária presença de espírito, foram muitos os atos de benemérita coragem que praticou. 
Anedotas de sua vida, que andaram de boca em boca, todas concorrem para maior fama de 
seu nome. Até à última hora soube mostrar a grandeza de seu coração. Morreu como viveu. 
Foi seu enterro uma verdadeira manifestação eloquentíssima do apreço em que eram tidas 
suas altas virtudes. 
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Quase ao mesmo tempo, falecia em Cascais José de Avilez, que foi nos seus tempos 
de mocidade um dos mais elegantes e formosos rapazes de Lisboa. Denodado cavaleiro, 
gostava de apresentar-se nas praças de touros, onde muita vez sua coragem e elegância lhe 
conquistaram ovações. 

Casado com a filha mais velha do Conde das Galveias D. Francisco, era pai do atual 
conde deste título. Há poucos anos, casara-se pela segunda vez com a Sra. D. Francisca 
Pereira irmã do Conde de Bretiandos. 

Vitimou-o uma tísica que, há muito, roubara aos seus toda esperança de salvação. 
Sem esse preparo, que, sendo cruel, tira parte da crueza à dor maior de todas, faleceu 

em sua casa de Paço d’Arcos, a que tinha tão grande amor, um colega nosso que todos 
estimávamos pela retidão de seu caráter, Lino d’Assumpção, jornalista, dramaturgo, 
ultimamente exercendo com o maior proveito das letras um alto cargo nos arquivos e 
bibliotecas portuguesas. 

Raras vezes o encontrávamos agora, a não ser que de propósito o procurássemos. Todo 
entregue a seus dois amores, sua filha e seu trabalho, ou no aconchego do seu lar, em sua casa 
na Fonte de Maio ao norte da povoação de Paço d’Arcos, ou entre os livros e velhos in-fólios 
de seu gabinete na biblioteca pública, vivia, alheado do mundo, feliz, sossegado enfim. 

A última vez que o procurei, muito poucos dias antes deles morrer, me esteve Lino 
mostrando pergaminhos do convento de Lorvão que estava a custo decifrando, tão apagadas 
eram as letras, tão encavaladas umas sobre as outras. Suas últimas obras foi nos velhos 
conventos que para elas achou assunto. Com mortos estava vivendo há muito. 

Em dia de defuntos o enterraram. 
Que tristes foram estes dias! Entrou o inverno conosco, o triste inverno. Que céu tão 

pesado e negro e como a chuva caía puxada por um vento de temporal? Dia e noite era a 
mesma cantilena melancólica, os mesmos gemidos, o mesmo fustigar das bátegas d’água nos 
vidros da janela. 

De repente, o vento amansou, as nuvens desfizeram-se o sol de novembro brilhou no 
céu com seu quieto resplendor outonal. Que fim de tarde aquele! Que melancolia espalhavam 
as árvores despidas, o Tejo a refletir a palidez do céu, a cor suavíssima dos montes da Outra 
Banda! Como exalava saudade toda aquela paisagem avistada do cemitério dos Prazeres, onde 
acompanháramos o cadáver de Urbano de Castro! 

Uma tarde linda. Ele desejava-a assim para seu enterro. Alguma vez o dissera e essas 
coisas ficam lembrando. Fez-lhe o céu a vontade. 

O cadáver do Urbano de Castro!... Como parece mentira esta meia dúzia de palavras! 
Há meia dúzia de dias, eram um pesadelo de que se acordava alegre, porque sonhar mortes 
dizem que é sinal de vida; é hoje uma realidade... O cadáver do Urbano! 

Naquele terceiro andar pobrezinho da rua de S. Bento, iluminado por tanta luz que não 
adivinhava quem pela rua ia passando indiferente, apagou-se um dos mais altos espíritos da 
atual geração de Portugal, sossegou para sempre um coração tamanho que nele coube tudo o 
que há de maior no sentimento humano. 

Se fosse possível fazer um rosário de lágrimas, tenho por muito certo que elas 
chegariam para outra vez puxarmos aos nossos olhos a imagem querida de sua alma que nos 
fugiu. 

Para muitos ele foi amparo nas aflições, para todos ele foi exemplo. 
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Há bem poucas semanas, neste Ocidente lhe publicamos o retrato, e, porque o Urbano 
era vivo, tivemos de calar, para não ofendê-lo, o muito que nos dizia o coração amigo do mais 
amigo dos corações. Foi um mote – não passou de tão pouco – um mote escrito sobre o joelho 
e que hoje requeria uma glosa impressa nas asas alvinitentes de um anjo com a luz das 
estrelas. Assim devia ser para que por toda a parte rutilasse e a todo o mundo o servisse. 

Bem o queria fazer e não posso. 
O maior elogio que me é dado escrever neste momento doloroso é lembrar – 

consolação maior de todas – o sentimento que ali em todos os rostos, quando ao cemitério 
acompanhei o querido amigo que, sempre, em minhas dores e alegrias, me acompanhou 
desvelado. Em todos se lia um mesmo sentimento, o mesmo respeito; em todos uma saudade 
o olhar embaciava. 

Não houve à beira daquele túmulo, que se abria, um derradeiro olhar indiferente para o 
caixão, uma palavra fria a exaltar a obra do morto; houve muitas lágrimas sim, que são o 
sangue da alma, muitos gemidos que acharam eco, muitas orações que subiram sem dúvida 
até o seio de Deus. 

Deveria aqui falar da obra do Urbano, de sua alta inteligência e mais prodigiosas 
faculdades, de seu amor ao trabalho, de como foi jornalista e poeta, de como defendeu seus 
ideais. Mas não posso. 

Uma vez disse-lhe rindo: – Sabes tu, Urbano, uma coisa que temos quase certa? É que 
um de nós há de fazer o necrológio ao outro. 

Ele riu-se com a ideia e muita vez me falava nisso. Mas víamo-lo tão longe! Quanta 
vez brincamos, para afastarmos tristezas da idade, fingindo-nos muito velhos, com mais de 
oitenta anos, caturrando um com o outro, e falando dos tempos de agora, dos nossos 
cinquenta, como se ainda fossem de mocidade! 

O necrológio do Urbano!... Não o faço, não o posso fazer. A dor é egoísta. Mal posso 
falar deles, porque demais ainda estou pensando em mim, a quem ele faltou. 

 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 862. Lisboa, 10 de dezembro de 1902. p. 165, 1 col. 
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Estiagem de novidades em pleno dezembro, o caso não é vulgar; mas que semana 

tivemos tão pacata! Com o melhor anzol iscado a capricho não se pesca uma notícia por muito 
que, pisando a importuna lama, ande um homem toda uma tarde a correr os centros de cavaco. 

As melhores já lá vão. O Príncipe russo levaram-no para Badajoz e a questão, que 
sobre sua prisão se levantou, esmoreceu, como apagada já anda a dos novos decretos sobre 
caminhos de ferro em África. 

Sobre este assunto, deveras dos mais importantes para Portugal, é de notar o aplauso 
que de alguns jornais acostumados a ferrenha oposição a seus atos, recebeu o sr. ministro da 
marinha. 

Ainda da África podemos falar alegremente dando notícia da chegada dos soldados 
que tão denodadamente se portaram na campanha do Barué. 

Notícia, aliás, já quase velha também. 
Voltou o rei de Londres a Paris onde se encontrou com a Rainha, Sra. D. Maria Pia, e 

daí deve seguir para Madri, onde já foi traçado o programa das festas com que será recebido 
pelo monarca espanhol D. Affonso XIII. 

Notícias velhas ou previsões, pouco mais nos deu este princípio de dezembro 
geralmente tão fecundo, quando se começa falando de bailes e festas, de teatros em que se 
preparam peças, de câmaras em que se preparam discursos. 

Arte e política pouco deram de si para falar-se. 
Sucede às vezes ser nestas circunstâncias que mais notícias aparecem, porque de 

pequeninos nadas, muito assoprados, se fazem grandes coisas e se dá berros que até parecem 
os da montanha a parir um rato. 

Não se olha para que se escreve, olha-se apenas para quem, porque o público é curioso 
e quer pormenores e comentários, quer às vezes saber se eram de quadradinhos as calças do 
atropelado e se tem pera o 104 da 2.ª 

Com tudo isso e com uma ou outra peta à mistura, a descrição do nascer do sol e o 
tempo que fazia, lá se consegue com o que merecia duas linhas esticá-lo pelas orelhas até 
coluna e meia. 

Mas falta nisso tudo a sinceridade, aquela virtude que tão interessantes tornam para 
nós agora alguns manuscritos velhos, cujo autor mal sabia que seus apontamentos diários 
poderiam alguma vez ser pela imprensa publicados. 

Entre todos é curiosíssimo o noticiário que em sua cela foi arquivado Frei Alexandre 
da Paixão nas Monstruosidades do Tempo e da Fortuna, livro de história entre todos 
excelente, não pelo espirito crítico do frade nem pelas opiniões que professa, mas pela rudeza 
com que escreve o que ouviu ou lhe contaram. Que diferença entre o que foi e as longas 
perífrases dos cronistas! Quem ler a Catástrofe e depois as Monstruosidades, como mais 
vivos os homens aqui lhe aparecem! Como fala o Marquês de Cascais a D. Affonso VI e 
como o frade o arquivou ipsis verbs! Ali as palavras eram duras; mas quanta mais vez é o fato 
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nu e cru que ele nos conta, porque nunca supôs que no século XX ainda deles e de sua obra se 
falasse! 

É, entre muitos outros fatos que nos aponta, curiosa a notícia de uma obra que então 
apareceu de autor anônimo e que se intitulava: MEMÓRIA DE LAS MAS FAMOSAS 
COMÉDIAS QUE HASTA AORA HAN SALIDO EN ESPAÑA, COM LOS NOMBRES 
DE LOS AUTORES, ECHA POR O REVERENDO SACRISTAN DE SAN TROCAS. 

Os autores eram sujeitos da corte e acomodados aos títulos. Citamos alguns que hoje 
Melhor percebemos: 

Quien todo lo quiere, todo lo pierde e A um tiempo Rei y vassalo do Conde de Casto 
Melhor, neste tempo ministro absoluto. 

Los encantos de Medea da Rainha que se esperava, D. Maria Francisca de Sabóia, 
mulher dos dois irmãos D. Affonso VI e D. Pedro II. 

O valor de las mujeres da Marquêsa de Castel Melhor, que, auxiliando seu marido, 
denodada se mostrara em alguns combates. 

Les privilegios de las mujeres, das Calcanhares, em atenção à Calcanhares, 
escandalosa amante do rei. 

O feudo de las cien donzelas e Por o mal me viene el bien, de Henrique Henriques de 
Miranda, cujo oficio junto de D. Affonso não parece ter sido dos mais honrosos. 

Otro demônio tenemos, de Antônio de Sousa de Macedo, que sucedeu no poder ao 
Conde de Casto Melhor. 

La horca para su dueño, de Antônio Conti, válido de D. Affonso VI ainda no tempo 
da regência da rainha D. Luiza. 

La traicion busca el castigo de D. Pedro, o Pecinga, napolitano, que, sendo vassalo de 
D. Filippe IV, servia no exército português e entregou Évora de onde saiu mascarado. 

Diceme com quien andas do rei D. Affonso e dos príncipes do tempo, que andavam na 
pior das companhias. 

Cada uno para si de todos os ministros. 
Tarde, mal e nunca da mesa da consciência. 
Fez-se diligência por se conhecer o autor da obra, mas não houve dar com ele, o que 

não admira. 
Uma notícia destas sobre toda a gente não apanhamos nós agora nos tempos que vão 

correndo. Nem por média entre o muito mal e o muito bem que de todos se diz poderá mais 
tarde concluir a verdade, porque elogio e censura andaram muita vez muito longe dela. 

É, quando novidades escasseiam, que mais perigosa se torna a mentira, não muita vez 
do fato em si, mas da sua importância. Bom é andarmos prevenidos nos tempos que vão 
correndo. 

Nem sequer os teatros, sempre nesta época reclamando suas peças em todos os jornais, 
dão por enquanto que falar. Será talvez a primeira récita do Maior Castigo, que para amanhã 
se anuncia, a que venha quebrar este gelo. Por todos os motivos o desejamos e muito, pelo 
talento que reconhecemos em seu autor, Raul Brandão e por quanto nos são altamente 
simpáticas as qualidades excepcionais do originalíssimo escritor e bom amigo nosso. 

Teremos ao menos que discutir, que uma peça de Raul Brandão não pode nunca 
apagar-se no gelo da indiferença. Daremos assim, e assim darão os jornais, uma treguazinha 
às variadas histórias de furtos e roubalheiras com que por toda a parte nos mimoseiam. Os 
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gatunos espanhóis deixarão de ser heróis, um dia só que seja, e dar-se-á menos cuidadosa 
atenção ao que por Lisboa e Porto, contra as lojas e nos americanos, andam, entre correrias 
azafamadas da polícia, a praticar como peritos saídos da universidade da intrujice. 

Agora é o submarino que trabalha dizendo-nos que M.me Humbert já se acha – não sei 
se tranquilamente estabelecida – na república Argentina. A amante de um dos patifes saiu há 
dias de Paris e lá andam os agentes policiais, de trapo quente na mão, atrás dela, procurando 
saber aonde iria. Até, porque foi o caso levado às câmaras, se fala de um duelo entre dois 
grandes políticos franceses! 

E é nos meio destas azafamas, desta febre de dinheiro conquistado seja como for, que 
os poetas abençoados continuam cantando à gente, uns repetindo músicas que ouviram às 
árvores, ao mar e aos rouxinóis, outros o que ouviram à própria alma no silêncio de uma noite 
saudosa.  

Não falamos aqui de livros, mas é tamanho o contraste, que o quisemos notar. 
Depois de um telegrama de Havas sobre a fuga da velhaca francesa, não será curioso 

ouvir Bernardo de Passos no seu Adeus... dizer-nos: 
 
Não sei se cantam, se choram, 
As fontes correndo ao mar. 
Se canto, sinto que cantam. 
Mas se choro, Ouço-as chorar. 
 
Eles fogem da vida que os molesta; sabe-nos às vezes bem fugir com eles. 
Saudades do coração se chama o novo volume de versos de Guedes Teixeira, um dos 

grandes poetas portugueses modernos, de quem, há tempos, demos no OCIDENTE uma 
Poesia, cheia de saudade e de sentimento pátrio, escrita a bordo do navio que o levava para a 
África Oriental. É mais uma enfiada de pérolas preciosas que temos em nosso tesouro de 
Portugal. 

Abre o novo livro com os seguintes versos: 
 
Dorme-me a alma um grande sonho: em roda, 
Há um silencio de coisas, que reveste 
 Uma infinita magia... 
Atiro os olhos para a vida toda... 
Subo-os depois à abóbada celeste 
 E ficam cheios d’agua 
 
D’uma grande agônia a alma se ensombra, 
E perdido o meu sonho pelo espaço 
 Eu diviso-o por fim... 
E procuro afeições e encontro sombra, 
Ergo os braços e abro-os num abraço 
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 E só me aperto a mim. 
 
Que mais é preciso para definir um grande poeta? 
 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 864. Lisboa, 30 de dezembro de 1902. p. 281, 1 col. 
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Lemos no Século um telegrama do dia 27. 
“Ilhavo, 23 – O Sr.  visconde do Cabo de Santa Maria que teve o prêmio de 150 contos 

na loteria do Natal, viveu aqui alguns anos na companhia de seu pai. A este titular, que tem 
praticado atos de beneficência, lembramos esta infeliz e pobre terra. Aqui poderia deixar 
vinculado o seu nome como recordação do passado, como estímulo e para reconhecimento 
das gerações presente e futuras.” 

Que mau Natal deve ter o Sr.  visconde! 
Uma vez ao falecido banqueiro Fortunato Chamiço saiu-lhe um prêmio de noventa 

contos na loteria de Espanha. No dia seguinte os pedidos que lhe dirigiram subiram a quantia 
superior a cento e oitenta. Na mesma proporção deve o sr. visconde ter sido apoquentado por 
uns trezentos contos o que deve ser de um cabeludo ficar careca e de um careca arrancar os 
últimos pelinhos. 

Tanto mais que, segundo afirma o ilustre titular, o tal bilhete, o famoso 3640, mandou-
o ele para África, a um amigo. Quer dizer, teve a sorte na mão e desprezou-a, o que é a maior 
das infelicidades. Nem sequer viu como lhe sorriam os quatro algarismos, o que é a maior das 
cegueiras. 

E música e foguetes e telegramas e bilhetes, um concerto de amigos e de pobres a 
cantarem parabéns entre os glu-glus dos perus em bandos! E de um número tão lindo – 3640! 
– só ficou para o sr. visconde o zero terrível! 

É o que se chama andar com muito pouca sorte. 
Bem fizeram os que não se tentaram e com as economias realizadas durante o ano 

festejaram o Natal em casa com um lindo peru gordo, anafado, muito loiro e o papo recheado 
de castanha e de batata. 

Esses gozaram muito mais e com melhores recordações ficaram da mais linda festa de 
todo o ano.  

O Natal!... Como é alegre! Como é cheio de saudade só mitigadas pelas muitas 
saudades que nos há de deixar. Alegram-se os novos, alegram-se os velhos de tão alegres vê-
los.  

Os rapazes estão em férias. Alguns houve que mais cedo as começaram e aí foram 
tunas de estudantes correr terras da província, alguns até Espanha, com seus bandolins, 
pandeiretas, violas e guitarras, dando músicas às damas e às autoridades, tocando nos teatros, 
representando suas peças. 

As terras mais pacatas animaram-se; parecia que andava uma alegria no ar e que o sol 
destes formosíssimos dias espalhou mais luz nas ruas e praças, pasmadas de tanto bulício. 

Voltaram os rapazes a suas casas, roucos dos muitos vivas que deram, cheios de sono 
depois das noites perdidas, em comboios mal passadas. 

Se há festas como as do Natal! 
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Fala-se agora em modificar o carnaval em Lisboa. Bela ideia é de certo, mas a alegria 
bulhenta nunca vale a verdadeira alegria. 

A Associação da Imprensa pôs-se à frente do movimento, esperando ser auxiliada pelo 
comércio de Lisboa e câmara municipal. No domingo gordo haverá batalha de flores na 
Avenida; na segunda feira concurso de filarmônicas; na terça, cavalgadas, cortejos, etc. 

A Real Sociedade de Horticultura tenciona dirigir-se aos horticultores pedindo-lhes 
que reservem para o domingo o maior número de flores que lhe seja possível fornecer aos 
combatentes. 

Já se fala em várias mascaradas, que devem chamar a atenção, a concorrer ao prêmio 
pecuniário oferecido pela Associação da Imprensa à Melhor mascarada popular. 

Diz-se que uns trezentos moradores de Ajuda sairão à rua vestidos de zuavos com uma 
banda de música composta de quarenta executantes. 

Que o entrudo de 1903 nos faça esquecer o de 1902 é o que todos desejamos e mais 
que todos o sr. vereador da limpeza. 

Enquanto esperamos os mascarados vamos nos desmascarados pensando, todos de 
curiosidade aguçada para os muitos que se esperam depois das revelações da celebérrima 
família Humbert, finalmente presa em Madrid, onde há uns poucos de meses residia e, 
segundo se conta, passeando frequentemente nas barbas policiais. 

Foi o grande acontecimento dos últimos dias; em Paris, onde cada dia traz uma 
novidade, não se fala em outro assunto. 

A montanha está gemendo; a cada revelação prometida rangem os prelos, trabalham os 
fios telegráficos pelos ares e pelo fundo das águas. Veremos o que sai disto tudo e se os 
curiosos afinal têm de contentar-se com um misero ratinho. 

O que é esquisito é que Madame Humbert & C.ª conseguiram captar simpatias pela 
esperteza que demonstraram pregando uma valentíssima peça e refinadíssimos agiotas ainda 
piores do que eles. Se só os agiotas fossem os enganados, bom teria sido e Madame Humbert 
merecia cem anos de perdão, conforme o ditado conhecido. 

Veremos o que se passará em Paris, onde a célebre família deve ontem ter chegado, e, 
como o outro entrudo ainda vem longe, aproveitemos estes dias lindos de inverno para 
gozarmos, com um bocadinho de serenidade, o que eles nos vão oferecendo com seus belos, 
extraordinários prolongados crepúsculos e novidades pelos teatros. 

A abertura de S. Carlos é, por assim dizer, o que marca na folhinha de sociedade 
elegante o princípio do inverno. Lá estava toda, como era de esperar, queixando-se mais do 
frio do que da companhia contratada pelo Sr. Pacini, a qual tem agradado geralmente, pois 
contém alguns elementos de primeira ordem. 

Os outros teatros vão-se batendo, conforme podem, contra o colosso lírico e o não 
menos aterrador monstro do Coliseu. O Ginásio com suas comédias, a Avenida com suas 
óperas cômicas, vão chamando concorrência dos que não desgostam de rir um bocado para 
ajudar a digestão. 

No teatro de D. Maria obteve grande êxito a Aventureira, velha peça de Augier 
excelentemente traduzida em verso português por um dos nossos Melhores metrificadores, 
artista de finíssimo gosto, Coelho de carvalho. Que diferença entre esta e muitas traduções 
para uma língua de trapos que todos os dias por aí se veem elogiadas! 

Na Trindade representa-se com grande êxito também uma revista de um distinto 
escritor brasileiro, A Capital federal. Artur de Azevedo é um dos mais conhecidos autores do 
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Rio de Janeiro, cheio de graça e de talento. A sua peça O Badejo é uma comédia primorosa, 
das melhores em língua portuguesa. Amabilíssimo sempre conosco portugueses, bem andou a 
Empresa da Trindade em nos proporcionar ocasião para com nossas palmas podermos festejar 
o nosso querido colega. 

A última novidade tivemo-la no teatro D. Amélia com a peça Madame Flirt, que tão 
bem afamada chegou aos nossos palcos. O êxito foi completo para todos: autores, tradutor e 
encarregado do desempenho, que foi digno do teatro onde estão os nossos melhores atores. 

Nessa mesma sala de espetáculos realizar-se-ão brevemente os concertos da orquestra 
dirigida por Colonne, cujo nome é suficiente para assegurar que serão essas noites 
consagradas à verdadeira grande arte. 

Só nos distrairão do teatro as câmaras que estão a abrir, inaugurando-se este ano a 
nova sala de sessões de deputados de que nos dizem maravilhas e é obra de um arquiteto 
distintíssimo, o sr. Ventura Terra. Pena é que não estejam concluídos todos os trabalhos de 
decoração, faltando as estátuas, quadros etc. 

Voltam os politiqueiros a politicar e os noveleiros a compor novelas. Como 
curiosidade daremos aqui notícia da última peta da arcada. Deixaria o sr. Mattoso dos Santos 
a pasta da fazenda sendo substituído pelo sr. Teixeira de Sousa, atual ministro da marinha que 
seria substituído pelo sr. Wenceslau de Lima. O sr. Vargas sairia do ministério entrando o sr. 
Polosso. 

O boato durou apenas vinte e quatro horas. Parce sepultis. 
 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 867. Lisboa, 30 de janeiro de 1903. p 17, 1 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Câmaras abertas. Na dos pares, resposta ao discurso da coroa, na dos deputados, 

caminhos de ferro da África. Uma vez ou outra, pequeninas cenas de tradição naquelas casas, 
conforme o livro interessantíssimo do sr. Barbosa Collen. Mais moderado agora, é claro; 
agora ou por enquanto. 

Muita vez chega o temporal sem anúncio. Há por esse país fora muito nariz e muita 
bochecha que podem servir de testemunhas, e as respectivas mãos dos outros. 

Por esse mundo de Cristo, neste século que por ora não tem sobrenome, anda 
acontecendo muito pior. Notícias de guerras não faltam, apesar das muitas mãos que em Haya 
e no Vaticano se erguem trêmulas.  

Em Marrocos o pretendente parece estra decidido a tomar a ofensiva e vai avançando 
contra Fez, que talvez caia em seu poder. 

A questão de Venezuela tomou um aspecto que ia inquietando o mundo inteiro. A 
Inglaterra parecia querer deixar a Alemanha sozinha em campo, tendo talvez esta que 
entender-se com o formidável poder dos Estados Unidos. Nisto, vem a notícia de que as 
tropas rebeldes venceram as do presidente Castro e que os couraçados do Imperador 
Guilherme fizeram finalmente ir pelos ares o forte que bombardeavam. As últimas notícias 
dizem que Venezuela aceita as propostas das potências. 

Mais outra notícia de luta nos chegou, que forçosamente muito mais nos comoveu, 
porque muito de mais perto nos interessa. O governo do Brasil mandou caminhar para a 
fronteira as tropas que tinha disponíveis, por se ter agravado a situação que há muito existente 
entre esta república e a Bolívia, motivada por questões sobre territórios no Acre. 

As legações do Brasil na Europa comunicaram aos jornais um telegrama de seu 
governo expondo a situação. 

Não admira, em vista destas notícias, que Portugal por algumas horas se 
desinteressasse de outras questões para ele menos interessantes do que quanto se refere àquele 
país onde a nossa raça se revela em todas suas melhores qualidades, àquela terra que 
portugueses descobriram, onde tem ainda hoje Portugal seus melhores interesses e os 
melhores de seus amigos. 

São constantes as amabilidades que do Brasil recebemos a cada hora, e ainda não 
houve momento de tristeza por nós sofrida, que não ouvíssemos repercutido com intensidade 
nos ecos de além mar o grito de nossa dor. 

É por isso que todo o mal que o Brasil ameace nos põe inquietos os corações. É a 
nossa família que sofre, são homens que têm nomes portugueses como os nossos, que lutam 
pelas glórias, pelo bem, pela integridade do território desta vastíssima região que é a grande 
honra dos portugueses em toda sua fulgurante história. 

Os artistas, mais que todos, devem orgulhar-se do Brasil. Os grandes poetas brasileiros 
são dos mais ilustres que escrevem em língua portuguesa; são por isso poetas nossos; são-os 
pela graciosa língua que tão artisticamente trabalharam, são pela escolha de assuntos, pelos 
sentimentos que os inspiram e que ainda são os das almas portuguesas. 
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É tão pequena a diferença que entre uns e outros existe, que, se não fôra descrição dos 
cenários, e aqui ou além, um termo estranho que nos surja de flora ou fauna, cuidaríamos ser a 
obra pensada, sentida, escrita por um patrício nosso. 

Um exemplo aí temos agora na peça que com grande êxito se está representando no 
teatro da Trindade. Pois quem deixou de ver na Capital Federal, e de rir com eles, exemplares 
magníficos da velha graça portuguesa em que tanto brilharam Francisco Palha, Júlio Cezar 
Machado, e tantos outros? 

Artur de Azevedo, seu autor, é um dos jornalistas brasileiros, que mais se interessam 
no Brasil pelas coisas portuguesas e a quem os escritores de Portugal devem maior gratidão. 

Cheio de talento, de graça, de fecundidade, é dos nomes mais queridos entre os que 
escrevem para os teatros do Rio de Janeiro. 

É autor de uma obra prima – O Badejo – em que cenas há de interior deliciosas, e uma 
ironia finíssima espalhada por toda a comédia. 

Dizem-nos que com outro nome, e ligeiramente retocada pelo autor, em breve a 
veremos no teatro D. Amélia levada à cena, em benefício do ator Christiano de Sousa. 

Será um dia de festa para nós, aquele em que pudermos aplaudir com entusiasmo o 
nosso querido companheiro de letras. 

Os teatros começam acordando de um certo marasmo a que, parecia, se queriam 
condenar este ano. 

A recepção feita à Bartet e ao Ley Bargy, não foi já tão entusiástica como a de seus 
predecessores. Comédias e dramas se representaram no teatro D. Amélia que, não 
desagradando ao camaroteiro, nem por isso conseguiram despertar o público da indiferença. 
Foi o benefício de João Rosa quem trouxe ao teatro o primeiro calor este inverno. 

Representou-se a peça de Sudderman, Fogueiras de S. João, que foi bem recebida pelo 
público, devido sobretudo ao excelente desempenho que obteve. 

Não falaremos de João Rosa como ator, que a seu respeito tudo já foi dito, nem sequer 
como homem dele falaremos, que são seus amigos quantos o conhecem. Queremos arquivar 
aqui tão somente a alegria que ele nos deu, só com a ocasião de, mais uma vez, poderemos 
manifestar-lhe com entusiasmo, quanto o prezamos como artista dos maiores, digno de um tal 
nome, por seu talento e seu coração. 

Tivemos mais uma noite de arte, e não são elas tão vulgares entre nós, que 
deixássemos de apontá-la. 

Descansa a gente de quando em quando, falando de coisas que nos alegrem um 
bocadinho e espírito e que podem ser incentivo a outros, que têm por obrigação não 
esmorecer. 

Continua tornando-se digna dos mais calorosos elogios quem, em meio da frieza geral, 
dá um bocadinho de atenção às coisas de arte em Portugal, e tanta pérola para que deixamos 
de ter olhos. 

Mais uma vez nos seja lícito falar da Sra. Condessa de Proença-a-Velha e dos seus 
concertos; mais uma vez nos permita a ilustre senhora, de tão original talento, de tão enérgica 
vontade, que daqui lhe enderecemos os nossos parabéns e justíssimos aplausos pelo muito que 
tem concorrido para o feliz êxito da obra altamente patriótica, a que se tem dedicado. 

Muito precisávamos, e há muito, que não deixássemos de todo corromper-se o bom 
gosto musical dos portugueses.  
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Eduardo Schwalbach muito tem conseguido no Conservatório, de que é inspetor, e 
ainda há poucos dias o sr. Ernesto Vieira, membro do Conselho de Arte Musical, foi 
justissimamente aplaudido em sua curiosíssima conferência, primeira da série que naquele 
estabelecimento de instrução foram estabelecidas. 

Breve ali deve realizar-se a primeira audição de alunos, em benefício destes. Tomarão 
parte no sarau, os mais conceituados discípulos das aulas de música e de arte dramática. 

Estamos no tempo em que mais frequentados são os espetáculos. É aproveitar a 
sessão. As últimas noites têm sido frias, mas sem chuva. Continue o tempo assim e os teatros 
terão por certo um invejável entrudo. 

Na Rua dos Condes trabalha-se com afã, para pôr em cena, no fim desta semana, a 
revista do ano No olho da rua, de Mello Barreto e Câmara Lima. 

Desta vez a terrível tesoura da Parreirinha não sei se terá de trabalhar. É possível que o 
empresário, à cautela, se lembre de recorrer à Comissão de censura, cujos membros não terão 
talvez os bigodes tão hirsutos como a polícia. Têm, além disso, a vantagem de prevenir as 
coisas a tempo.  

Não há falar agora em revistas que não se recorde a gente de um dos últimos mortos 
célebres, o popular José Augusto, verdadeiro revisteiro ambulante, que, do alto da sua 
carroça, tanta vez fez troça descabelada a toda a política, a toda a literatura, a toda a sociedade 
do seu tempo. 

Quiseram uma vez calá-lo e ele calou-se; obedeceu à intimação; fez mais até: meteu 
uma rolha na boca e foi passear com ela, de carruagem descoberta, por todas as ruas de 
Lisboa, o que lhe valeu ser preso quatorze vezes no mesmo dia. 

Foi célebre em vida, foi célebre na morte, acontecida não se sabe quando nem como, 
pois foram dar com ele em casa, morto decerto há meses, todo ele esfacelado, roído pelos 
ratos. 

Foi-se mais um tipo da rua, que a ela e ao que nela se dizia, a vida passou fazendo 
comentários. 

Pois quanto veria não seria alegre, visto que sempre andamos por aí a acotovelar 
tragédias. Cenas são apenas, e nem sempre temos tempo ou paciência ou caridade para lhes 
procurarmos o princípio e querermos saber do fim. 

Algumas agora se deram, de que os jornais se ocuparam muito: uma tentativa de 
assassinato, um suicídio depois, outro suicídio logo a seguir, aliás, como sempre. 

E continuará sempre este caso a ser estranhado e a parecer àqueles que com eles 
menos deviam espantar-se que os suicídios são, como certas doenças, contagiosos. 

Claro está que são. O contágio vem pelo mau exemplo; mas é preciso que este se 
saiba. Um homem não se mata em Lisboa, porque um mandarim, sem ninguém o saber, se 
enforcou lá na China. 

Houve tempo em que os jornalistas decidiram não dar notícia de suicídios; andavam 
bem. O contrário é desempenhar o papel das pulgas na peste bubônica. 

 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 868. Lisboa, 10 de fevereiro de 1903. p. 26, 1 col.  
 

 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Realizou-se há dias nas salas da Sociedade de Geografia a inauguração do congresso 

marítimo, cujas sessões diariamente continuaram e em que foram apresentados trabalhos de 
alta importância. 

Sábado realizou-se na Avenida Palace o jantar oferecido aos delegados dos conselhos 
regionais e juntas locais que concorreram ao congresso. 

Presidiu ao banquete o sr. conselheiro Júlio de Vilhena, presidente da Liga Naval, que, 
erguendo o primeiro brinde ao rei e à família real portuguesa, fez o elogio do sr. ministro da 
marinha e dos srs. Vilhaça e Ferreira do Amaral, pelo muito que lhes deve a revivescência das 
nossas colônias. 

Respondeu-lhe o sr. Teixeira de Sousa e não deixou, depois de referir-se aos seus 
amigos, de louvar o trabalho de um inimigo seu político o sr. Eduardo Villaça. 

E, durante o jantar, tudo assim foi: paz e concórdia. 
Tinha de ser, que de paz e concórdia se fala agora em todo o mundo. Espera-se que 

cedo termine a guerra civil em Marrocos e que tomem melhor direção os negócios da 
Venezuela e a questão do Acre entre as repúblicas do Brasil e da Bolívia. 

Já se vê que céu puríssimo como o de manhã de abril, sem pelo menos um cirruzinho 
branco lá em cima, isso é utopia que nem o imperador da Rússia nem a encantadora rainha 
Guilhermina se atreveram sequer a sonhar nas melhores horas de muito boa esperança. 

Diz-se que a nuvenzinha está aparecendo lá para os lados da Macedônia. 
Até os escândalos há uns dias que nos deixam em relativa tranquilidade. Uma vez por 

outra, surge-nos perdido na coluna de um jornal um telegramazinho de quatro linhas sobre 
Madame Humbert ou alguma notícia já sem interesse sobre a antipática Princesa de Saxônia e 
seu não menos antipático mano Leopoldo. Diz-se que mr. Giron já marchou para a Bélgica. 

Esta serenidade que vivemos há dias só tem seus inconvenientes para os cronistas. 
Sucede até por vezes que eles põem por causa de um ratinho a montanha fazendo estrondo 
como se fosse a Martinica ou o Vesúvio. 

De paz e concórdia falamos; com uma e outra fará sua entrada D. Affonso XIII em 
Portugal, apesar de uns boatos que correram baixinho de complicações em Espanha a 
propósito das pescarias no Algarve. 

Corre sereno o tempo e até nas ruas, já tão próximo do carnaval, podemos passear ou 
ir a nossos negócios com a maior tranquilidade. Não sei se em parte devemos o benefício que 
usufruímos aos distintos jornalistas que se lembraram de civilizar o entrudo; mas se assim foi, 
honra lhes seja. 

Que tormento que era de antes a feroz mania dos penachinhos que nos obrigava a 
andar pela rua, sempre de olho alerta, aos zigue-zagues, por sobre a lama, de passeio para 
passeio! E os tremoços que doíam e os espelhinhos que nos cegavam! 
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A alegria própria do tempo vai agora toda pelos teatros, pelos concertos que têm sido 
frequentes, pelas soirées que tem sido animadas. 

Deu o teatro de S. Carlos uma ópera nova, fez no Ginásio o Joaquim de Almeida seu 
benefício, tivemos nova revista na Rua dos Condes, deu-nos o teatro de D. Maria dois 
originais portugueses. Era o primeiro assinado por Fausto Guedes Teixeira, o grande poeta da 
geração nova; com o outro fez sua estreia Jorge Santos, que no Crime de Amor revelou querer 
tomar a arte a sério. 

Fala-se agora de muitos bailes de máscaras, de recitas particulares, de mascaradas 
pelas ruas, muito mais até que de política, apesar de algumas sessões interessantes que tem 
havido nas duas câmaras. 

De alguns discursos ainda falaremos que não foram ouvidos em nenhuma das salas do 
parlamento, mas na sala da Sociedade de Geografia, quando ali se realizou a sessão solene 
comemorativa do 104º aniversário do nascimento de Almeida Garret. 

Presidiu o sr. Antônio Augusto de Carvalho Monteiro, servindo-lhe de secretário o sr. 
Alberto Bessa. 

Orou primeiro Alexandre Braga, que fez o elogio de Almeida Garrett, prestando-lhe a 
homenagem de seu respeito e amor. 

Alberto Bramão recitou uma poesia expressamente escrita para aquele ato. 
O sr. Zeferino Candido leu um extenso discurso, terminando por lembrar que tardia 

era a justiça que se fazia a Garrett levando-o para o Panteão, dívida que se completaria 
prestando a mesma homenagem às cinzas de Castilho, visto lá se acharem as de Herculano. 
Assim o mesmo templo abrigaria a trindade egrégia a quem deve Portugal o renascimento das 
suas letras, ao lado do definitivo estabelecimento da sua liberdade que a todos os três inspirou 
e que todos serviram de modo para sempre memorável.  

Falou em último lugar o sr. Conde de Valenças, agradecendo a todos que haviam 
cooperado para o bom êxito daquela sessão, a todos fazendo seu elogio. 

Todos os oradores foram muito aplaudidos. 
A sessão terminou pelo agradecimento que a todos o sr. presidente dirigiu. 
É inegavelmente obra patriótica a que foi tentada por estes senhores. É do programa 

dos fundadores da sociedade o por todas as formas a seu alcance espalhar o conhecimento da 
grande obra de Garrett ainda de muitos portugueses totalmente ignorada. Foi Garrett um 
grande artista amador de quanto era arte, e um grande patriota amando entranhadamente a sua 
terra. A todos será útil a lição de seus livros, a muitos devemos considera-la indispensável. 

Isto mesmo pensei ao ler um destes dias a notícia de que as câmaras municipais de 
Grandola, Rio Maior, Alemquer, Moncorvo, Carregal do Sal, Vallongo, Cuba, Pampilhosa, 
Reguengos de Monsaraz e Bragança haviam mudado para o de Almeida Garrett os nomes de 
algumas ruas ou praças. 

É assunto de que, por mais de uma vez, aqui tenho falado. Agora falará Garrett com 
alguns trechos das VIAGENS NA MINHA TERRA.  

“Pegue qualquer na bela crônica de El-rei D. Fernando...... chegue-me a Santarém, 
descanse e ponha-se-me a ler a crônica; verá se não é outra coisa, verá se diante daquelas 
preciosas relíquias, ainda mutiladas, deformadas como elas estão por tantos e tão sucessivos 
bárbaros, estragadas enfim pelos piores e mais vândalos de todos os vândalos, as autoridades 
administrativas e municipais do feliz sistema que nos rege, ainda assim mesmo não vê erguer-
se diante de seus olhos os homens, as cenas dos tempos que foram; se não houve falar as 
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pedras, bradar as inscrições, levantar-se as estátuas dos túmulos; e reviver-lhe a pintura toda, 
reverdecer lhe toda a poesia daquelas idades maravilhosas!” 

 ................................................................................................................... 
Mais adiante diz: 
“As ruinas do tempo são tristes mais belas, as que as revoluções trazem ficam 

marcadas com o cunho solene da história. Mas as brutas degradações e as mais brutas 
reparações de ignorância, os mesquinhos concertos da arte parasita, esses profanam, tiram 
todo o prestígio.” 

 ................................................................................................................... 
Mais adiante, no mesmo livro, ergue-se contra os padres conscritos de Santarém, que 

tencionavam demolir a porta de Artamarma por onde entrou na vila D. Affonso Henriques, e 
verte lágrimas sobre a infelicidade daquela terra. 

Almeida Garrett amava como artista e como patriota quanto em nossa terra lembrava 
um fato da sua história, uma lenda que fosse. Um nome pode valer um monumento. Se em seu 
tempo já houvesse dado o sestro nos vereadores, como contra eles Garrett se ergueria como o 
fez em Santarém contra as mãos profanas que tocavam nas ruínas sagradas! 

Se querem provar a Garrett muito respeito, leiam-lhe primeiro a obra.  
Tomáramos nós que em homenagem ao autor das VIAGENS, pusessem outra vez o 

nome de Chiado na rua Garrett. Seus ossos estariam em seu caixão decerto menos 
incomodados. 

Nenhum preito se pode prestar maior a um grande vulto do que provar-lhe que para 
alguma coisa sua obra serviu. 

 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 871. Lisboa, 10 de março de 1903. p. 50, 1 col. 
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Temos a política desta vez com penacho em matéria de assunto. 
Três ministros novos encarregaram-se das pastas dos estrangeiros, marinha e da das 

obras públicas, os srs. Wenceslau de Lima, general Gorjão e Conde de Paço Vieira. 
Assim se confirmaram boatos, que havia muito corriam, causando apenas espanto a 

entrada do sr. general Gorjão que até hoje não militara em nenhum partido político. Explica-
se no entanto a sua subida ao poder pela sua muita prática dos negócios do Ultramar, em que 
revelou suas muito altas qualidades intelectuais, que juntas à sua demonstrada honradez 
deram prestígio ao seu nome. 

Foram igualmente bem recebidos os nomes dos novos ministros das obras públicas e 
estrangeiros, que nobres qualidades distinguem, sendo para notar-se a forma por que a 
imprensa progressista do norte acolheu o sr. Wenceslau de Lima. 

Da pasta da marinha passou para a da fazenda o sr. conselheiro Teixeira de Sousa, 
cujo programa de vigorosa administração tem sido muito comentado. Cortará corajosamente, 
disse, por todas as despesas que julgar supérfluas e reduzirá quanto possível os gastos, tendo 
feito suas considerações sobre quão pouco é desafogada a situação do tesouro. 

As sessões da câmara, como era natural em tempos anormais, têm despertado a 
curiosidade e as surpresas foram além de todas as previsões. 

Logo no dia em que o governo devia apresentar-se na câmara dos deputados, parte da 
maioria faltou à sessão, os progressistas imitaram-na e apenas estiveram na sala dois ou três 
vigiando o que se passava. A sessão, depois de certo tumulto, foi finalmente adiada. 

Mas ainda não foi este o caso de maior sensação. Dias depois, o sr. conselheiro Arroyo 
estreia-se na câmara dos pares atacando com o maior vigor o sr. Hintze Ribeiro, que, ainda 
que mal preparado para o ataque, lhe respondeu revelando mais uma vez o seu talento de 
parlamentar. 

A agressão inesperada do antigo ministro dos estrangeiros, ex-leader da maioria na 
câmara dos deputados, nomeado par do reino durante a presidência do sr. Hintze Ribeiro no 
ministério, tem sido, como é natural, comentadíssima e dado um bocado que filosofar até aos 
mais estranhos à política sempre tão cheia de surpresas. 

Combateram dois velhos amigos. Em compensação dois velhos inimigos, sr. Hintze e 
José Luciano, trocaram entre si, as mais ternas declarações de amizades pessoal. 

O pior foi o exemplo. Não há como começar no comer, no coçar e no descompor. 
Depois da sessão da câmara dos pares, surgiu na dos deputados uma questão entre dois 
políticos de partido diferente, que obrigou o Sr. presidente a encerrar a sessão e a mandar 
evacuar as galerias. 

Deixemos portanto o assunto e fale-se da paz e concórdia. 
Celebrou-se há dias em Lisboa o centenário da fundação do colégio militar, festa 

comovente a que concorreram muitos dos velhos alunos daquele estabelecimento, alguns 
deles atualmente nas mais altas posições do nosso exército. 
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Na sessão presidida pelo sr. ministro da guerra em que se tratou da constituição da 
associação filantrópica de socorros aos alunos pobres, falaram os srs. Pimentel Pinto e Dantas 
Baracho, tecendo o elogio do fundador do colégio, marechal Teixeira Rebello, cujo busto foi 
descerrado pelo rei, no dia seguinte, antes da distribuição de prêmios aos alunos. 

Falaram por essa ocasião o sr. general Moraes Sarmento e major Leitão. 
No refeitório realizou-se o banquete dos antigos alunos, festa comovente em que se 

trocaram entusiásticos brindes, sendo o primeiro levantado ao rei pelo sr. ministro da guerra. 
Os exércitos pelos colegiais e a récita que se realizou à noite no teatro do colégio, com 

a assistência da família dos alunos, obtiveram o mais caloroso aplauso. Representaram-se as 
comédias Roca de Hercules e Portador d’esta e o aluno Carlos Soares Blanco recitou uns 
versos de Júlio Dantas, A carga de cavalaria. 

Cremos que por aqui não ficaremos com respeito a festas. 
As obras que com muita diligência continuam no paço de Belém e as que vão fazer-se, 

segundo se diz, no paço das Necessidades, confirmam a notícia da próxima vinda a Lisboa do 
rei de Inglaterra, Eduardo VII, à qual se seguirá, passados poucos dias, a do rei de Espanha, 
Affonso XIII. 

Tem sido discutida a notícia de uma grande parada militar, que por essa ocasião 
deveria realizar-se. O que é certo, porém, é que na fabrica de armas se trabalha com toda a 
atividade aprontando muitos equipamentos de novo modelo para a infantaria e arreios para a 
cavalaria. 

Foram mandadas recolher aos corpos da guarnição de Lisboa as praças no gozo de 
licença registrada. 

Se a parada se realizar será o efetivo total de sete mil homens, que desfilarão pelas 
Avenidas da Liberdade e Fontes Pereira de Mello. 

Tomarão parte na parada os regimentos de engenharia e da guarda municipal e uma 
força de quinhentos marinheiros. 

Haverá regatas no Tejo, touradas e um baile no paço da Ajuda. 
Enquanto assim se prepara Portugal para receber os viajantes reais, continua a Rainha 

sra. D. Amélia, a sua viagem pelos portos do Mediterrâneo recebendo em todas eles provas da 
maior simpatia. 

Cadiz recebeu-a com uma manifestação entusiástica, e a Rainha de Portugal 
encarregou o alcaide de testemunhar aos habitantes da formosa cidade a sua gratidão pelo 
acolhimento que lhe haviam feito. 

Igual o teve nos outros pontos já percorridos Gibraltar, Arjeciras, Oran e Argélia, onde 
o governador lhe apresentou os seus cumprimentos em nome do governo e do presidente da 
república francesa. 

E, outra vez voltando a coisas tristes e deixando a paz e a concórdia, aí tiveram os 
jornais com que se entreter, discutindo o caso de um homem, que afinal, segundo 
averiguações a que se procedeu, depois de confusões várias, parece ter sido lavrador lá para as 
bandas de Mafra, o qual, uma destas manhãs apareceu enforcado em uma árvore próxima da 
fábrica de guano. 

Crime ou suicídio? 
E começaram as hipóteses a ser discutidas e, depois do acordo há tempos realizado de 

que de suicídios se não falava, todos jornais à porfia, discutem as probabilidades pró e contra 
a ideia de uma morte voluntária. 
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Depois, quando eles vieram de enfiada, torna o espanto a ser geral. Fulano deu um tiro 
na cabeça – e a vida toda e os porquês – fulano bebeu petróleo – e toda a vida e as coisas 
próximas – um velho deitou-se debaixo de uma locomotiva – e daí toda a história – um rapaz 
deitou-se de um quinto andar abaixo e lá vai à história toda. 

Porque será isto? perguntam. 
Pois assuntos não têm faltado ultimamente, e até alguns alegres. 
Falemos, pois de alegrias. Continua em S. Carlos a obter êxito enorme o tenor Caruso 

um dos mais célebres cantores modernos, que veio lembrar antigos tempos a velhos 
frequentadores. A avis rara pousou em S. Carlos por umas noites, e tem sido um delírio. 

No teatro D. Amélia tivemos o gosto de aplaudir, em benefício de Christiano de 
Souza, uma das melhores obras desse encantador Artur de Azevedo, um dos mais distintos 
colegas nossos do Brasil, e a que devem os escritores portugueses tantas e tantas 
amabilidades. 

Ainda bem que se lhe fez justiça. Alegrou-se o nosso espírito e também o nosso 
coração. O público aplaudiu-o; a crítica jornalística compreendeu a delicadeza daquela peça 
que decorre sempre graciosa e serena, em versos primorosos. 

Mandamos a Artur de Azevedo um apertado abraço; ele bem sabe com que prazer 
íntimo o fazemos. 

No teatro do Ginásio foi aplaudidíssima a peça do nosso colega Eduardo Coelho, 
Ministro de Água-furtada, recheada de boa graça despretensiosa! 

E falemos de arte ainda. Uma notícia apenas que se refere a um distinto artista 
português. 

O escultor Costa Motta expôs no seu atelier da cerca de Jesus a figura alegórica que há 
de decorar o pedestal da estátua de Souza Martins. Como era de esperar de um homem que 
entre os nossos artistas alcançou um dos primeiros lugares, a sua nova obra alcançou 
justíssimo êxito. 

 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 874. Lisboa, 10 de abril de 1903. p. 73, 1 col. 
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Sexta feira de Paixão! 
Que contraste a melancolia do dia de hoje com tantas festas que ainda não há muito, 

atraíram a Lisboa tanta gente da província, vivas de multidão em teatros e touradas, paradas, 
almoços, jantares, concertos! 

Sexta feira de Paixão! O Rei dos Judeus expirou pregado na cruz e as palavras que 
disse, repetidas através dos séculos pelos Evangelhos, serão eternamente memoráveis, porque 
Ele fez de todos os homens seus irmãos e entre os homens instituiu a fraternidade. 

Palavras de reis nem sempre terão duração tamanha, que tudo o que é humano é por 
natureza marcescível, como a vida em todos nós. Marcescível será até a grande glória e 
poderio das nações, como a do Egito, a da Pérsia, a da Grécia, a do Império Romano. 

Esteve Lisboa em festa e lisonjeou-se Portugal com a visita e com as palavras do 
monarca mais poderoso da terra, senhor de uma quinta parte do inteiro mundo, a qual, dia a 
dia, mais se vai alargando. 

Visitou-nos Eduardo VII e para Portugal se dirigiu a primeira vez que, depois de 
coroado, saiu de seus estados. 

A significação da visita a ninguém se esconde, o ser a primeira redobra-a. 
O entusiasmo foi aquecendo desde a hora em que o Rei de Inglaterra desembarcou no 

Cais das Colunas para se dirigir ao Paço das Necessidades onde se alojou, até aquela em que 
recebido pelas Associações Comerciais na grande sala do Tribunal do Comércio, ali se 
despediu dos portugueses. 

As palavras com que, mais de uma vez, agradeceu as saudações que lhe dirigiram 
consolidaram uma esperança. Ela breve se transforme em fé e a visita de El-Rei de Inglaterra 
a Portugal ficará o caso mais digno de memória em toda a nossa história moderna. 

As festas públicas foram realmente maravilhosas e não perderam o seu tempo os 
provincianos que em todas as estações de Lisboa em grossos magotes desembarcaram. 

Basta-nos citar as fantásticas iluminações da Outra Banda nas quais mais uma vez se 
revelou o bom gosto artístico do sr. Jayme Artur da Costa Pinto, atual deputado por Lisboa. 
Muitos crimes de leza-arte que nessa ocasião se cometeram o senso artístico de um homem fê-
los em poucas horas esquecer. 

Era enorme a multidão que se apinhava no Aterro e nos pontos altos de Lisboa 
admirando o espetáculo soberbo, que em raros pontos do mundo poderia ser igualado. 

A noite era tépida e formosíssima, como formosos foram os dias todos em que o Rei 
de Inglaterra se demorou em Lisboa. 

A primavera da nossa terra quis conservar a fama que tem no estrangeiro, muito 
melhor do que merece. 

Abril esqueceu-se do ditado com que costumamos defini-lo. Céu e Tejo vestiram suas 
vestes de gala, o manto azul, emblema de sua realeza. O bergantim real, com uns oitenta 
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remeiros, vogou sobre uma enorme safira que os areais engastoavam com seu ouro de fama 
antiga. 

Restos de nossa antiga opulência admiraram os ingleses nesse dia de chegada, as 
galeotas reais e os coches em que percorreram entre alas compactas de povo as ruas principais 
da cidade. 

Até Sintra, tão amiga de nevoeiros, abril lhes ostentou sem uma nuvem, toda 
perfumada pelas rosas e violetas de sua serra, cheia de sol e do verde macio de suas folhagens. 

Curta foi a demora naquele paraíso que Lorde Byron cantou como poeta, para dizer ao 
menos uma verdade entre acervos de calúnias. 

Não teve decerto Eduardo VII tempo necessário para meditar o que devia sobre a 
nossa antiga grandeza e sobre injustiças que sofremos. Da primeira poderiam ter-lhe falado as 
velhas pedras de Pena, as que ainda são do antigo convento. Para o alto daquela serra vinha o 
rei D. Manoel, conta-o a tradição, deitar olhos longos para o mar a ver se despontava no 
horizonte alguma das naus da Índia. 

Já Vasco da Gama trabalhava então para a riqueza fabulosa da nação inglesa. 
De injustiças poderiam ter falado as pedras de Setiaes, daquele velho palácio em que 

foi assinada a convenção de Sintra. 
Subiram os reis até à Pena, desceram depois até Monserrate. Viram o que havia de 

mais belo. 
E sempre o Rei de Inglaterra tinha palavras amáveis, recordando fatos que passaram, 

dizendo aos portugueses que houvessem confiança no futuro. 
Assim, quando partiu, grato a quem por uma forma deveras real o recebera, grato ao 

povo que o hospedara, sentia decerto em seu coração uma ternura maior por este pequeno 
país, que tamanho foi, cuja amizade prometida desde há muito a mereceu. 

Onde o entusiasmo de aclamação ao monarca da grande Inglaterra atingiu o maior 
grau foi decerto na Sociedade de Geografia, que tantas memórias guarda religiosamente, não 
só do que foi Portugal em outras eras, mas ainda do muito que pôde conquistar glórias em 
tempos menos prósperos, pelo valor de seus soldados. Ali foi grande o entusiasmo, dissemos, 
ali foi grande a comoção do poderoso rei. Nem podia deixar de ser. Velhos oficiais de 
marinha britânica enchiam-se lhes os olhos de lágrimas. 

As razões de aliança entre as duas nações, de que tanto se tem falado, avigorou-as um 
sentimento. 

Foi-se o Rei Eduardo e durante muitos dias em outro assunto se não deve falar. Anos, 
séculos, hão de talvez durar memórias destes dias. 

Semana Santa agora. Depois de tanta festa, as lamentações, o canto plangente dos 
padres, os sinos calados nas suas torres até Sábado de Aleluia. 

Não há nada mais vulgar de que os contrastes, nada mais vulgar nem a que tanto custe 
irmo-nos acostumando. 

Abril veio quente; é esse até seu maior defeito. O verão este ano começa mais cedo. Já 
Lisboa o vai sentindo. 

O teatro de S. Carlos já fechou e não tarda o de D. Amélia a seguir lhe o exemplo, no 
que se refere aos espetáculos da companhia portuguesa que terminarão no dia 25. 

Antes disso, porém, realizar-se-á uma festa interessante, homenagem prestada pela 
Associação dos Jornalistas ao seu colega brasileiro Artur d’Azevedo, autor do Bandolim. 
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Explicarão o sentido das manifestações os srs. Lourenço Cayola e José Antônio de Freitas em 
dois pequenos discursos, e os principais atores do teatro dirão versos de alguns poetas 
portugueses dedicados ao seu colega e mais jornalistas brasileiros a que tanta gratidão devem 
os artistas portugueses. 

Será decerto uma noite linda, não devendo faltar no teatro a concorrência da colônia 
brasileira. Será convidado para assistir ao espetáculo o ministro dos Estados Unidos do Brasil, 
que segundo se espera, será acompanhado por todo o pessoal do consulado e legação. 

Demos mais uma pequena volta pela rua do teatro, a velha rua do Tesoiro Velho, 
também modernamente crismada, e entremos um instante em um pequenino rez do chão à 
direita, onde a sra. D. Maria Augusta Bordallo Pinheiro estabeleceu uma exposição 
permanente de suas deliciosas rendas, verdadeiros primores, poemazinhos feitos de linha, cuja 
inspiração ela, verdadeira artista, foi buscar a quanto é nosso, flora e fauna, ornatos 
maravilhosamente cinzelados nas pedras dos nossos templos. É um verdadeiro prazer de arte a 
visita àquela casa pequenina, mas tão artística como raras havemos visto em Lisboa. 

Um pouco mais adiante à esquerda estabeleceu o sr. Lallemant o seu pequenino museu 
de pintura e escultura, onde podemos admirar alguma das obras dos nossos maiores artistas 
pintores e escultores. Naquela mesma sala será aberto o curso que terá alguns desses artistas 
como professores, à escolha dos alunos. Isto faltava em Portugal e não podemos deixar de 
elogiar o sr. Lallemant por sua iniciativa. 

Mais de espaço esperamos poder voltar ao assunto. Por hoje indiquemos apenas a 
existência dessa nova sala em que há provas encantadoras da vitabilidade dos artistas 
portugueses. 

João da Câmara 
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O Ocidente.  nº 876. Lisboa, 30 de abril de 1903. p. 89, 1 col.   
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Por dois assuntos tão diferentes, que até o contraste espanta, se dividiram agora as 

atenções. Um deles é todo alegria, ainda que alguma lágrima venha provocar em alguém mais 
sentimental; outro seria de tristeza completa, se não tivesse aqui ou acolá despertado sua 
gargalhada. 

Foram os casos: a estreia do Coquelin no teatro D. Amélia e o processo dos espanhóis 
acusados do roubo na rua do Arsenal. 

E possível que entre representação e julgamento haja pontos de contato, que não há 
coisa neste mundo com tintas definidas e tudo é de uma cor suja em que todos elas se 
misturam. Mas não deixa de ser curioso ler nos jornais da noite, no intervalo do Tartufo para 
as Preciosas, a carta dos advogados que quase no final do julgamento se rebelaram contra o 
juiz. O teatro cômico é tido como das coisas mais alegres do mundo e nada há de maior 
gravidade que a Justiça com suas balanças nas mãos. Pois Justiça e teatro andaram agora de 
mãos dadas como assunto principal. 

Moliére foi mais uma vez representado e aplaudido. O velho, glorioso Coquelin, mais 
uma vez, com impecável perfeição, disse os primorosos versos em que Tartufo se descreve 
hipócrita e ambicioso, e a cena alegre em que troça e intruja as insuportáveis preciosas. 

O pior é que o teatro parece servir para pouco; as preciosas continuam pululando e de 
Tartufos não é bom falar, que os há por aí a todos os cantos. A igreja era pequeno campo para 
eles e a hipocrisia assumiu hoje outra forma com que Tartufo se dá melhor. 

Quantas preciosas não aplaudiram anteontem as Preciosas, quantos Tartufos não 
aplaudiram Tartufo! 

Que escreveria Moliére hoje, se voltasse outra vez ao mundo? 
Talvez que a justiça se visse a contas com ele, que também esta está dando que fazer 

aos dramaturgos agora. Hajam vista algumas peças modernas famosas: trechos e dos mais 
importantes da Ressurreição, drama extraído do santo romance de Tolstoi; a Toga vermelha 
de Brieux que com mais um bocadinho de unidade na ação seria talvez uma obra prima e cuja 
parte moral é excelente; o Inquérito, que ainda há pouco vimos no teatro D. Amélia, e em que 
tanto se põem em relevo não só possibilidades pouco prováveis de injustiças, mas processos 
tiranos de pôr a justiça em prática. 

Não estaremos portanto falando de teatros tão longe dos tribunais como a princípio 
parecia. 

O que primeiro chamou a atenção do público para o caso de que falamos, foi a 
singularidade de um dos acusados, o Villanueva, tipo de comédia, médico misterioso, que era 
defendido pelo dr. Alexandre Braga. 

Entre advogados e o delegado e juiz não houve em todo o processo um momento de 
concórdia. Os réus foram todos finalmente absolvidos; mas o caso não terminou com a 
absolvição que os jurados lhe deram. 
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Quatro dos espanhóis recolheram, ainda que absolvidos, ao Limoeiro para serem 
postos na Fronteira. 

O conhecido agente Fagulha parece que querelou do dr. Alexandre Braga, que, diz ele 
em duas participações, o insultou no tribunal. 

A Associação dos Advogados reunirá em uma das próximas noites, constando que 
tomará a deliberação de rogar a todos os membros que não tomem defesa de qualquer causa 
no 2º distrito enquanto não for dada a satisfação que pede. 

Saberá de todas estas confusões o patife que se entreteve a furar o teto da loja do 
cambista para deitar-lhe mão aos contos de réis? Calcularia ele, quando meteu na tábua o 
serrote, que tamanhas fúrias havia de provocar indiretamente a sua gatonice? 

Foi isto o que se passou, nisto se falava, e também no que há de passar-se. 
E ainda é de teatro, que no teatro brilhou Garrett, e ainda é de justiça que todos falam. 
Está quase assente o programa da homenagem que vai no próximo dia 3 prestar-se à 

memória do autor Frei Luiz de Sousa. 
O Conservatório de arte dramática e musical, que deve a Garrett a sua existência, 

inaugurará os espetáculos com uma sessão extraordinária, cujo programa, muito curto, foi 
elaborado pelo inspetor e diretor das duas classes. Serão tocados e cantados alguns trechos de 
música inspirados na obra do grande poeta do qual os alunos de arte dramática recitarão 
alguns dos melhores versos. Será lida uma curta oração pelo vogal do conselho de Arte 
dramática, sr. Alberto Pimentel, e um aluno dirá versos do sr. Conde de Mesquita. 

O cadáver de Garrettt será depois transportado do cemitério dos Prazeres para o 
Panteão dos Jerônimos, onde lhe compete ter lugar ao lado de Camões, de Vasco da Gama, de 
Herculano e de João de Deus. 

À noite haverá espetáculo de gala no teatro de D. Maria, onde depois de um a 
propósito recitado por Virgínia e Ferreira da Silva, os principais atores dirão versos de 
Garrett, fechando o programa com mais uma representação do auto de Gil Vicente, Inês 
Pereira, arranjado por Mercellino Mesquita. 

De todo o respeito são dignas as cinzas do grande poeta, um dos portugueses que mais 
souberam amar sua pátria; mas a forma porque melhor podemos revelar por ele a nossa estima 
e melhor cumprir um dever, é tornando conhecida a sua obra, de todos tão abandonada, que, 
há dias, corri não sei quantas livrarias de Lisboa para achar um exemplar de Camões.  

É triste confessa-lo. 
Já nestas mesmas colunas mostramos uma vez que algumas câmaras municipais na 

homenagem fácil que prestavam a Garret mostravam ignorar muitas de suas melhores 
páginas. 

Pois Garrett deve ler-se. 
Por outro motivo não fosse senão para tornar seu nome conhecido, a homenagem que 

há de realizar-se no próximo domingo seria motivo de aplausos para os iniciadores deste 
movimento. 

O cadáver já está encerrado na urna em que há de ser conduzido para seu novo jazigo 
e em solene cortejo será transportado até o mosteiro que D. Manuel fundou e onde se passa 
uma das mais lindas cenas do Camões. 

O túmulo dos Prazeres onde Garrett foi depositado pertence à família Brito do Rio e 
há dias se abriu para nele entrar o cadáver do Conde de Ficalho, de cujos prolongados 
sofrimentos a morte finalmente se amerceou. 
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Ocupará no jazigo a divisão onde estava Almeida Garrett, que assim lhe cede o lugar. 
O Conde de Ficalho, mordomo-mor da casa real, conselheiro de estado, par do reino, 

lente da Escola Politécnica, foi uma das mais brilhantes figuras da sociedade portuguesa. 
Mais de uma vez convidado para altos cargos políticos, nunca os aceitou. 
A ciência e a arte bastavam-lhe para a sua vaidade de homem útil. 
Lente de botânica, são notáveis os livros que eruditamente escreveu sobre esta ciência; 

contista de grande valor, contêm obras primas o seu livro Contos Alentejanos. 
O Alentejo onde tinha casa magnifica, era uma das suas maiores paixões. Encantava-o 

o campo português, ainda com sua paisagem mais severa, aquela charneca de Serpa cheia de 
murmúrios de abelhas. 

Pobre campo português que de tristeza tanta se veste agora! 
A primavera, quanto mais linda mais cruel! 
A chuva veio tardia e pouca. As primeiras águas alegraram o lavrador, mas veio logo o 

vento norte e secou-as. 
Assim tem estado o tempo, muito variável. Dizem-se preces de igrejas, mas o céu 

parece que não quer ter ouvidos. 
As poucas águas que tem deitado, ao campo não fizeram bem e serviram apenas para 

entristecer as cidades. 
Em algumas regiões do norte até caiu geada uma destas últimas noites e não há coisa 

mais cruel quando maio já vem batendo à porta. 
Acabamos como as antigas folhinhas: Deus super omnia. E o espírito do Saragoçano 

venha anunciar-nos, pelos pés de alguma mesa, remédio a tanto mal. 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 879. Lisboa, 30 de maio de 1903. p. 113, 1 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
  
Política! Política! 
Desta vez, anda nela metida toda a gente, velhos e novos, ricos e pobres, homens de 

grandes barbas brancas saídos das encolhas, veteranos retirados que mandam outra vez amolar 
as espadas. Acelerou-se o compasso e o final parece que deve ter a nota dos três fff das 
sinfonias ruidosas. 

Pois antes assim. Deixem-se as tricas do campanário para as comédias ligeiras, visto 
haver coisa que mais importe. 

A política anda como o tempo, está de trovoada. Até de vez em quando, se ouve como 
um rumor longínquo, que é um boato de crise. 

Mas já têm sido tantos, que não se vão acreditando. Ouvem-se então diálogos curtos. 
– Não ouviste? 
– O quê? 
– Assim como um trovão ao longe? 
– Não. Provavelmente era o sr. José de Azevedo a passar... por ora os relâmpagos na 

política têm sido somente de calor. Por ora... 
Nem a chegada da Rainha, Sr a.D. Amélia, que se apeou do sud-express em Lisboa, à 

meia noite de quinta para sexta feira, foi derivativo suficiente. Muito povo esperando nas 
proximidades da estação, lá dentro a corte em peso, e a Rainha em uma alegria de se ver 
finalmente entre os seus e na sua terra. 

A Rainha de Portugal saiu de Paris ao meio dia de 26, formando alas a guarda 
republicana desde a entrada da estação até à escadaria conduzindo à gare, que estava toda 
ornamentada. 

Foram despedir-se à estação, além de muitos portugueses e de representantes da 
aristocracia francesa, o coronel Meaux de Saint Marc, representando o presidente da 
república, o sr. Delcassé, ministro de negócios estrangeiros, o sr. Mollard, chefe do protocolo, 
o sr. De Roujoux, sub-chefe e o sr. Lépine, prefeito de polícia. 

A rainha foi muito aclamada, com muitos vivas ao subir para a carruagem. 
Apesar de seu rigoroso incógnito, as autoridades espanholas prestaram à Rainha de 

Portugal todas as considerações devidas. 
Foi uma reticência na política. Logo a ela se voltou. 
No conselho de ministros realizado há dias, em casa do sr. Hintze Ribeiro tratou-se da 

prorrogação das cortes e de vários assuntos parlamentares, entre os quais, como de maior 
importância, o do tratado com a China cuja discussão dizia-se começaria na câmara dos 
deputados. 

Trovãozinho ao longe: diz-se que não passará na câmara dos pares. 
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Em corte os assuntos de maior importância foram a questão das carnes e o 
empréstimo. Houve paz e concórdia. O sr. Conde de Burnay, que umas destas manhãs chegou 
de Paris, conferenciou, à tarde, com o sr. José Luciano, e, à noite, com o sr. Hintze. 

A folha oficial já publicou os estatutos da nova companhia do Lobito. 
Mas sobre tantos assuntos de tamanho interesse, os políticos ocupam-se, sobretudo do 

novo partido do sr. João Franco Castello Branco, recebido com descargas cerradas pelos 
rotativos e pelos republicanos. Entretanto os adeptos vão-se manifestando e as listas vão-se 
enchendo. 

São tudo sintomas de um mal estar geral que, aqui ou além, já por vezes se têm 
manifestado por maneira que mal lhe podem acudir paliativos de farmácia de aldeia. 

O caso que nestes últimos dias assumiu um caráter mais sério foi à manifestação dos 
viticultores e a forma por que se dirigiam, em número aproximado de três mil representantes, 
aos ministérios, para expor suas queixas. 

O sr. ministro da fazenda declarou, sendo sobre o assunto interpelado na câmara dos 
deputados, que o álcool estrangeiro não será importado com abaixamento de direitos senão 
quando o ministério das obras públicas reconhecer que não existe no país aguardente nem 
álcool em regulares condições. 

Os viticultores ao regressarem à sua terra vitoriaram o Dr. Oliveira Feijão, que tão 
denodado se revelou em defesa da agricultura. 

Bem o mereceu, que parece haver triunfado. São guerras particulares durante a paz 
geral. 

As viagens régias, que para esta paz, parecem dever ser condição essencial, não 
terminaram por enquanto. 

Continua a falar-se na próxima vinda do rei de Itália a Lisboa, bem como que se anda 
tratando de desfazer dificuldades para uma próxima ida do sr. D. Carlos a Roma. 

Diz-se também que a Rainha sra. D. Maria Pia acompanhará a uma estação de águas 
em Alemanha, sua cunhada, a Rainha Margarida, viúva do Rei Humberto. 

Grandes viagens, cujos resultados políticos ficam sujeitos à discussão, banquetes, 
cujos brindes têm de ser submetidos às chancelarias, nem sempre são os reis os que mais 
gozam nesta vida, entre mil percalços, sujeitos às melindrosas etiquetas. 

Viagens, festa de amigos, comoções de invejar foram estas agora, dos antigos cursos 
de Coimbra, de há vinte e trinta anos, e dos antigos alunos da Casa Pia, que também neste 
edifício se reuniram, homens feitos, quase velhos, recordando alegrias e sonhos da mocidade. 

Foram festas comovedoras, a que não faltou uma lágrima talvez. Olhar para um 
passado de trinta anos é alargar a vista por um campo de ciprestes. 

Deixa-lo! É tão bom abraçar amigos! Às vezes, até a saudade é boa! 
Guerra Junqueiro, pertencente ao curso que terminou sua formatura em 1873, foi 

recebido em Coimbra com extraordinárias ovações que lhe fez a atual academia. 
Praticou ela um ato de justiça glorificando o grande poeta. 
Um ato de justiça foi em Lisboa praticado na sessão de homenagem a Azevedo 

Coutinho realizada na Sociedade de Geografia, onde o rei lhe entregou a medalha de ouro por 
serviços distintos nas colônias. 
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Dada a palavra ao capitão Ayres de Ornellas, encarregado do elogio do valente 
vencedor do Barué, narrou este os feitios de Azevedo Coutinho desde que, pela primeira vez, 
desembarcou no Ultramar até que vitorioso voltou de sua última campanha. 

Falou quem tinha autoridade para fazê-lo. 
Terminado o discurso de Ayres de Ornellas, o rei chamou à presidência o heroico 

oficial, honra da marinha portuguesa, a cujo alto valor daquela sessão solene era prestada 
homenagem com palavras em que resumia sua consideração pelo honrado português, fiel às 
velhas tradições de glória, entregou-lhe a medalha encerrada em um estojo. 

A ovação foi enorme e verdadeiramente de comover. Todos queriam abraçar João de 
Azevedo Coutinho, que recebeu inúmeros telegramas, cartas e bilhetes de felicitações. 

Na véspera e naquela mesma sala, lera o Conde de Arnoso o elogio fúnebre de um seu 
velho amigo, companheiro no paço, homem que bem mereceu as palavras em que o orador 
honrou sua memória. Tratava-se ainda do Conde de Ficalho, vulto insubstituível na sociedade 
portuguesa. 

Honraram-se mortos e vivos. Tratou-se dos bons com justiça. 
É isso mais agradável do que tratar de justiça e de crimes; mas não deixaram agora os 

tribunais de dar assunto a cronistas. 
Foi a herança Esteves Ribeiro; é o caso Alves Diniz que continua despertar a 

curiosidade dos que são atraídos pelos enredos misteriosos e românticos. 
É agora o julgamento do Canário, foi ontem a prisão da Cidade. 
O caso da herança Esteves Ribeiro só deixou em sossego a ré Aurélia Xavier, que foi 

absolvida pelo júri. Absolvido foi também o réu José Joaquim de Oliveira, mas o juiz deu a 
decisão por iniqua. 

Resta ainda para saciar curiosos o muito que promete enredar-se a tragédia do 
desgraçado oficial morto em Lourenço Marques, agora que as revelações publicadas no jornal 
O Dia vieram novamente sobre o assunto chamar as atenções. 

Um assassinato é sempre mais de comover que tranquibernias que se façam para 
roubar uma herança.  

E assassinatos não têm faltado. 
É ler a descrição do que foi a carreira de automóveis logo nas primeiras horas depois 

que saíram de Paris. 
Felizmente para alguns vivos que sobejaram, veio ordem de alto, enviada aos 

corredores pelos governos de França e de Espanha. 
Aquilo é, em paz, pior que uma guilhotina em tempos de revolução. 
 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 882. Lisboa, 30 de junho de 1903. p. 137, 3 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
No sábado 27 foi lançada ao Tejo, com a solenidade do estilo, a canhoneira Pátria, 

construída no arsenal de Lisboa, correndo as despesas por conta de subscritores portugueses 
residentes no Brasil. 

Na ante véspera realizara-se a cerimônia da benção, que foi lançada por monsenhor 
Sant’Anna, capelão da armada, tendo a procissão saído da capela de S. Roque, no Arsenal. 

Mais uma vez demonstraram os portugueses, tão longe da terra em que nasceram, que 
não se lhes apaga com a ausência um dos mais naturais sentimentos da alma humana. Sempre 
que Portugal sofra na sua pequenez, sempre que precise do amparo de seus filhos para 
encaminhar seus passos, é contar que o primeiro brado a anima-lo vem de longe, através dos 
mares, vem dos nossos irmãos que em terras brasileiras labutam honradamente, cheios de 
esperança, ateando com a saudade o amor da pátria que deixaram. 

Nobilíssimos exemplos nos têm dado, e não há deles duvidar, que certo é o ditado 
latino: Amicus certus in re incerta cernitur. 

Se a distância tem o condão extraordinário de reforçar ecos de alegria e cada brado 
jubiloso nosso é entre os expatriados repercutido com centuplicada intensidade, verdade é 
para arquivar-se que um só luto não tivemos que deles não recebêssemos a condolência, uma 
só dor não padecemos que deles nos não chegasse, rápida e comovente, a maior das 
consolações. 

A ausência faz destes milagres e não há quem ignore a quadra popular que se lhe 
refere, comparando-a ao vento que apaga as chamas pequenas e ateia os grandes incêndios. 
Não levassem os portugueses consigo, dentro em seus corações um fundo amor à terra que se 
veem forçados a abandonar, e como depressa a haviam esquecido! 

Mas se tantas raízes aqui deixaram, que lágrimas de pais, de mães, de parentes, de 
noivas às vezes, molham constantemente para que a flor sempre viceje e longe vá seu 
perfume! 

Um sonho os levou; feliz daquele que o vê transformado em realidade e, passados os 
anos, havendo encontrado uma terra hospitaleira, volta para os seus abençoando o seu 
trabalho e dos seus abençoado! 

Outros e outros, muitos lhes seguem os passos e vão mar em fora na mesma esteira. 
Infelizmente nem sempre a mesma estrela os protege. Na luta pela vida só encontram estradas 
cheias de espinhos e brevemente no coração lhes penetra o desespero. 

Mais corrosivas são então as lágrimas e mais fundas as saudades. 
Não foram felizes os atores que ultimamente andaram pelo norte da república 

brasileira fazendo seu giro artístico. Lá ficaram três, vitimados pelas febres: o Ramalhete, e 
Baptista e o Franco, chorados agora pelos seus companheiros, por sua família, a cujo amparo 
quiseram valer lá por tão longe procurando-o. 

O resto da companhia chegou uma destas manhãs a Lisboa, vindo encontrar todos os 
teatros fechados, como é de uso no pino do verão, em que a cidade principia em entristecer. 
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Apenas o Coliseu continua com sorte e não menos sorte também o teatro da Avenida, onde foi 
posto em cena com excessivo luxo o Monóculo do Averno. 

Aos dias santos enche-se de gente a feira de Alcântara, com suas tradicionais barracas 
de quinquilharias, queijadas, cafés de camareiras, cavalinhos de pau, comes e bebes, lotarias, 
jogos e muitos teatros e títeres com uns continuados e bulhentos reclamos, toques de tambor e 
de realejo, charangas desafinadas e pomposos discursos dos empresários. 

É pouco para uma grande cidade, mas o verão já nos tem habituado a esta falta de 
recursos. 

A noite de S. João foi a primeira que, depois de tão prolongado inverno, se nos 
mostrou pelo calor a limpidez da atmosfera, digna de tradição. 

Já não foi sem tempo que as nuvens se foram. E vamos com Deus que a despedida não 
foi má de todo. 

S. Pedro seguiu o exemplo de S. João e foi como ele brilhante. Festejaram-nos em 
Lisboa com muito foguete, muito balão, muita bomba, valverdes, pistolas, fósforos de cores, e 
uma ou outra pinga a mais na Praça de Figueira. 

Vai entrar o mês de julho; começa muita gente a sair. 
Já é muito maior o movimento em todas as linhas dos arredores de Lisboa e a 

sociedade elegante já não há vê-la nos sítios que de preferência frequenta na temporada de 
inverno.  

Para alguns até lhes parece vergonha mostrarem-se em Lisboa, quando Sintra e as 
terras balneares começam a dar maior trabalho aos criadores dos hotéis, em uma azafama 
desde manhã até à noite. 

É tal ânsia de procurar outros ares mais puros e águas mais frescas que até dois 
reclusos da Casa das Mônicas se lembraram um destes dias de ir correr terras, o que seria 
muito digno de elogio e mais uma prova seria muito para apresentar do gênio aventureiro dos 
portugueses, se eles não tivessem para isso dado previamente um sopapo na gaveta do 
tesoureiro. 

Com que tristeza eles se veriam apanhados nas Caldas da Rainha, exatamente quando 
andavam alargando o bofe em uma divertidíssima burricada! 

Mônicas outra vez para eles quando para outros rapazes está soando a boa hora das 
férias! 

Exames!... Mas primeiro os exames!... Que maus bocados são estes para os estudantes, 
para os ainda mais atormentados pais!... Questão de trabalho, questão também de sorte!... 
Desde pequenos que ela quer bem a uns, quer mal a outros. Há até os que já desesperam, 
porque já atravessaram todo o verão da vida sem um Santo Antônio sem um S. Pedro, sempre 
debaixo de temporal. 

Raros são os que neste tempo não andam mais ou menos apoquentados, alguns até 
desgostosos. 

Tudo o que se refere a estudos interessa a todos e por isso se tornou digna da maior 
atenção a conferência realizada no Centro Regenerador Liberal pelo sr. dr. José Maria 
Rodrigues, autoridade no assunto, pois que foi por muitos anos, reitor do Liceu de Lisboa, 
cargo que soube exercer pondo-se acima de toda a discussão. 

A conferência do sábio lente da Universidade e professor do curso superior de letras 
esteve muito longe de ser um panegirico à instrução em Portugal. Se, depois do pão, como 
dizia François Guex, citado pelo conferente ao principiar seu discurso, a educação é a 



461 
 

primeira necessidade do povo, que triste é concordarmos com as conclusões a que chegou o 
sr. Dr. José Maria Rodrigues! 

Citaremos suas últimas palavras que de todos exigem um esforço: “Previsto o perigo, é 
um dever sagrado procurar evita-lo; conhecido o mal, seria um crime de lesa pátria não lhe 
aplicar o remédio” 

Os tempos são de paz; para eles é este gravíssimo assunto. 
São de paz, que até o que mais a perturbara ultimamente se acha por fim resolvido e 

parece que a contento de todos ou, pelo menos de quase todos. 
Referimo-nos às greves do Porto e acordo a que finalmente chegaram os operários e 

capitalistas. 
Notícias de paz também nos chegam de toda a parte; mas dessas algumas, pelo menos, 

havemos de por de molho. 
Pedro I já deu entrada na sua capital, mas aquela unanimidade de entusiasmo falada 

pelos primeiros telegramas, parece não ser tão verdadeira como a cantavam. O filho bastardo 
de Milan é título de um novo capítulo e ainda ninguém sabe quantos vai ter este romance, que 
promete ser em muitos volumes, da realeza na Servia. 

 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 887. Lisboa, 20 de agosto de 1903. p.178, 1 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 

Tanto se tem falado contra a imoralidade dos contos de fadas, que estas, lá no recanto 
onde se recolheram, zangaram-se deveras um dia destes. Elas que geralmente não querem 
senão o bem da gente, tudo era saber que delas se dizia mal e que muitos até lhes negavam a 
existência! E vai daí, porque as ideias modernas também chegam a dar entrada nas altas 
regiões maravilhosas, em vez de uma princesa, escolheram uma peixeira para nela mostrarem 
seu poder. 

Andara a Luiza da Conceição um dia inteiro de canastra à cabeça apregoando uma 
pescada que ninguém lhe queria comprar. Voltando com ela ao mercado, teve a feliz 
inspiração de a cortar em postas para assim a vender mais facilmente. Mete-lhe a faca e... 

Quem ainda não leu esta história e está farto de conhecer a outra põe-se agora a rir 
desdenhoso. “Com que nos vem agora! Era eu pequenino, quando caí na ariosca. A noiva que 
perdeu o anel... O noivo que pescou o peixe... As lágrimas que ela chorava... O que o noivo 
lhe dizia... Metem a faca no peixe, e que hão de encontrar? Diz logo toda a gente: – o anel!... 
Pois, não, senhores foi as espinhas. 

Julgam que isso lhes contava agora! Pois, não senhores. A Conceição achou um 
verdadeiro anel com um brilhante que valia nem mais nem menos do que cento e trinta mil 
réis! 

Assim o dizem os jornais, e talvez seja peta de verão; mas, como a sorte nos outros 
nem sempre é palavra vã, talvez o caso da peixeira seja a maior verdade deste mundo em 
tempos de tanta mentira. 

A sorte!... Que lindo nome! Há muita gente neste mundo que até se contentaria com 
uma aragem, mas, por muito que a espere, nunca logra vê-la chegar. 

De má sorte é que muito há sempre para contar. Vejam o pobre galego a quem por 
medida higiênica queimaram o travesseiro e nele tinha guardado todas as suas economias, 
novecentos mil réis! 

A má sorte!... quantos persegue, quando não é cidades, províncias, reinos inteiros! 
Lá anda novamente a caridade em Portugal procurando minorar a má sorte dos 

infelizes de Cabo Verde, vítimas de um dos mais horríveis flagelos: a fome. Por iniciativa da 
Rainha, sra. D. Amélia, prepara-se para breve um grande festival, cujo produto reverterá em 
favor desses desgraçados. Uma buxa de pão a tempo pode às vezes livrar um homem da 
morte. 

Lá a fome negra, cá pela metrópole um tremorzito de terra sem consequências, apenas 
para entreter uns ócios com dois dedos de cavaco, visto haver assunto. Não fosse haver pratos 
nas prateleiras e copos em cima das mesas, não fosse a traquinada, ninguém teria dado pelo 
fenômeno sísmico, que é como agora se lhes chama, cientificamente. 

Quem ia de americano ou de comboio não deu por coisa alguma; na maior placidez 
ficaram todos os que se achavam, essa noite, na feira de Belém concorridíssima, porque era 
domingo. Por mim confesso que, passeando a essa hora, no cais da estação de Reguengo, à 
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espera de comboio, não senti e menor rumor nem ouvi paragem apreciável nos descantes de 
grilos e rãs. 

Não falta, entretanto, quem conforme o costume, descreva o cataclismo como se 
houvesse assistido ao desabamento de Lisboa em 1755: paredes que se chocavam, outras que 
faziam ondas e um trovão inaudito lá pelas entranhas da terra. 

Desta vez andamos com sorte. Nem é mal ter-se em que falar. 
O que se espera e falha, e o que não se espera e vem, daí a sorte e a má sorte. Nas 

máximas como nas mínimas coisas as surpresas são constantes. Até em Roma, a escolha do 
cardeal Sarto para sumo pontífice só não foi surpresa de todo porque já muitos esperavam 
uma surpresa. 

Desde esse dia as revelações sobre a vida de Pio X, seu humilde nascimento, seus 
parentes, seu modo de proceder como patriarca de Veneza, suas ideias, têm sido verdadeira 
mina para jornalistas neste mês de agosto, vulgarmente tão falho de notícias em todas as 
capitais. 

Até os artistas andam comovidos sabendo como o novo papa, grande amigo de Perosi, 
parece querer tomar a sério a reforma da música nas igrejas. Como deve estar contente o autor 
de Em [Boute], o famoso escritor francês Huysmans, o grande apologista do canto gregoriano! 

Perosi já foi convidado a jantar por Pio X e parece até que o fato escandalizou no 
Vaticano todos os arreigados às antigas etiquetas. 

E o noticiário vai lançando mão de tudo e a curiosidade sôfrega tudo quer saber, até 
pormenores insignificantes, dos horários que o papa segue e de quais seus pratos prediletos. 

Mas o assunto esmoreceu, como tudo neste mundo, e os jornalistas tentaram 
ressuscitar o assunto envelhecido da rocambolesca família Humbert, agora em julgamento nos 
tribunais franceses. Mas o caso está estafado e madame Humbert não tem por ora 
correspondido à expectativa pública e talvez seja pateada neste último ato. Promete muito e 
cumpre pouco. A surpresa parece que já não chega. 

Trabalham os telégrafos; mas se de Roma e Paris para cá fervem os telegramas, não 
lhe ficamos agora inferiores na volta. Caso raro, decerto neste cantinho trabalharem os 
manipuladores tanto ou mais que os receptores. 

Puseram-nos assim na primeira plana os exercícios a que estão procedendo na costa do 
Algarve as formidáveis esquadras inglesas que ali se reuniram. 

Para assistirem às manobras acham-se em Lagos o rei sr. D. Carlos a bordo do iate real 
Amélia, a Rainha sra. D. Maria Pia e o sr. Infante D. Affonso. 

O espetáculo tem sido maravilhoso. 
Talvez nunca no mundo se achasse reunida tamanha força naval. 
Diz-se que ainda este mês virá ao Tejo uma parte da esquadra, composta de uns 

cinquenta navios, a qual virá agradecer a o Rei sr. D. Carlos, a permissão que a Inglaterra 
obteve para estes exercícios que se estão executando nas águas portuguesas do Oceano. 

Os principais jornais ingleses têm na esquadra seus correspondentes encarregados de a 
informar dia a dia sobre o resultado das manobras. Diariamente publicam telegramas o Times, 
o Morning Post, o Daily Telegraph, o Standard, o Daily News, o Daily Chronicle etc. Outros 
jornalistas estão em Lagos, que abarrota de forasteiros, calculados já em mais de oito mil. 

Constantemente chegam telegramas pedindo quartos: mas todos os hotéis e casas de 
hóspedes estão cheios à cunha. Gasta-se agora mais dinheiro em Lagos em uma só hora do 
que em Lisboa em uma semana inteira. Vale agora a segunda cidade do Algarve mais do que 
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a capital do reino. Se hoje no mundo ainda alguém existe que não sabe da existência de 
Lisboa, ninguém ignora onde Lagos dá seu nome à esplêndida baia. 

Em Lisboa morre-se de tédio e apenas deu que falar a exposição hípica realizada na 
encantadora Tapada da Ajuda. Para um mês inteiro é realmente pouco, mas, atendendo-se a 
que o mês foi de agosto, confessemos que ainda andamos com alguma sorte. 

Os prêmios que serão distribuídos constam de uma medalha de ouro, duas de prata e 
quatro de cobre a que correspondem as importância de quinhentos, duzentos e cinquenta e 
cinquenta mil réis. O primeiro prêmio é pago pelo ministério da guerra e os outros pelo das 
obras públicas. 

Quem agora quiser ver um bocado de animação tem de sair da capital. As terras 
balneares estão no galarim; para o mês que vem serão as praias. 

Os círios alegram o povo desses arredores, com o estalar dos foguetes, os anjos de 
capacetes na cabeça e lenços bordados na mão, recitando as lôas, a Senhora na berlinda da 
casa real, o juiz no seu cavalo pomposo e a longa fila de carruagens em que os festeiros  
exibem suas sobrecasacas e chapéus finos. 

E agosto vai terminar e setembro já terá tardes mais frescas, núncias do inverno que se 
aproxima. Falar-se-á de teatros e os repórteres teatrais andarão doidos a colher notícias de 
sensação. 

A sorte proteja o público e empresários um bocadinho mais que no ano passado. 
 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 889. Lisboa, 10 de setembro de 1903. p. 194, 1 col.   
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
A chegada do sr. Hintze Ribeiro a Lisboa, depois de alguns meses de ausência pelo 

estrangeiro, foi o fato culminante destes últimos dias. 
Foi uma viagem entre ovações a que o sr. Presidente do Conselho fez desde o 

Bussaco, onde seus amigos o foram buscar em comboio especial, até à estação do Rossio, 
onde amigos e partidários o receberam com muitos vivas. O sr. Presidente do Conselho partiu, 
logo a seguir, para o Estoril, onde novamente recebeu provas de como é estimado pelo seu 
caráter e sua inteligência. 

Os chefes dos partidos progressistas e regenerador, ambos, por motivo de saúde, se 
viram forçados a uma longa temporada fora de Portugal e ambos felizmente voltaram, 
trazendo a seus amigos a convicção de que eram perfeitamente infundados boatos que 
correram sobre a gravidade de suas doenças. 

Prepara-se um grande jantar que se realizará, segundo se diz, na sala do risco, 
oferecido ao sr. Hintze Ribeiro, como homenagem de seus amigos políticos e em 
demonstração de júbilo por seu feliz regresso a Lisboa. 

Diz-se também que no Porto outro grande jantar será oferecido ao sr. João Franco, 
quando em seu giro político pelas províncias do norte, o chefe do novo partido passar por 
aquela cidade. 

Os banquetes estão agora na ordem do dia. Resta saber se deverão ser de boa digestão 
as comidas quando os ouvidos e as inteligências têm de abrir-se luminosamente para escutar 
os brindes. 

Não creio que as respostas dos srs. Hintze e João Franco às felicitações dos seus 
partidários, sejam de tal ordem que encerrem verdadeiros programas. Seria coisa cruel na 
altura em que têm de vir, já depois da clássica donde au cresson, que fatalmente fecha os 
menus do Ferrari e seus rivais. Entretanto, como o costume é a Agência Havas falar destes 
discursos obrigados a champanhe, como se fossem discursos da coroa, é natural que os 
diferentes oradores inscritos ou por inscrever-se já andem de há muito preparando os seus 
improvisos. 

Desde a viagem de El-Rei de Inglaterra, até à última visita que fizeram ao Tejo os 
navios ingleses, esta qualidade de discursos em almoços, lanches, merendas e jantares, 
assumiu a maior importância, maior que a de todas as comunicações dos nossos diplomatas. 

Seja dito de passagem que ouvir um orador entre o charlote russe e um bocado de 
gruyere, sempre é mais agradável do que, a seco, em uma das câmaras, às vezes até com 
fome, quando a sessão é prorrogada. 

O banquete oferecido ao sr. Hintze Ribeiro deverá efetuar-se no próximo mês de 
outubro, segundo consta, devendo os convivas ser em número de trezentos ou quatrocentos. 
Assim o partido regenerador tenciona provar sua força em Lisboa e na província, de onde 
virão muitos convivas, e o sr. Hintze receberá uma prova de quanto é estimado pelos seus 
correligionários entre os quais tantos devotados amigos conta. 
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A política pouco ou mesmo nada tem agora dado que falar, visto a fraquíssima 
oposição que está fazendo ao governo o partido progressista, e os regeneradores liberais se 
estarem preparando para virem lutar mais tarde. 

O tempo também pouco favoreceu lutas até fins do mês passado, porque foi 
abrasadora a temperatura e, com trinta e alguns graus à sombra, ninguém se resolve a encetar 
campanhas. 

Setembro foi bem vindo por todos os motivos. Logo o termômetro, com a chegada do 
mês em que o outono começa, teve a delicadeza de descer o bastante para que tivéssemos 
manhãs, dias e tardes de perfeita delícia. 

Até os condenados a arrastar seus grilhões na cidade, sem dois dias de férias para 
gozar um bocadinho de vista de campo ou de mar, se alegraram e perderam aquele olhar 
apavorado com que andavam pela rua do Oiro e Rossio, abanando-se com os panamás. 

Chega a tarde, e os comboios de Sintra, de Cascais e das linhas de cintura, os elétricos 
para todos os lados, Algés, Lumiar e Benfica, se enchem de gente que foge de Lisboa 
procurando sítio mais alegre. 

É que Lisboa, apesar de sua deliciosa temperatura, está em uma tristeza de levar ao 
suicídio todos os melancólicos de mola desarranjada. Na Trindade o Drama no fundo do mar, 
na feira de Belém os espetáculos do costume, no Campo Pequeno uma ou outra tourada quase 
sempre muito má, e, a respeito de distrações, entretemo-nos com isto. 

Domingo passado, no pavilhão da Real Sociedade Nacional de Horticultura, foi 
inaugurada a exposição de horticultura, pomologia e alfaias agrícolas, sob os auspícios da 
Sociedade. 

A concorrência foi grande e todos os visitantes ficaram agradados da forma por que os 
diferentes frutos, hortaliças e instrumentos agrícolas estavam expostos, admirando-se alguns 
magníficos exemplares. Chamou muito à atenção a exposição de apicultura, que a todos os 
portugueses deve interessar muitíssimo. O nosso rotineiro cortiço nada adiantou desde as 
Geórgicas de Virgílio e as poucas abelhas que temos são dizimadas todos os anos pela 
ignorância e brutalidade dos nossos apicultores. 

E aqui temos o que houve de mais importante na cidade de mármore e de granito, 
como lhe chamou Alexandre Herculano, já prevendo naturalmente que de granito haveria de 
ser um dia calçado o Aterro. 

Temos de sair às portas para encontrar seja o que for com jeito, temos até que ir muito 
mais longe, talvez até à Macedônia para achar notícias comoventes, se guerras longe ainda 
comovem alguém. 

A esquadra em Lagos e a eleição do papa foram durante parte deste verão um ótimo 
recurso para jornalistas, que frequentemente, em agosto, dão por paus e por pedras para 
arranjar assunto: mas desses milagres, nestes meses, só o acaso os pode fornecer e o ramerrão 
manda que no estio tudo descanse menos a fantasia dos cronistas. 

Só as paixões pouco se importam com a folhinha a o amor e o ciúme, um deus e uma 
fúria, continuam fazendo das suas e dando, de quando em vez, aos noticiaristas uma página de 
romance. 

Romance realista parece ter sido o acontecimento de há dias, com o afinador de pianos 
que desfechou o revólver sobre a amante e depois o virou contra si, metendo uma bala na 
cabeça. 

Não são talvez interessantes as personagens afora as duas criancinhas sem culpa, que, 
órfãs de mãe há muito pouco tempo, se viram testemunhas e vítimas do mau comportamento 
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de uma mulher que o amor idiota de um homem introduziu em casa. Mas da ação do drama 
alguma moralidade pode tirar-se, vistas as consequências. 

Por uma alegria torpe de alguns instantes que lágrimas e que desgraças! Que tragédia a 
daquela criancinha denunciadora das torpezas de uma mulher a que ela, por ordem de um pai 
de inteligência obscurecida, chamava sua mãe! 

Caso de imoralidade vulgar afinal, só notável pelo desfecho desta vez. 
O crime atrai a atenção, sobretudo quando é romanesco, quando se complica com 

episódios imprevistos, quando o enredo não deixa perceber-lhe as causas e um sem número de 
personagens entram na ação, tanto pelo menos como os que Ponson du Terrail recortava em 
papelinhos que guardava na gaveta. 

Por isso foi retumbante o caso de madame Humbert, por isso os jornais agora 
procuram com uma certa condessa italiana, burlando companhias de seguros, entreter os seus 
leitores. 

Mas nem todos os balões de ensaio sobem aos ares e se dirigem na atmosfera de modo 
a assegurar a marcha ao balão maior. 

Quando nãos nos possamos servir com a prata da casa, o pechisbeque lá de fora pouco 
nos pode vir em nosso auxílio. 

Estamos em setembro, mês em que, muitas vezes, o recurso se torna necessário, 
sobretudo nesta Lisboa agora tão solitária. 

Se dela sairmos e formos dar nosso passeio por terras ainda cheias de animação como 
as Caldas, ou que se vão animando como as praias de banhos, pouco acharemos também que 
preste, fora algumas notícias do high-life: pic-nics, com seus menus; cotillons 
primorosamente marmados pela elegante menina F. e ilustre sportman sr. G.; talvez um ou 
outro ajuste de casamento, e muita coisa à boca pequena que não pode vir em jornais. 

Tudo isso é muito pouco e não há remédio senão começar indagando o que se espera 
para o inverno e contar, como um empresário de barraca de feira, as opulências com que o 
inverno nos há de brindar com bailes, festas, primeiras representações, ótimas companhias e 
modas novas. 

Mas até nisso andamos falhos, que a única notícia de teatro que anda correndo e 
interessando é a da empresa do Valle que tomará conta do teatro do Ginásio deste outubro a 
um ano. 

Deste outubro a um ano!... É cedo demais para se fazer finca-pé em tal notícia. 
Dos outros teatros pouco se sabe por enquanto; mas talvez nos venham a dar noites 

agradáveis. O Visconde de S. Luiz anda em viagem pelo estrangeiro e ele costuma trazer-nos 
surpresas. 

Sejam tantas e do quilate das do ano passado, nada mais dele exigiremos. 
 
 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 892. Lisboa, 10 de outubro de 1903. p. 218, 3 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Chegamos ao mês de outubro, cujo nome soa tão lugubremente. Vejam, só pelo som, 

se não deve ser muito mais triste do que abril, maio, agosto e todos os outros. 
É triste por si, é triste por este céu cor de cinza em que o sol só brilha a raros espaços, 

é triste sobretudo porque triste nos costumamos a considera-lo, em pequenos, porque era o 
fim das férias. 

E simpatias e antipatias, que em pequeninos se nos enraizaram cá dentro, tem vida até 
à nossa morte. É que nesse tempo não há coisas indiferentes, e os afetos são extremos. Os 
rapazes, em geral, adoram a casa da família e odeiam o latim, a retórica e a filosofia. Férias 
em agosto, aulas em outubro! Quem há de gostar de outubro? 

O colégio, os corredores com luzinhas tétricas quando a gente se levanta de 
madrugada, os professores severos, os perfeitos com uns olhares perscrutadores, como tudo 
isso aborrece quando a gente vem da luz, da alegria, dos carinhos da família! 

Quem nos dera agora dessas tristezas! Que mal empregadas foram as lágrimas 
choradas, e são as lágrimas dos pequeninos de hoje! 

Estão as férias por um triz; já abriram os colégios, as escolas superiores vão abrir em 
breve, e só o Liceu se conservará fechado até próximo do fim do mês. 

Uma notícia alegre para os rapazes foi a da visita de o rei de Espanha, D. Affonso 
XIII, que deve chegar, segundo se diz, entre meados e fim de novembro. Nem eles gostam de 
ouvir razões poderosas de homens prudentes que, pelo lado econômico, acham que estas 
visitas prejudicam o equilíbrio, tal qual um jantar de cerimônia as finanças de um casalinho 
burguês. Os políticos consideram-nas sob outro ponto de vista, falam do equilíbrio europeu, 
da aliança dos tronos, da paz geral, e, com muita flor de retórica que bem precisava ser 
renovada, da nossa irmã Espanha, que etc. Ora os rapazes, sobretudo os mais novos, estão 
sempre de acordo com eles. 

O verão de S. Martinho nos proteja e deixe-se prolongar pelo mês de novembro fora, 
como generosamente é seu costume. 

Verá então D. Affonso XIII como formosa é a nossa terra à beira mar, e sentirá 
saudades ao voltar para Madri e ao avistar as neves do Guadarama. O velho país que se chama 
Portugal, cujos reis tanta vez sonharam subir ao trono de Castela, e que, um dia triste da sua 
história, se viu governado por um rei castelhano, esta pequenina tira de terra a oeste da 
península, há de requerer ao sol, que tanto ama, que brilhe com mais intensidade nesses dias, 
e ao céu que se tinja de azul e ao Tejo que imite o céu. 

É o mais formoso brinde que podemos oferecer a Sua Majestade Católica, com a 
vantagem de nos sair baratíssimo. 

Tanto isto é mais para desejar quanto é certo que o tempo vai correndo melancólico, 
ainda quente, mas pouco luminoso. 

Chuva não tem caído, mas não tardará talvez. Pode vir à vontade, que será bem 
recebida já nenhum dano causando aos viticultores, que todos vindimaram as vinhas. 
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Os raros habitantes de Lisboa também não se queixariam, que todos, mais ou menos, 
estão desejosos da chegada do inverno. Já dele tiveram aviso com o pregão das primeiras 
castanhas: – “Quentes e boas!” Novos arautos vão chegar anunciando o final de uma estação e 
o principio de outra, em que essas ruas se animem e a gente veja finalmente na Avenida uma 
meia dúzia de caras bonitas com as modas novas do inverno. 

Por enquanto tudo continua desanimado e silencioso. O circo apenas tem feito uma 
honrosíssima exceção à monotonia geral, tendo visto muito aplaudidos o homem do 
velocípede e a mulher das focas. 

Que mais nos reserva o inverno ainda se não sai ao certo, e pouco por enquanto se fala 
nisso. A sociedade que se diverte, aliás em muita coisa parecida com a sociedade onde a gente 
se aborrece, ainda anda toda por fora e noticias de bailes e festas só de lá nos vem, ou de 
muito longe, ou aqui de muito perto, de Cascais, onde é assunto de conversação o baile na 
cidadela. 

Ainda dias lindos haverá por toda essa Ribamar, dias de sol meiguíssimo a cintilar no 
Oceano, muito manso, e razões há para que por lá se demorem os que têm a dita de não se 
verem condenados à penitenciaria desta Lisboa. 

Anunciado desde há muito, realizar-se-á brevemente na grande sala do risco do 
Arsenal, o jantar oferecido ao sr. Presidente do Conselho, pelos seus amigos políticos. Deverá 
ser uma festa alegre, que, entre eles muitos haverá a que o epiteto de políticos se poderia 
dispensar. 

E pouco mais, quanto a política, se tem agora falado. Até ela esmoreceu com o calor, 
com a sensaboria. O jantar esse sim, tem sido tema para sueltos e vários artigos humorísticos; 
mas diz o Ferrari que isso lhe não transtorna os molhos. Os outros que hão de comê-los nos 
vários guisados, dirão depois se lhes fez mal aos estômagos. 

Ora claro está que, se um simples jantar é tão comentado, a nau do estado não andou 
este mês no mar tempestuoso em que se viu a lendária Cathrineta. 

Se de política se falou pouco, nem por isso em coisas de arte mais se falou, a não ser 
na próxima inauguração do monumento a Eça de Queiroz, nova obra prima de Teixeira 
Lopes, que tão amorosamente foi levado a bom fim pela amorosa saudade do Conde de 
Arnoso. 

De teatros pouco ou nada mais se soube nestes últimos dez dias. As empresas de D. 
Maria e D. Amélia puseram cartazes anunciando assinaturas e certo número de peças novas, e 
nos jornais fizeram moderados reclamos, reservando surpresas para a última hora. 

É certa a vinda do velho Coquelin e poderemos ver, o que a muitos excita à 
curiosidade, uma representação completa do Cyrano de Bergerac. 

Há dias, esteve no Tejo o ator Antoine, de volta do seu giro pela América do Sul, Rio 
de Janeiro, Montevidéu e Buenos Aires. Cartas dele, de que o Fígaro deu notícia e certas 
entrevistas em Lisboa foram muito comentadas e não aumentaram no Rio de Janeiro as 
poucas simpatias que o célebre ator francês lá deixou. Indiscrições jornalísticas são às vezes o 
diabo para os artistas, sobretudo quando o repórter aumenta seu ponto ao conto, por 
conveniência de venda. Que o digam Brazão, Augusto Mello e os dois Rosas. 

Antoine, em uma última carta que publicou, cremos que pôs tudo nos devidos termos, 
declarando sem fundamento acusações que lhe faziam e confessando que o êxito das suas 
representações fora grande em Buenos Aires, apenas honroso em Montevidéu e medíocre no 
Brasil. 
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Já se vê que Lisboa, à falta de melhor, deu toda a atenção a este assunto, comentando-
o, conforme suas simpatias e mais uma vez relembrando o encantador talento de Susanna 
Desprez. 

Que mais havia de fazer Lisboa? Se até, coitada, em ânsias de alguma novidade, quis 
descobrir um crime onde apenas havia uma simples história de bruxedos! 

De bruxedos, sim, senhor! 
O nome soa estranhamente em 1903; mais ainda há disso na Calçada do Garcia e 

quem pôs cobro à desvergonha do diabo e dos espíritos foi uma bruxa do Campo de 
Sant’Anna, que lá benzeu aquilo tudo, segundo o ritual antigo. 

[Ele era] pancadas alta noite em um quarto desabitado, ele era um cheiro péssimo em 
toda a casa, ele era os homens e mulheres que lá moravam amarelos como cidras, ele era 
Belzebú às cabriolas, ele era finalmente o que em Portugal nunca mais se vira desde os 
tempos da Inquisição. 

Os espiritistas haveriam tido agora uma linda ocasião para concludentes experiências, 
se não fosse o desastre que se deu de ter o espiritismo passado completamente de moda. Pena 
foi que isto não sucedesse, há coisa de uns vinte e tantos anos, quando toda a gente de Lisboa 
se entretinha a fazer girar as mesas de pé de galo e ferviam por aí médium escreventes e 
videntes. 

Os espíritos perecem-se com aqueles policiais da peça Les Brigands, que chegavam 
sempre muito tarde. O atraso agora foi de vinte e tantos anos. Eles dirão talvez: – “Mas que é 
isso, comparado com a eternidade?” 

E, como eles são espíritos, são naturalmente quem tem razão. 
 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 896 . Lisboa, 20 de novembro de 1903. p. 249, 1 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
Trouxe-nos o telégrafo a triste nova de haver sucumbido em Paris, após uma operação 

dolorosa, um dos mais notáveis financeiros portugueses, o Conselheiro Antônio Maria Pereira 
Carrilho, muita vez indigitado para ministro e ocupando um alto cargo na Companhia Real 
dos Caminhos de ferro portugueses. 

Quer à companhia, quer ao estado, prestou em trabalhosas negociações relevantes, 
serviços no estrangeiro. 

A par de uma alta inteligência, que de humilde empregado do comércio o elevou 
seguidamente aos mais altos lugares, dispunha de uma rara atividade e por isso tanta vez foi 
escolhido para espinhosas missões juntos dos credores estranhos. 

Ainda há pouco viajara por grande parte da Europa procurando uma conciliação que 
permitisse a Portugal maior desafogo, e a ele se devem principalmente o que de melhor foi 
alcançado. 

Lutou e lutou muito; na cidade que lhe foi principal campo de batalha agora encontrou 
a morte. 

Lutou contra inimigos poderosos e muitas vezes traidores; lutou contra uma campanha 
de difamação de que, mais ou menos, os nossos inimigos dão sinal. 

Ainda este ano o Almanaque Hachette diz que Portugal que é um país pequeno, só 
muito grande na sua dívida, a qual trata sempre de não pagar. 

Destas grosserias muitas devemos aos franceses a quem entretanto pagamos em uma 
moeda de simpatia que eles estão bem longe de merecer. 

Até há pouco, bastava ver como eles influíam em quanto era nosso, nas nossas ideias, 
na nossa arte, em toda a nossa literatura. Algum bem lhe devemos, é muito certo; mas já 
muito mal nos iam causando. 

Hoje vai diminuindo a influência que sobre nós tinham, como neles diminuiu também 
o ódio que tinham a quanto era estrangeiro. Ainda foi a eles que devemos podermos admirar 
russos e alemães, suecos e noruegueses, que pelas traduções francesas conhecemos; mas estas 
obras começaram a ter sobre a nossa arte e literatura uma influência  que temos de abençoar. 

Nos dois principais teatros de Lisboa estão agora sendo com grande êxito 
representadas duas traduções: no teatro D. Amélia, a Magda do grande dramaturgo alemão 
Sudderman; no teatro de D. Maria a Dolores do falecido poeta espanhol Feliu y Codina. 

Lucília Simões, já com foros de primeira atriz, tem visto seu desempenho discutido, 
grande glória para ela, nesta pequenina terra em que tudo que é arte é sempre recebido com a 
maior indiferença. Ângela Pinto desempenhou a Dolores com aquela alma que de há muito a 
classificou entre as nossas primeiras atrizes de sentimento. 

Começam os teatros a dar que falar, e ainda bem. Assim continuem quando nos 
servirem com prata de casa, o que não tardará. 
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Nestes dois mesmos teatros duas obras originais se estão ensaiando: em D. Maria a 
peça de Schwalbach, A Cruz da Esmola, e em D. Maria a de Júlio Dantas, Um sarau nas 
Laranjeiras. 

No teatro D. Amélia realizou-se ontem o sarau anunciado, com a representação das 
três peças premiadas no concurso aberto pelo jornal O Dia. 

Fala-se finalmente em artistas portugueses. É que eles trabalham para isso; trabalham 
em um meio que, se nem sempre lhes é hostil raras vezes lhes oferece o incentivo que, com 
muito menos dispêndio de forças, os artistas encontram no estrangeiro. Por isso mais deviam 
ainda merecer daqueles que, por melhor cultura da inteligência ou por maior bondade do 
coração, sabem avaliar o que lhes devemos. 

Discutir é já dar valor às coisas; a indiferença é que tudo mata. 
O rodar dos tempos trouxe-nos outra vez a uma região do espaço em que as discussões 

se acendem como dantes o céu com as estrelas cadentes na noite de 13 para 14 deste mês. 
Antes isso, conquanto nos tenha parecido completamente descabido a que se levantou 

agora com respeito ao monumento erguido em homenagem ao talento de Eça de Queiroz. 
Toda a argumentação gasta a censurar amigos do autor do Primo Basílio, pelo culto 

que prestaram à sua memória, dotando a cidade de Lisboa com uma obra prima, toda a 
atividade demonstrada para o fim de demolir uma reputação, todas essas forças porque não 
destiná-las a combater uma injustiça, sem dúvida existente, mas que é de todos nós e nunca 
dos que deram um bom exemplo? 

Houve exagero de certo naqueles que no fim de seus artigos escreveram em normando 
ser Eça de Queiroz o primeiro escritor português; mas em nossa língua há um velho ditado 
que diz: “o santo de que se prega é sempre o maior de todos.” 

Procuremos no calendário outros santos e festejemo-los também por seus méritos 
absolutos em vez de discutirmos os relativos. Isto nos parece deve fazer-se, e dos jornalistas 
portuenses cremos que devia ser a iniciativa para o monumento de Camillo, pois que decerto 
encontrariam simpatias no país inteiro. 

Lisboa dotada agora com um monumento, que pode ufanamente mostrar a todos os 
entendidos em arte como prova de que a arte não é morta entre nós, no dia em que o busto do 
Eça foi inaugurado, aclamou, como devia, o talento do escultor, nosso querido amigo, 
Antônio Teixeira Lopes. 

Mais glórias lhe estão ainda reservadas nesta cidade, e é-nos grato poder anuncia-las. 
Nem todo amor às coisas velhas morreu em Portugal, onde tantos crimes de lesa-arte 

hão sido cometidos, sobretudo modernamente. É de estremecer ouvir falar em reparações, 
reconstituições, arranjos em monumentos. A muitos dos encarregados do que devia merecer-
lhes os maiores escrúpulos faltam inteiramente condições estéticas, às vezes até a intuição do 
que lhes era dever. 

Não vem a pelo repetirmos agora o que tantas vezes aqui temos escrito sobre 
sacrilégios cometidos junto de respeitáveis monumentos históricos ou nestes mesmos com 
pretexto de melhorá-los. Basta olhar para as ruínas do Carmo ou para os Jerônimos. 

O mesmo não sucedeu felizmente na histórica Sé de Lisboa, a cujos trabalhos preside 
um engenheiro consagrado – caso raro – um fundo amor de artista às nossas coisas, às 
tradições portuguesas. É esse amor que, com os poucos recursos de que dispõe, têm levado ao 
sr. Augusto Fuschini a procurar sobretudo desenterrar de dentro de posteriores construções e a 
pôr novamente à luz a velha arquitetura primitiva na qual se inspira para quanto for agora 
planeado. 
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São já dignas de ser visitadas as janelas abertas na torre do lado norte, a entrada 
lateral, e a capela de linda arquitetura que a pouco e pouco, se vai desembaraçando das 
alvenarias que a revestiram. 

Tenciona o sr. Fuschini encarregar Teixeira Lopes da execução de uma estátua da 
Virgem e de um altar da Senhora da Piedade, que serão seguramente duas obras de arte, quer 
pela intenção artística, quer pela execução que o nosso grande escultor lhes dará por certo. 

Tudo isto é um pouco melhor e mais sério que aparatosas construções que por aí 
andamos fartos de ver, gritadoras como reclamos de dentistas e para as quais os mestres de 
obras se inspiram nos coretos para as visitas reais. 

Eles aí se andam construindo agora a toda a pressa, pois que, apesar do desassossego 
da Espanha, parece certo que, nos meados do próximo mês de dezembro, Lisboa terá a honra 
de receber a visita de S. Majestade Católica. 

El-rei sr. D. Carlos, partiu, há dias, para Villa Viçosa, onde ordenou os preparativos 
necessários, pois que faz parte do programa dos festejos uma visita de D. Affonso XIII ao 
antigo solar dos Duques de Bragança. 

Daí o rei de Espanha dirigir-se-á a Badajoz, sem voltar a Lisboa. 
Desse histórico palácio, saiu há três séculos e tanto a duquesa de Bragança, neta de o 

rei D. Manuel, para deitar-se aos pés de seu tio moribundo, o Cardeal D. Henrique, e rogar-lhe 
escolhes – o herdeiro do trono de Portugal. Mas quando a deixaram entrar no quarto 
mortuário, D. Henrique era já agonizante e, passados dez meses, o Duque d’Alba entrava em 
Lisboa triunfante. 

Passaram sessenta anos, e desse mesmo palácio, para triunfante dar sua entrada em 
Lisboa, partiu o Duque de Bragança, D. João, aclamado rei pelos conspiradores de 1640. 

Tem muito o rei D. Affonso XIII que ver em Lisboa, não lhe faltará que ver em Vila 
Viçosa, nem que meditar em muitos desses campos do Alentejo que vai agora atravessar. 
Ninguém lhe recordará decerto coisas tristes; mas quem lhe vir seu triste olhar observando 
aquelas charnecas, adivinhará seus pensamentos. 

Um bocadinho de filosofia de história não faz mal a ninguém, nem sequer aos reis. 
Tanto o bem como o mal são dignos de se lerem. Para lição, mais vale do que a história de 
Carlos V a de Filipe IV e de seus desastrados válidos, Conde Duque de Olivares e sucessores. 

 
 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 898. Lisboa, 10 de dezembro 1903. p. 265, 1 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 

Em quanto não chega o Rei da Espanha, ainda pode a gente falar em outro assunto. 
Depois não haverá maneira. Quem manda em Lisboa são os provincianos e que remédio 
teremos nós senão de ir na onda para onde estes nos levam.  

Nestes dias Lisboa vai mudar de aspecto e aqueles que vieram para divertir-se hão de 
alegra-la. As ruas cheias de gente, quem então as conhecerá? Quem reconhecerá as 
pacatíssimas casas de pasto onde o burguês da capital costumava ir tomar sua canja, beber o 
seu copo, provar a azeitona nova? 

Eles vieram divertir-se, e, não há remédio, havemos de nos divertir também na 
tourada, nas iluminações, no fogo de vistas.  

O pior é que o tempo parece que tem lido os jornais republicanos e começa a fazer 
uma terrível careta aos festejos monárquicos. Uma vez por outra, parece que o convencem os 
jornais oficiosos, mas logo torna a torcer o nariz é apagar as luminárias do céu, sem as quais 
cremos muito pouco nas luminárias da terra.  

Lisboa, onde os trabalhos progridem, tem prontos seus coretos para as filarmônicas, os 
mastros para as bandeiras, os suportes para as lanternas, os fios e tubos para as iluminações 
elétricas e pelo gás. Não sucederá desta vez o que aconteceu com o rei da Inglaterra que ainda 
assistiu a parte desta azafama por chegar mais cedo do que se supunha. Os comboios não 
fazem surpresa como os iates ingleses. 

Já estão no Tejo as duas esquadras que no nosso porto vem esperar o monarca 
espanhol. 

Duas esquadras, uma espanhola, outra inglesa, estão fundeadas no Tejo, e sua 
tripulação veio ajudar a animação das ruas. 

Folga o comércio da cidade e mais folgaria ainda se, ao contrário do lavrador que de 
contente esfrega as mãos, não tivesse que maldizer do tempo, do céu sombrio e da lama das 
ruas. 

É possível que muitas das festas anunciadas não tenham, por motivo do mau tempo, o 
luzimento que era de esperar. O que se chama o ar livre, coisa tão bela, é por vezes em 
dezembro coisa terrível. 

É pena se assim acontecer, logo começamos por dar cabo das ornamentações. 
A tourada, com seus charamelheiros, pajens e neto, coches de gala e moços 

conduzindo os cavalos, todo o cortejo composto de seis cavaleiros, oito bandarilheiros 
dezesseis moços de forcado, seria, decerto, um dos mais belos espetáculos na praça 
ornamentada com gosto, segundo dizem, pelo cenógrafo Eduardo Reis. 

Mais uma tourada em dezembro é sempre muito mais perigosa para os espectadores do 
que em junho para os toureiros. 

Com os outros festejos da rua o mesmo poderá suceder, longo vá o agouro. 
Iluminações da Avenida tão faladas, fogo de artifício, arco e florões do Rossio e do Chiado, 
coretos rústicos e civilizados, tudo anda arriscadíssimo e devem de ter o coração tão 
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pequenino como um autor dramático em noite de primeira récita com ameaças de temporal na 
plateia.  

Um dos mais belos números do programa será, sem dúvidas, a missa que no domingo 
de manhã se deve realizar no templo dos Jerônimos.  

Não há em Lisboa monumento - e outro apenas haveria em Portugal – tão cheio de 
recordações, tão digno de ser visitado pelo monarca da Espanha. Maior significação, como 
muito bem o escreveu Latino Coelho, tem o Jerônimos do que a Batalha; este monumento só 
nos fala de Portugal como nação independente; aquele diz o que ele foi na história da 
humanidade. 

A Sintra e a Villa Viçosa também irá D. Afonso XIII. Também nestas duas vilas não 
lhe faltará que mostrar e muito que contar nossa história. 

Da primeira e do seu palácio histórico tratou agora o Conde de Sabugosa em um 
esplêndido livro, a que dedicou horas de utilíssimo trabalho. Ilustrou-o com seu reconhecido 
talento a Rainha, senhora D. Amélia, revelando-nos assim, mais uma vez, o carinhoso amor 
que dedica às velhas coisas da arte portuguesa. Trabalhou também para maior êxito da obra o 
pintor-ilustrador Casanova, autor de estampa colorida que representa o teto da famosa Sala 
dos Veados. 

Belo livro é este, de seguras revelações o que muito honra o talento e a capacidade de 
seu autor e nosso amigo, a quem muito agradecemos a delicadeza com que nos ofertou. Mais 
um título de glória é para o Conde de Sabugosa, um dos mais ilustrados e ilustres dos nossos 
homens de letras.  

Também do paço de Vila Viçosa existem boas monografias, e dentro daquelas paredes 
e sob aqueles tetos fatos se passaram importantíssimos na história portuguesa, alguns bem 
tristes que não devem ser recordados em meio de festas, outros gloriosos que ao próprio rei da 
Espanha não deve haver dúvida em contar. São boas lições de história.  

Ali viveu a filha do Infante D. Duarte, Duquesa de Bragança D. Catharina, e ali 
recebeu com fantástico esplendor a visita do Rei D. Sebastião, poucos anos antes de sua 
partida para África. Ali ela soube da derrota do exército português e sofreu torturas vendo no 
trono seu tio, o Cardeal D. Henrique, hesitante sobre quem devia suceder no trono; dali partiu 
para Almeirim, onde o Cardeal expirava, e ali recebeu, dois anos depois da sua entrada em 
Portugal, o Rei Filipe II, que lhes vinha oferecer a mão de esposo em troca da cedência de 
seus direitos ao trono, tanto eles valiam. 

Ali recebeu o Duque de Bragança D. João notícia da revolução que o aclamara rei e 
dali partiu para subir os degraus do trono. 

São histórias velhas, mas dignas de serem reconhecidas e, se as repisamos, é que vem 
sempre a pelo recorda-las.  

É difícil não falar em tudo quando diz respeito a nossa história e suas relações com a 
Espanha; é difícil, agora que D. Afonso XIII está por horas a chegar, falar de outro assunto 
que lhe não diga respeito. Temos que aproveitar estes instantes, senão nem das últimas recitas 
de Vitaliani poderemos falar. 

Pois era pena deixar em silêncio essas noites que foram consagradas à arte do melhor 
quilate. Itália Vitaliani, que tão friamente foi recebida o pelo público de Lisboa, viu-se nas 
suas últimas récitas no teatro de D. Maria aclamada calorosamente, como o mereciam seu 
talento dos maiores, e seus ideais artísticos de pura honestidade.  

Desejaríamos poder consagrar algumas linhas a uma das atrizes das maiores de Itália e 
que mais fundamente nos comoveram. Não me deixou meu mau estado de saúde aplaudi-la 
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senão na Adriana Lecouvreur, peça romântica molas envelhecidas, em que ainda assim o 
talento de Vitaliani soube descobrir verdadeiras pérolas de finíssimo brilho, como a recitação 
da fábula dos Dois Pombos, e comover-nos profundamente, até às lágrimas, na cena 
violentíssima da morte, no quinto ato. Comédia e tragédia, um verdadeiro triunfo para a 
grande artista. 

Assim, devagarinho, passo a passo, sem que nos intervalos do programa da 
filarmônica ninguém viesse encostado ao corrimão sobre a bilheteria convidar, em termos 
pomposos, o público a entrar, Vitaliani entrou humilde e foi-se gloriosa. 

Deveu-se em grande parte esta reação ao acolhimento que lhe fez o público do Porto, 
onde Vitaliani representou no intervalo das récitas que deu em Lisboa no teatro da Trindade e 
no de D. Maria. Pois bem haja o público do Porto pelo seu bom gosto, que deu em resultado 
um ato de maior justiça. 

Em teatros foi a atriz italiana o assunto capital; em música foi a Sociedade de Música 
de Câmara que levou a palma neste princípio de mês com um belo concerto no Salão do 
Conservatório e programa todo dedicado a Mozart. 

Mas voltemos a falar de tragédias, ainda que passando para a vida real. 
Correu no Porto que Belchior da Fonseca e César Marques estavam salvos e em suas 

casas. Apenas José d’Almeida teria morrido na catástrofe do balão “Lusitano” e o quererem 
por mais tempo oculta-lo à família os obrigava a esconderem-se 

Infelizmente, o boato não passa da inspiração de um sentimento que já entre nós gerou 
e deu vida através dos séculos ao sebastianismo.  

Sebastianismo fomos, sebastianistas seremos. É afinal uma maneira de levar a vida, 
que onde há esperança há maior paciência. 

 
João da Câmara 
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O Ocidente. nº 899. Lisboa, 20 de dezembro 1903. p. 274, 1 col.  
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
O último foguete é sempre uma tristeza. No dia seguinte ao das festas, uma bandeira 

amarela e vermelha, que em frente da minha casa tremulava ao vento do temporal, inspirava 
melancolia. 

Tudo passou, acabou-se. Até para quem aborrece o entrudo quarta feira de cinzas 
parece pôr uma nuvem no céu 

Os comboios, que tanta gente trouxeram bulhenta, expandindo o júbilo da viajem 
cheia de esperança, voltaram, assobiando pela noite chuvosa, transportando os mesmos 
passageiros, mas, agora tristes, desconsolados, estafados, com mais algumas desilusões e 
menos uns vinténs no pé de meia.  

Também o rei de Espanha, depois de uns dias de mais descanso em Villa Viçosa, 
partiu para o seu reino, havendo tomado em Elvas o comboio que em poucos minutos o 
transportou à fronteira e dali a Badajoz. 

Levaria algumas saudades por certo deste reino que tão bem o recebeu e não daria por 
mal empregada sua primeira viajem de monarca, aos dezessete anos senhor do cetro, subido a 
um dos mais gloriosos tronos do mundo. 

Não é que as festas, com que em Lisboa o receberam, se parecessem, nem por 
sombras, com o ainda célebre triunfo que governantes de outros tempos decretaram a favor de 
Filippe III, rei de Castela, quando este reino, de que era senhor, veio visitar em 1619. Dessas 
ainda falaram os historiadores e tais foram que o próprio rei ficou deslumbrado, acreditando 
finalmente que era rei. Nem mais, nem menos. Calcule-se. 

As de agora foram muito prejudicadas pelo mau tempo, como aliás, era justo esperar-
se do aspérrimo dezembro. 

O céu muitas vezes mostrou querer apiedar-se dos olhares dos provincianos, que 
queriam divertir-se, e dos gananciosos olhares dos comerciantes de Lisboa. Mostrou-se 
inflexível na ordem que dera às suas cataratas para se despejarem e às estrelas para se 
ocultarem em densos véus de viúva.  

Ainda assim, um pouco atabalhoadamente, o programa lá se cumpriu, embora fosse 
preciso juntar num mesmo dia a missa nos Jerônimos, o passeio a Sintra, os touros no Campo 
Pequeno, a récita em S. Carlos e o fogo de visitas na Avenida. O muito pode caber em muito 
pouco.  

Até a bordo dos navios estrangeiros surtos no Tejo algumas bonitas festas se 
realizaram, demonstrando as senhoras portuguesas que são descendentes dos antigos, heroicos 
navegadores, quando se trata de um five o’clock tea. 

O pior, o que mais graves cuidados a todos dava, era se seria possível realizar-se o 
mais atraente número do programa, o que maior soma de forasteiros atrairia a Lisboa. Poucos 
iriam ao baile e jantares no paço; só os mais felizes arranjariam lugar para a tourada e quase 
igual a uma sorte grande era uma cadeira para a récita de S. Carlos. A desforra dos humildes 
estava nas faladas iluminações, todos desejosos de saber a que mestre caberia o prêmio.  
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Pois dessa vez o céu de dezembro, o carrancudo céu, quis ser patriota, como lhe 
cumpria, visto que tão cantado há sido pelos poetas portugueses.  

Concedeu umas horas de serenidade, e ele também pôs luminárias. 
A palma coube aos portugueses, aos Srs. Queiroz Velloso e Jayme da Costa Pinto, já 

muito experimentados neste gênero da arte. 
Conta-se que o rei da Espanha dissera maravilhado que nunca vira coisa tão bela.  
O efeito era surpreendente e deu a todos vontade de gritar: Vivam os portugueses! 
O resto das festas realizou-se ao abrigo dos temporais, com exceção da tourada, que, 

depois de adiada, correu regularmente atendendo a que se estava no pino do inverno, e os 
touros, como se diz, querem sol e moscas. 

Partiram os reis para Villa Viçosa, mas não melhorou o tempo, pelo contrário. A noite 
de 14 para 15 foi de verdadeiro temporal e de monumentais cargas d’água. 

Isto não obstou a que na Tapada Real se realizassem algumas das caçadas anunciadas, 
revelando-se o rei da Espanha excelente atirador.  

Consta que, durante as caçadas, tiveram algumas conferências os ministros dos 
negócios estrangeiros, espanhol e português. É natural. Estas visitas regias não se fazem 
simplesmente por aquela delicadeza do vulgar high-life; têm sempre uma maior razão de ser. 

O presidente do conselho, Sr. Hintze Ribeiro, foi agraciado com a ordem do Tosão 
d’Ouro, recebendo as insígnias das mãos de D. Affonso XIII a bordo do couraçado espanhol, 
no dia em que o rei Sr. D. Carlos ali foi almoçar. Foi feita a investidura com todo o cerimonial 
do estilo, e a graça concedida ao Sr. presidente do conselho tem, não só para ele mas para 
todo o país, uma alta significação.  

Muitos jornalistas espanhóis acompanharam D. Affonso a Lisboa e foram com a 
delicadeza devida, recebidos pelos seus colegas lisbonenses. Estiveram entre nós 
representantes dos jornais Época, Heraldo, Diário Universal, Última Hora, Correspondência 
da España, e Globo. 

O sr. Marquês de Valdeiglesias, diretor da Época, instou com alguns dos seus colegas 
lisbonenses para que fossem a Madrid quando das celebradas festas de San Isidro que se 
realizam em maio. 

Foi o rei D. Affonso XIII quem afinal veio inaugurar em Lisboa a estação de inverno. 
Não nos referimos à impertinente chuva, que já cá estava, mas à abertura do teatro de S. 
Carlos, para o qual o sr. Pacini contratou uma companhia que muito ajudou ao entusiasmo dos 
que assistiram a récita de gala, primeira desta época lírica.  

Eis o teatro aberto, eis os cronistas das seções elegantes a postos com suas casacas, 
suas gravatas brancas, e monóculos assestados com ar triunfante. São eles quem naquele 
recinto tem maior trabalho, muito maior que o dos críticos musicais, sendo o teatro muito 
mais para exibição de elegância do que para audição de coisas de arte. 

Em todo o caso é alegre ver S. Carlos com suas portas abertas e há mais uma hora de 
animação no Chiado.  

Os outros teatros não lhe quiseram ficar à retaguarda e de duas primeiras récitas temos 
de fazer menção: no teatro D. Amélia a peça O herói ao dia, traduzida por Alberto Braga e no 
teatro de D. Maria uma nova peça original de Júlio Dantas, Um sarau nas Laranjeiras que 
deve representar-se na véspera do Natal. 
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Os outros teatros também vão lutando e até o próprio teatro do Rato apresenta este ano 
uma companhia com alguns artistas de mérito que representaram uma revista do ano, original 
de Esculápio.  

Luta-se, mas nem sempre a sorte protege os artistas em Portugal. 
Ainda no domingo o ator Gama representou no teatro de D. Maria e já na quinta feira 

os jornais anunciavam a sua morte. 
Há muito que ele andava desgraçado, minado pela doença e por uma profunda tristeza. 

Fora ator de recursos e chegara a alcançar no Porto fama de excelente artista. Veio para 
Lisboa, mas, fosse qual fosse a causa, nunca o vimos revelar as aptidões que o impuseram 
como de muito valor ao público portuense. Desgostos talvez por se ver fora do meio em que 
era querido, talvez desânimo para novamente começar a conquista da reputação. 

São pequeninos dramas a que assistimos a tão vulgares que já os olhos os não vêm.  
Dramas não faltam e alguns pungentíssimos. Vejam o desse homem, que depois de 

haver conseguido com seu trabalho um pequenino pecúlio, umas terrinhas que amanhava, 
depois de muito gastar com a doença da mulher, se viu obrigado a abandonar os filhos e trazer 
a coitada para o hospital. E foi uma luta em que se lhe quebrou toda a energia. Quando os 
médicos lhe disseram que era forçoso amputar o braço à doente, o homem não pôde com tanta 
dor, e perdendo o juízo, pôs-se a andar por Lisboa, a fazer disparates. 

Cenas de miséria. Agora que já acabaram as festas podemos falar disto. 
 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 901. Lisboa, 10 de Janeiro de 1904. p. 2, 1 col. 
 
 

CRÔNICA OCIDENTAL 
 
 
É naturalmente para ver se muda o curso vulgar do tempo que ao ano novo lhe querem 

chamar o ano bom. É lisonjeá-lo, para apanhar um ar de sua graça. Nem a todos ele o 
concede. 

Que o diga o pobre Visconde de Claverie, tão nosso conhecido, tão popular em 
Lisboa, para onde viera há anos, correspondente do Fígaro de Paris.  

Alta, magro, com um bigode e pera muito brancos, farripas a voares de sob as abas do 
chapéu, comprida gravata caindo-lhe sobre o peitilho desabotoado, às vezes de casaca, sempre 
de chapéu alto e ao ombro um frágil casaco de abafar, livros e maços de jornais na mão, corria 
as ruas, as repartições, aparecia em toda parte: festas populares, inaugurações de caminhos de 
ferro, recepções de monarcas, viagens régias, meetings, fosse o que fosse, sempre no mesmo 
traje, fazendo perguntas, tomando apontamentos, muito fino, falando francês como um 
parisiense, mas intercalando-lhe portuguesismos:  

_ Vous ne trouvez pas que c´est maçade?  
Foi encontrado morto na casa que vivia só, no pátio do Tijolo, sentado numa cadeira, 

braços pendentes, mãos já tingidas dos livores da morte.  
Era um velho, um bom velho por sinal. O inverno é mau para os velhos. As mortes 

destes deixa-nos uma saudade; mas enfim viveram. Os invernos hão de ter para eles um 
limite.  

Às vezes até o aproximar da morte lhes há de ser talvez consolação, que é ponto aos 
sofrimentos.  

Um, que fora soldado na Índia, a decadência das forças, levou a andar por aí a vender 
cautelas e foi há dias encontrado morto de frio. Era um velho e foi-lhe a morte beneficio.  

Mas aquele estudante que, há dias, na escola do exército, por uma imprudência, meteu 
na testa a bala de uma pistola, esse é que morrendo, levou a morte aos corações de quantos 
nele haviam fundado as melhores esperanças de uma velhice perfumada pela glória. Quem 
diria à desgraçada mãe de Fernando d´Albuquerque que, mais dúzia de horas depois de o 
haver beijado alguém lhe diria: - “Deste no teu filho o último beijo?” 

Rico, inteligente, havendo deixado fama na Universidade, onde se formou em 
filosofia, agora seguia com brilho pouco vulgar o curso de engenheiro.  

Como é triste deixar apenas, para que se conte, a história de umas esperanças que se 
deram, do sonho que se desfez como estrela cadente que apenas ilumina a terra um instante 
para depois mais tenebrosa deixar a noite! 

Para estas mortes é que não há consolações senão as que descem milagrosamente das 
estâncias superiores para onde as almas subiram.  

Os velhos deixam historia: viveram.  
Muitos os jornais agora falaram da Princesa Matilde, d’essa que tão amiga foi de 

muitos homens de letras e artistas franceses e a que os Goncourt tanta vez se referem em seu 
jornal. Tinha mais de oitenta anos, deixou muito para contar-se.  
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No discurso da coroa se referiu o Rei ao papa Leão XIII. A vida d’este papa encheu 
quase um século; muito fez e coisas muito grandes, que admira então que tão largamente dele 
se ocupassem os oradores nas primeiras sessões das câmaras?  

A política ficou para mais tarde; Leão XIII, que foi das mais intensas luzes século em 
que viveu, tinha direito aquela homenagem.  

Dias não faltam em que os outros assuntos serão mais ou menos detidamente, com 
mais ou menos reitórica, tratados no parlamento. Reuniram-se já as maiorias; hoje as minorias 
se devem reunir em casa do conselheiro sr. José Luciano de Castro, felizmente restabelecido.  

Vai tratar-se dos assuntos caseiros, enquanto os políticos de todo o mundo tem os 
olhos postos no extremo oriente, onde a situação é gravíssima. O Daily Telegraph afirma que 
já nos centros diplomáticos, dos até agora mais otimistas, se reconheceu ser inevitável a 
guerra entre Rússia e Japão.  

Tão longe, como estão, de nós, hoje tão longe não estamos de nos dever interessar pelo 
caso. Daqueles países conhecemos pouco, mas já mais alguma coisa agora, desde que a 
literatura russa se tornou nossa conhecida e sobre o Japão foi em português publicado em 
livro superior, digno de ser lido por quantos a boa literatura portuguesa interessa e que 
bastaria para dar fama de excelente escritor ao Sr. Wenceslau de Moraes.  

Também o teatro nos tem aproximado desta gente: em D. Amélia ainda há pouco se 
representou a Ressurreição de Tolstói e, há pouco ainda, ali vimos a extraordinária Sada 
Yacco, tão discutida e tão mal avaliada por alguns.  

Bom teatro é sempre aquele que sabe educar e por isso aqui havemos sempre e com 
justa razão elogiado o Visconde de S. Luiz que tão excelentes companhias tem trazido a 
Lisboa e nos tem dado a conhecer o melhor que existe na literatura teatral estrangeira. Bem 
sabemos que há exceções e que grandes estrelas nos têm apurado à paciência com velharias e 
peças de cordel e cordelinhos, mas de olhos postos na média, deitemos-lhe a absolvição.  

Não descansa, nos intervalos que lhe dão os estrangeiros, a companhia portuguesa, e 
os autores portugueses continuam mostrando-lhe quanto a distinguem. Coube agora a vez de 
Eduardo Schwalbach, cuja nova peça, A cruz da esmola,  ali foi representada pela primeira 
vez na passada sexta feira.  

Havia muito, pode dizer-se desde O Íntimo, que Schwalbach não tentava o drama. 
Atraíram-no a comédia e a revista em que foi exímio; duas ou três vezes, não desdenhou 
escrever a sua ópera cômica, e o drama, que sempre ia pondo de parte para em mais 
sossegados dias o compôr, esperava-o para maior glória.  

Um triunfo de Schwalbach, querido de todos, é sempre uma alegria no teatro. Não o 
podemos nele acompanhar desta vez, porque no-lo não permitiu a falta de saúde, mas daqui, 
com o maior entusiasmo, lhe enviamos o nosso abraço.  

Que trabalho imenso o de Schwalbach, desde aquela pequenina comédia em um ato 
que escreveu para o Taborda, o nosso grande ator, a maior glória do teatro português, querido 
velhinho que, no dia 8 deste mês, completou 80 anos, nem mais nem menos, e sempre com o 
seu talento no maior brilho, e sempre com o condão, que uma fada boa lhe deu, de nos 
despertar o riso, o riso bom, que chega às almas.  

Seja dita a verdade: neste riso com que o saudamos no Médico á força, nos Médicos, 
no José do Capote, no Ventura, o Bom velhote, há por vezes uma lágrima. Uma lágrima boa, 
de enternecimento.  

Vi-a, uma vez, nos olhos de uma criança de quatorze anos, quando todos aplaudiram o 
grande artista. E ela perguntava, muito espantada: - “Por que estou eu chorando?” 
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Taborda é um dos artistas maiores do mundo. É uma genuína glória nossa.  
De velhos passemos às crianças. Que linda festa lhe fizeram os bons corações, dia de 

Reis no teatro D. Amélia! O Diário Ilustrado a promoveu e as criancinhas pobres tiveram um 
dia de contentamento. Música, versos de grandes poetas, brinquedos. Que mais queriam elas 
para uma hora de alegria? Dias negros demais hão de elas tê-los na vida. Benditos sejam os 
que lhes deram um bocadinho de luz.  

Das crianças voltemos aos artistas.  
Artistas temos nós, se os temos! Assim as artes merecem maior proteção, assim eles se 

não vissem, quanta vez sujeitos a misérias, e pior ainda, à indiferença de muitos e à inveja de 
impotentes.  

De algumas exceções, porém, havemos de falar, e não deixaremos por isso de dar 
conta aqui da inauguração de busto de Visconde de Valmor, erguido sobre um modesto 
pedestal em frente da Academia de Bellas Artes. Assim lhe pagaram os artistas portugueses o 
muito que lhe deveram e os valiosos donativos com que por sua morte assegurou o 
desenvolvimento artístico em Portugal.  

Mais uma obra de arte de Teixeira Lopes pode ser admirada pelo público.  
De arte ainda falando, alegra-nos saber quanto ela é apreciada e querida nas mais altas 

regiões da sociedade portuguesa. Falamos já aqui do primoroso livro, O Paço de Sintra 
ilustrado pela Rainha, Sra. D. Amélia; do rei D. Carlos são conhecidos os méritos artísticos 
relevantes. Uma delegação da Academia Real de Belas Artes, presidida pelo Sr. Visconde de 
Athouguia, foi na quinta feira recebida no paço e fez entrega ao rei do diploma de acadêmico 
de mérito, dizendo o Sr. Visconde que não era aquele diploma simplesmente homenagem ao 
chefe o estado, mas ao artista cujo talento fôra afirmado em sucessivas exposições.  

Reis artistas! Será verdade que o seja papa também? Afirma-se que a música da igreja 
lhe merece os maiores cuidados; diz-se agora que trata de proibir nos templos as imagens que 
deixem de obedecer às rigorosas exigências da estética. São as palavras do telegrama. Pois 
bem haja Pio X, se conseguir que se não toquem zarzuelas nos lausperenes e puser fora dos 
altares espaventosas oleografias. Da exposição de Columbano Bordallo falaremos no próximo 
número.  

 
João da Câmara    
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O Ocidente. n° 903. Lisboa, 30 de janeiro – 1904. p. 17, 1 col.  

 

 

CRÔNICA OCIDENTAL 

 

 

Um dia tristíssimo, até julga a gente que do céu cor de chumbo, triste, muitíssimo 
triste, a neve vai dentro em pouco cair em farrapos brancos, silenciosamente, monótona e tudo 
enchendo de melancolia. 

Nas ruas enlameadas as damas passam soerguendo as saias, com os biquitos friorentos 
muito metidos nas peles dos bichos, apressadas, mostrando a pontinha da bota, escolhendo as 
pedras. 

A Avenida é como um deserto nestes dias, com o silêncio apenas cortado pelo tilintar 
constante das campainhas dos elétricos. Nos passeios do Rossio, do Chiado e da rua do Oiro é 
um abalroamento geral de chapéus de chuva, e os homens mal-humorados vão rosnando 
pragas contra o tempo. 

A lua nova desta vez enganou a todos e não era razão para se pôr com seu discozinho 
quase imperceptível em um céu tão puro para só por tão poucos dias nos dar o tempo 
esplêndido com que todos por aí a abençoaram. 

Tardes houve em que Lisboa tão animada se mostrou que até lembrava uma grande 
capital. Há dias, como é sabido, em que todas as mulheres que se encontram são formosas; 
outros em que todos os camafeus se lembram de sair a apanhar um bocadinho de sol. Pois 
durante o espaço de tempo privilegiado em que o rei dos astros se mostrou nosso amigo, 
Lisboa foi terra de linda gente, o que fácil seria provar com o rol das passeantes que encontrei 
por esses asfaltos, na linda luz destas tardes. Sol no céu, estrelas na terra, um friozinho que 
não deixava de ser agradável, um arzinho de primavera que pôs já as flores espreitando nas 
árvores e inspirou aos passaritos um ensaio de primeiros trinados! 

As noites herdavam do dia a expirar a luz e a alegria. Quantos namorados 
contemplaram extasiados as estrelas do céu, cintilando no azul, como no rosto formoso da 
mulher amada os olhos a falarem de amor! 

 

Ó noites de Lisboa! 

Noites de poesia! 

 

Foi em uma destas amorosíssimas tardes que as lindas passeantes na rua do Ouro 
viram com espanto um esquadrão de cavalaria avançando, seguido a pouca distância pelos 
coches da casa real, no último dos quais, acompanhado pelo Conde das Alcaçovas, seguia o 
novo núncio em Lisboa, monsenhor Macchi. 

Que lindo efeito lhe faria a cidade, naquela hora do crepúsculo em que ele a 
atravessou! Que deslumbrante vista ao Tejo, todo a cintilar, como se cada raio de sol se 
houvesse nas águas solidificado em uma estrelinha de prata! 
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O nosso grandioso porto deve causar impressão a todo o estrangeiro instruído que, 
pela primeira vez, visita Lisboa. Toda a grandeza do nosso passado deve ali surgir-lhe ante os 
olhos a reverem fatos dos mais notáveis na história da humanidade. Foi neste imenso estuário 
que aportaram as naus que vinham das Índias carregadas de riquezas, estuário que depois 
parecia pequeno para contê-las. 

Como esses tempos vão longe! Que esforço de fantasia será preciso para recordá-los? 
Que resta de toda a esplêndida grandeza com que os portugueses assombravam o mundo? 

Pois neste momento era bem simples demonstrar ao que tais perguntas fizesse, que 
nem tudo se desmoronou, que não foram meteoro a fulgir e a desaparecer para sempre as 
ações dos velhos heróis. Bastava mostrar-lhe a bandeira verde e amarela, com esferas ao 
centro, que neste momento ondula às brisas portuguesas. Ela falaria do passado, ela falaria do 
presente que dele derivou. Contaria a história de uma das maiores nações do mundo, em que 
se fala ainda hoje a língua portuguesa muito querida dos seus filhos, país cuja existência, cuja 
força e cujos filhos, bastariam para honrar eternamente Portugal. 

O navio-escola Benjamin Constant, atualmente surto nas águas do Tejo, vem pagar a 
visita feita pelo cruzador D. Carlos ao Rio de Janeiro por ocasião de ser elevado ao cargo de 
presidente da república o sr. Dr. Rodrigues Alves. 

Tendo visitado alguns portos da América, da Inglaterra e da Espanha e havendo 
sofrido um violentíssimo temporal na travessia de Nova York para Plymouth, o Benjamin 
Constant, está quase no termo de sua viagem, devendo daqui, tocando em Las Palmas, dirigir-
se ao Brasil. 

Aproveitando a estada do cruzador em Lisboa, uma comissão presidida por Brito 
Aranha mandou colocar solenemente na casa da rua Garrett em que nasceu o almirante 
Barroso, uma lápide comemorativa do fato. Para a inauguração são convidados os oficiais 
brasileiros, legação e consulado, governador civil de Lisboa e presidente da câmara 
municipal. 

Ainda não terminou a série de glórias comuns a Portugal e Brasil, que tantas foram. 

Muitos oficiais brasileiros têm descido à terra e, nos dias bonitos que tivemos, por aí 
os encontrávamos frequentemente passeando nos pontos da cidade mais frequentados. 

Vindos do norte, vinham acostumados ao frio, e estamos certos que não desgostariam 
de haver achado aqui o bocadinho de sol, que as nossas elegantes iam apanhar à Avenida, 
entre o concerto dos pardais, única música que é dada, por prêmio de consolação, a quem não 
pode frequentar S. Carlos. 

Que isto não é comparar as estrelas de ópera aos passarinhos garotos. Para elas os 
cotejos ornitológicos são outros, rouxinóis na Europa, sabiás no Brasil. 

Não nos queixemos de música em Portugal nestes últimos dias; nem nos queixaremos 
nunca mais se compararmos os nossos tempos com outros muito mais desgraçados que já 
foram. 

No teatro de S. Carlos cantou-se uma destas noites a formosa ópera O Demônio, de 
Rubinstein, célebre compositor russo, ainda mais célebre como pianista. 

Ficou lembrado o único concerto que ele deu em Lisboa no mesmo dia em que o 
imperador da Rússia, pai do atual, foi assassinado. Esconderam-lhe a nova, levaram-no para 
Sintra, e só lhe disseram a verdade depois de executada a última peça anunciada. Ele partiu 
imediatamente, abatido pelo mais violento desgosto. 
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Outro notável pianista deu na quarta-feira seu primeiro concerto entre nós, no teatro D. 
Amélia. Vinha da Espanha e precedera-o grande reputação pelos concertos que deu em Madri. 
Exímio na execução de todo o programa, colheu entusiásticos aplausos na interpretação de 
Beethoven, o genial compositor que um crítico notável pôs acima da humanidade, só com 
Dante e Michelangelo por companheiros. 

Malatz ainda dará um novo concerto na próxima segunda-feira. 

Os outros teatros de Lisboa também têm obtido concorrência, cada qual procurando 
chamar a atenção do público com a escola que faz do repertório. Todos os dias os jornais 
anunciam primeiras representações de dramas, comédias, óperas cômicas ou revistas, umas 
em ensaios, outras em preparação. 

No teatro de D. Maria foi muito aplaudida a peça de Coelho de Carvalho, sua estreia 
como autor, Casamento de Conveniência. Escrita há já bastantes anos, e como Coelho de 
Carvalho sabe escrever, refundiu-a agora para entregá-la ao público. 

O Circo apresentou há dias a novidade da Seta humana, trabalho ginástico de grande 
efeito, que para ele atrai enorme concorrência. 

Agora, proximidades do carnaval, fala-se muito em bailes e festas. Esplêndida, dizem, 
foi a sotrée na legação inglesa, a que concorreu a melhor sociedade de Lisboa. De outras 
correm notícias contraditórias, e tudo vai servindo de assunto de conversação à sociedade que 
se diverte. 

O carnaval vem próximo. Já por todas as lojas se veem as máscaras penduradas, 
parecendo cabeças de executados em alguns daqueles morticínios famosos nos países crueis 
do Oriente. 

Será ele civilizado, como mereceu por honroso cognome o do ano que passou? A 
nossa boa sorte assim o queira e consta-nos que bastante se está trabalhando para esse fim, por 
iniciativa muito louvável da Associação da Imprensa. 

A Companhia Real dos Caminhos de Ferro do Norte e Leste resolveu que os bilhetes 
de ida e volta para esta cidade fossem válidos por sete dias, de 12 a 18 do próximo mês. Esta 
resolução atrairá forçosamente a Lisboa um grande número de provincianos. 

Haverá alegria, se o tempo nos quiser favorecer e, durante uns três ou quatro dias, 
esquecer-se-hão misérias e desgraças que vão por este grãozinho de areia que se chama 
mundo, e onde é maior do que ele a ambição dos homens. 

Este é o pior dos nossos males e o maior inimigo dos amigos da paz, ora esperançados 
ora desiludidos com as constantes e contraditórias notícias que a toda hora chegam do conflito 
entre a Rússia e o Japão. 

Na política portuguesa corre tudo agora mais sossegadamente, depois da chegada do 
senhor João Franco à Lisboa, onde amigos e partidários o receberam em triunfo. 

Só uma notícia triste temos a dar, já que de política falamos: a morte do velhíssimo 
general D. Luiz da Câmara Leme, par do reino, há muito teimando na lei das 
incompatibilidades. Ministro de estado honorário, foi sempre por todos considerado e 
respeitado, durante uma longa vida de oitenta e tantos anos. Paz à sua alma. 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 904. Lisboa, 10 de fevereiro de 1904. p. 25, 1 col. 
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Já por aí, à noite, se encontram calcorreando a lama, algum pierrô a tremer de frio 
dentro das pantalonas largas, e uma ou outra vivandeira ou pastorinha que vai ao baile largar 
algum dito mais grosso a ver se apanha uma metade de meio bife.  

Há tempos em uma taberna de S. Paulo lia-se o seguinte letreiro: 

 

VINHOS DE PASTO 

DITOS FINOS PARA SOBREMESA 

 

Se o homem os vendesse também para bailes de máscaras, era capaz de enriquecer. 

Já começaram. Já houve quem uma inteira noite passeasse melancólico, ao som da 
música estonteadora de uma valsa, à procura da aventura que não chega, do dito gracioso que 
nunca se arquiva. Então, ao ver-se novamente na rua, caminho de casa, diria: — Bem 
empregados cinco tostões, para ter a aventura de sair! 

Diz-se que o carnaval deste ano será superior ao do passado, com mais e melhores 
mascaradas. Assim seja, e para sempre falecessem as porcarias e brutalidades com que por aí 
em outros anos nos mimosearam. 

Os estudantes do Instituto Industrial fizeram neste estabelecimento a sua festa, não 
lhes tendo sido permitida a saída para a rua por motivo do grande movimento de carros que há 
sempre no largo do Conde Barão. Pois foi pena, porque ninguém melhor que a mocidade sabe 
dar vida a toda a qualidade de divertimento. 

Estamos na melhor época do ano para aqueles a quem teatros, bailes, concertos não 
são vedados e as festas constituem a melhor distração. As casas de espetáculos todas 
preparavam repertórios para enchentes nestes dias de carnaval, e, além de bailes que se 
anunciam esplêndidos, muitas famílias da primeira sociedade de Lisboa participam ficar as 
noites de carnaval em casa, recebendo máscaras. 

O inverno não tem corrido mal de todo para a sociedade que se diverte e que é, muita 
vez, a mesma que se aborrece. Toda a medalha tem um reverso, toda a rosa seus espinhos. 
Agora a medalha está do lado bom, a rosa ostenta-se magnífica na lapela dos marcadores de 
cotillons. Chega às vezes a ser uma, por muitos invejável, posição social isto de saber, numa 
contradança, inventar uma figura nova ou demonstrar um bocadinho de fantasia para mais 
uma volta de valsa. 

Lisboa movimentou-se agora e veio trazer-lhe maior motivo para animação a entrada 
no Tejo do navio-escola, Benjamin Constant, cuja oficialidade tem mostrado como bem é 
cabida a fama da amabilidade brasileira. 



487 
 

Às duas horas e meia de segunda-feira realizou-se a visita de suas majestades ao 
cruzador. No dia seguinte, a convite dos oficiais, foram à bordo os alunos da Escola Naval, a 
quem foi oferecida uma matinée. Outra deve ser hoje dedicada às senhoras portuguesas. O 
jantas que o senhor ministro oferece ao comandante brasileiro deve realizar-se na próxima 
sexta-feira, provavelmente numa das salas do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Entre as festas que ultimamente trouxeram alegria a Lisboa, devemos mencionar a 
sessão solene da Sociedade Almeida Garrett, comemorando o aniversário da sua fundação. 
Discursos e poesias de gente nova vieram demonstrar-nos a existência no coração da 
mocidade do mesmo culto pelo grande poeta português que, pelos seus contemporâneos a 
geração que lhes sucedeu, foi considerado, de todos, o maior desde Camões. Oraram os 
senhores Augusto de Castro, João Lúcio e Leopoldo Saraiva; escreveram versos em 
homenagem a Garrett os senhores Henrique de Mendonça e Fausto Guedes Teixeira. 

O mau tempo é que muito tem prejudicado as festas as realizadas e, não se decidir a 
deixar-nos, muito mal fará ao comércio durante os dias de carnaval. 

O Tejo tem enchido consideravelmente e estão já inundados os campos marginais com 
gravíssimo dano dos agricultores. A cheia que os ameaça será pelo menos igual à última que 
tantos prejuízos lhes trouxe. Há sementeiras completamente perdidas e todos os dias 
telegramas de todo o país vêm contando novas desgraças. 

O mar também se tem mostrado furioso e, apesar do passeio não ser muito convidativo 
debaixo das cargas d’água, aos domingos há sempre curiosos que vão assistir ao espetáculo 
sublime do temporal na Boca do Inferno. 

Os trabalhos de campo todos paralisados aumentam a miséria dos pobres, que, dias e 
dias, não ganham um bocadinho de pão. 

Por mais belo e imponente que seja ver os extensos campos do Ribatejo cobertos de 
água, confrange os corações a lembrança de tanta desventura a que as cheias arrastam os 
pobres lavradores e, ainda mais infelizes do que eles, os que só têm seu ganha-pão no trabalho 
da enxada. 

Os elementos têm-se mostrado em guerra conosco. Não bastavam os prejuízos da 
água, vieram os do fogo. Um destes dias, um violentíssimo incêndio destruiu na Outra Banda 
uma das principais fábricas de rolhas, reduzindo tudo completamente a cinzas. 

É negra a palavra fome; mas nem só de fome havemos de falar. Outra praga ameaça o 
mundo e das piores. Conforme as últimas notícias, poucas esperanças há de evitar-se a guerra 
entre a Rússia e o Japão. 

Passar-se-há lá muito longe de nós, mas ninguém por ora sabe dizer que complicações 
trará à paz na Europa. Os mais pessimistas chegam a temer uma conflagração geral. 

Um telegrama de São Petersburgo, publicado em Lisboa pelos jornais do dia 8, dava 
conta da seguinte circular, dirigida a todos os representantes da Rússia no estrangeiro: “Por 
ordem do seu governo, o ministro do Japão dirigiu à corte imperial uma nota, levando ao 
conhecimento do governo imperial a decisão tomada pelo Japão de cessar as negociações com 
a Rússia e retirar de São Petersburgo o ministro plenipotenciário e todo o pessoal da legação 
japonesa. Em presença desta declaração, o czar houve por bem ordenar que o ministro da 
Rússia em Tóquio e todo o pessoal da missão imperial deixem imediatamente a capital do 
Japão. Semelhante modo de proceder da parte do governo de Tóquio, que nem mesmo 
esperou a chegada da resposta do governo imperial enviada estes dias, faz recair sobre o Japão 
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toda a responsabilidade das consequências que possam resultar do rompimento das relações 
diplomáticas entre os dois impérios.”. 

O ministro dos negócios estrangeiros, Conde de Lamsdorf, consta que dissera a um 
amigo: — “O czar trabalhou pela paz; mas como o prestígio da Rússia estava em jogo, 
decidiu-se pela guerra.” 

O governo japonês defende a decisão tomada dizendo que em 13 de janeiro pedira à 
Rússia resposta urgente e só dera por findas as negociações, cansado de esperar e em vista dos 
preparativos de guerra que a Rússia andava fazendo. 

O Temps afirma que o Japão precipitou o rompimento exatamente para não receber a 
nota. 

A imprensa francesa mostra as suas simpatias pela Rússia, sendo entusiástico o artigo 
com que a Patrie saúda o exército da nação aliada. 

Menos evidente é a simpatia dos alemães pelos seus vizinhos, ou, pelo menos, revela-
se com menos entusiasmo. 

A maioria dos jornais em Inglaterra mostra-se favorável aos japoneses, dizendo o 
Times na sua última edição, não haver dúvida que o povo inglês está ao lado do seu aliado, e 
que, para garantir esta posição, a Inglaterra não hesitará, como disse o presidente do conselho, 
em tomar as medidas que lhe são impostas pelo tratado com o Japão. 

Um almirante russo é de opinião que a armada russa fará face à armada japonesa e que 
na luta em terra os japoneses serão imediatamente vencidos. A opinião dos japoneses parece 
ser outra. O governo comprou agora dois cruzadores de primeira classe à República Argentina 
e outros vasos de guerra de menos importância estão ainda em construção nos estaleiros de 
Orlando. O imperador já convocou as reservas. 

Diz-se que o ministro dos estrangeiros na república francesa, Delcassé, vai fazer, em 
nome da França, uma tentativa de conciliação entre o Japão e Rússia. Para isso, está de acordo 
com a Inglaterra. 

Telegramas posteriores aos mais terroristas afirmam que entre os governos russo e 
japonês já se trocaram telegramas conciliadores. Entretanto, há quem espere para muito breve 
a notícia de encontro entre as armadas inimigas. 

Se as nações aliadas tomarem parte no conflito, a guerra será pouco menos do que 
geral. Por isso, a França e a Inglaterra tentam um último esforço para a manutenção da paz. 

Ao lado de tais notícias, o que nos vai cá por casa empalidece, que mal se lhe pode dar 
a importância que em outros tempos merecia e há de merecer quando tudo voltar nos mares 
orientais ao doce sossego. 

Quer se trate dos comícios contra a nova circunvalação, quer se descreva a viagem do 
senhor João Franco pelo país, quer se discutam os boatos de crise que têm corrido, a aliança 
franco-russa, o artigo 3° do tratado anglo-japonês de 30 de janeiro de 1902, isso é que hoje 
absorve as atenções da maior parte da gente e põe em segundo lugar, por horas, a justiça de 
queixosos, a despedida do sr. João Franco aos seus partidários de Faro e o caso grave de quem 
será o presidente do conselho do ministério progressista, se o sr. conselheiro José Luciano não 
aceitar o cargo. 

Descansa às vezes a política chamada caseira. Todos dispensariam de bom grado os 
motivos por que hoje descansou. 

João da Câmara  
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O Ocidente. nº 916.  Lisboa, 10 de junho de 1904. p. 121, 3 col.  
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Depois de uns dias de descanso em Coimbra, onde por alto me chegou aos ouvidos 
notícia de fatos mais ou menos insignificantes que deram azo às vizinhas de Lisboa para 
desenferrujar as línguas, volto à capital, onde já de tal ninguém me falou, outros assuntos 
havendo de maior curiosidade que discussões de lugares no Arsenal da Marinha, quando da 
entrada do Sr. Infante D. Manuel para a Escola Naval.  

Por pouco se mexem nos ânimos. Também na linda cidade de Coimbra, onde as águas 
do Mondego deslizando serenas, e os rouxinóis cantando nos salgueirais e nos copados 
arvoredos de Santa Cruz, e os edifícios velhos, solenes com suas recordações históricas, todos 
parecem pregar a paz, também em Coimbra, onde Inês de Castro gozava tamanho sossego e 
tranquilidade, na época mais feliz do ano, quando as aulas fecham, foi a paz quebrada pela 
Severa e por seu desempenho. Uns aplaudiram, outros patearam, questão puxa questão, e 
houve sangue derramado, não dos peitos felizmente, mas de vários queixos e narizes.  

Quer dizer que há sangue, o que já não é mal.  

Alegre tempo é este para os estudantes da Universidade, quando as aulas acabam, 
férias de ponto, que este ano começaram no mesmo dia para todas as faculdades, acabando-se 
assim com o antigo e muito incômodo uso das latadas.  

Na Alta, rasgaram-se muitas batinas de quintanistas e houve a costumada queima das 
fitas depois de uma paródia à tristeza das últimas batalhas de flores. Nesta de agora até havia, 
terminando o cortejo, uma carruagem enfeitada com ciprestes, levando o cocheiro no chapéu 
o fumo a esvoaçar de um gato pingado. Mais divertida foi com certeza do que muitas batalhas 
que vimos na Avenida. A gravidade era menor e enquanto a luxo quase o mesmo. 

No dia do Corpo de Deus realizou-se na Figueira a tourada dos quartanistas que se 
atiraram valentemente e com uma consciência pasmosa à valentia de uns oito garraios dos 
quais levaram pancada sem consequências graves. Uma enchente na praça, outra maior nos 
comboios, muita gargalhada, mas nada que afinal ficasse para contar.  

As saudades virão depois, quando os anos passarem e os que hoje menos cuidados 
sentem virem ao espelho os cabelos embranquecidos e sentirem abalados nos queixos os 
dentes que hoje tão avidamente mordem a maçã do prazer. Então até o Pad-Zé fará 
considerações filosóficas sobre a rapidez dos anos e os desenganos da vida.  

Lá teve ele agora muitos com quem podia informar-se. Em Coimbra se reuniu, há dias, 
o curso teológico jurídico de 1879, festejando o vigésimo quinto aniversário do encerramento 
de suas aulas.  

Com que profunda saudade recordariam seus bons tempos, quando o sr. Arcebispo de 
Évora, que presidia ao banquete, se ergueu saudando os seus antigos companheiros! 
Respondeu-lhe o lente da Universidade, sr. Fernandes Vaz, seguindo-se depois vários brindes 
todos correspondidos com entusiasmo. 
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Vinte e cinco anos! Um quarto de século! Saíram dali crianças, voltam quase uns 
velhos!  

Um faltou que seria dos mais festejados decerto; por triste motivo faltou, mas não foi 
dos outros esquecido. Por morte de sua mãe não pode comparecer naquela festa o sr. 
Conselheiro José de Alpoim a quem foi enviado por seus antigos condiscípulos um telegrama 
manifestando-lhe seu pesar pela ausência motivada por tão lutuoso acontecimento. 

Foi uma festa de paz. 

Mas já esta também aqui viemos encontrar em Lisboa. 

O sr. Contra-almirante Guilherme Capello deixou efetivamente o lugar que ocupava de 
direto geral de marinha, no qual foi substituído pelo sr. contra-almirante Cypriano Lopes de 
Andrade. O sr. Capello foi nomeado presidente da comissão encarregada de dar parecer sobre 
a reconstituição do material de guerra naval. Para o lugar que ocupava de presidente da 
comissão técnica de artilharia naval foi nomeado o sr. contra-almirante Augusto de Castilho. 

Por esta forma se desfez a nuvem que ensombrou a entrada do sr. Infante D. Manuel 
para a Escola Naval. 

Brevemente na folha oficial deve vir publicada a carta régia que o nomeia aspirante de 
marinha. 

Seja ele tão afortunado como seu avô de que tem o nome; mais se lhe não pode 
desejar. 

A importância da marinha de guerra, de que aliás poucos duvidaram, demostrada ficou 
na guerra de Cuba e muito mais agora o está sendo na grande luta que vai travada entre a 
Rússia e o Japão. 

Dizem alguns que os japoneses estão caindo no laço que os russos lhes armaram e que 
estes, não tardará, estão à bica de obter uma espantosa vitória, quando os apanhem num certo 
sítio que eles lá sabem. Ainda não há muitos dias, vimos traduzido em um jornal português 
um espirituosíssimo artigo a este respeito. 

Um último telegrama traz a opinião do conde Keyserling sobre a resistência possível 
de Porto-Arthur. Diz ele que a fortaleza pode por um longo prazo resistir a um cerco ainda 
que seja de cento e cinquenta mil homens, que os japoneses já dispuseram de todos os seus 
recursos e não têm reservas, e que toda a atividade que mostraram provém do receio que 
chegue às águas do Japão a esquadra do Báltico. 

Este revela-se otimista, mas, como todos os otimistas russos, não merecem crédito. 

Outro telegrama dizia que os japoneses perderam dois couraçados e um torpedeiro; 
mas tal notícia ainda posteriormente não foi confirmada.  

Cheios de bravura têm morrido em seu posto russos e japoneses. Mortes dignas de 
soldados são essas. Maior compaixão nos fazem os que a morte levou aqui entre nós, no 
drama que nos tribunais teve agora seu epílogo. 

O cabo 115 da guarda municipal que há poucos assassinou o capitão e o alferes da sua 
companhia e o alferes da sua companhia, acaba de ser julgado pelo tribunal militar, que com 
ele usou de todo o rigor da lei. É mais um desgraçado que padecerá toda a vida por um 
momento em que a cólera lhe ofuscou de todos os sentimentos. Levou-o àquela loucura o 
amor ao dinheiro. É este seu lado menos simpático. O homem emprestava dinheiro a quatro 
por cento ao mês, como qualquer honrado preguista de Lisboa.  
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Mas tempo é de falarmos de coisas de paz, não sabendo eu se virá aqui a proposto 
mencionar a nova tríplice aliança de que se fala, formada ela Inglaterra, Estados Unidos e 
Japão. 

Acrescenta o telegrama que o boato não tem fundamentos sérios. 

Entre vários comentários, porém, mais se acrescentou que os Estados Unidos cederão 
aos japoneses as Filipinas, obtendo em Marrocos um porto.  

Terá que ver com estas notícias a estada da esquadra americana no Tejo? 

Ao ponto de interrogação responde a oficialidade alegrando a alta sociedade de Lisboa 
em festas e mais festas que promove ou de que é motivo. A mais bela de todas foi o baile que 
se realizou em casa de ministro dos Estados Unidos que dispõe no palácio do Marquês da Foz 
das mais belas salas de Lisboa. Estiveram presentes toda a família real, o corpo diplomático, 
famílias da corte e o que há de mais elegante na sociedade portuguesa. A última valsa 
realizou-se era já sol fora, ainda com a maior animação. 

Outra festa mais íntima não quis a boa sorte que se realizasse. Era a de todos os 
amigos de Bulhão Pato que o esperavam ansiosos por abraça-lo à sua chegada dos Açores. 
Sua esposa, porém, fora acometida por uma pneumonia dupla, notícia que veio ao querido 
poeta transformar no maior dos cuidados a alegria da sua chegada. Longe da sua pequenina 
casa encantadora, na paisagem risonha de Caparica, entre as festas dos amigos e ovações com 
que o receberam, em S. Miguel aqui lhe ficara o melhor de seu coração. 

E acabaremos com uma boa nova: a enferma melhorou só de vê-lo. Longos, felizes 
anos de ventura tem o poeta para viver. 

 

João da Câmara 
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O Ocidente. n° 917. Lisboa, 20 de junho – 1904. p. 129, 2 col. 

 

 

CRÔNICA OCIDENTAL 

 

 

Coisa esquisita que o mês chamado dos santos fosse agora o mês dos crimes. Ou de 
pouco serviu o exemplo que deram ou vão da humanidade desviando os olhos.  

Uns atrás dos outros, os crimes vieram dar umas linhas ao noticiário, neste princípio 
de verão que, quer seja pelo calor, quer pela falta de assunto, muita vez faz suar à  mesa das 
redações os encarregados do noticiário. 

Um dos crimes, o pior de todos, a história dos dois homens assassinados no boqueirão 
do Duro teve, para o caso especial em que o encaramos agora, a vantagem de se achar 
revestido dum grande mistério que a polícia afinal desvendou. O do polícia anavalhado na 
feira de Belém e o do candogueiro em que um guarda fiscal acertou com uma bala ofereceram 
muito menos interesse à curiosidade pública. 

No mês dos santos tantos crimes! Neste mês de junho alegre, tão cheio de luz, o mês 
das searas loiras e de tantos e tão lindos frutos nas árvores! Se, ao menos, lá de fora nos 
viessem novas alegres! 

Mas qual! O telégrafo parece que só está encarregado de comunicar desgraças! Veja-
se o caso daquele vapor em East River, a cujo bordo se declarou incêndio e que conduzia em 
excursão mil crianças da Escola alemã de estudos religiosos. O número total das vítimas, 
entre queimadas e afogadas, calcula-se em quinhentos. Já trezentos e tantos cadáveres foram 
recolhidos. 

Se quisermos distrair o espírito, não lancemos os olhos para os telegramas a respeito 
da guerra onde de mortos e feridos se fala por milhares. E, segundo a opinião de alguns, não 
acabará tão cedo. Nos combates dos dias 14 e 15 deste mês, os russos tiveram 500 mortos e 
deixaram 300 prisioneiros e 14 canhões nas mãos do inimigo. Os japoneses entre mortos, 
feridos e prisioneiros diz-se que perderam mil homens.  

E a ansiedade continua; todos os dias se esperam novas de Porto-Arthur. Segundo um 
crítico militar toda a campanha se resume no tomar daquela praça, o que logo decidirá da 
vitória. Demore-se o cerco dois meses ainda, diz ele, e a Rússia haverá aumentado 
prodigiosamente as suas forças com os contingentes que lhe chegam cada semana e com o 
auxílio das forças navais que tem na Europa; tomem já os japoneses Porto-Arthur e toda a 
esquadra russa será destruída e destruído o prestígio do império moscovita.  

E, seja qual for o caso, exceto para um ou outro bolsista, ainda a nova será pouco de 
agradar. 

Decididamente o melhor que ainda temos para falar de alegria é voltarmos a Lisboa e 
relembrar festas de que por aí tem sido motivo a estada no Tejo da esquadra americana, cujos 
oficiais, de extrema amabilidade, a têm visto correspondida com a mais afetuosa recepção. 

Tudo quanto Lisboa, neste tempo em que já costuma começar a recolher-se no seu 
anual silêncio, lhes tem podido oferecer, além de seu esplêndido céu e luminosas noites, para 
tudo os americanos têm sido convidados, confessando-se extremamente penhorados pela 
galanteria com que foram recebidos. 
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Foi esplêndido o baile realizado em casa do ministro da América, sr. Bryan, que 
juntamente com seu pai, venerável octogenário, e sua irmã Miss Bryan, todos têm cativado 
por sua amabilidade extrema. 

Espanta ler a lista dos convidados, quando já Santo Antônio foi festejado e, por todas 
as terras elegantes da província, os hotéis se acham abertos e os donos impacientes à espera 
dos forasteiros. 

Tenham paciência. Os costumes do inverno ainda não se despediram de todo dos 
lisboetas e junho pasmado ouve em Lisboa pás-de-quatre e polcas, contradanças e valsas. 

Já era tempo para os poetas andarem por aí cantando as belezas da solidão e 
respondendo com amorosas quadras de saudade à chilreada dos pardais, senhores da Avenida. 

Mas é cedo ainda. Esperem que a esquadra abale barra fora, e túnel fora abalará 
também toda a sociedade elegante, 

A zarzuela safou-se do teatro D. Amélia. Resta à população que quer divertir-se o 
circo das Portas de Santo Antão, onde Maria Galvany tem feito furor e Rosa de Vila foi muito 
justamente aplaudida na Tosca, e a feira de Alcântara, onde, todas as noites, em barracas, em 
teatros, em circos, metade da população de Lisboa se aglomera. 

Aquilo é que pode chamar-se progresso! Até já nas esquinas de Lisboa se afixam os 
telegramas em que os artistas anunciam a sua chegada, tal qual para o Coliseu do sr. 
Comendador Antônio Santos. 

 
Nos quoque gens sumus et cavalgare sabemus. 
 
Não nos parece estarmos longe da verdade afirmando que a feira, contra a qual se 

tentou fazer um abaixo-assinado, é o grande êxito do verão e o preferido refúgio dos lisboetas.  
Tudo o mais que distraia acabou ou está por pouco. 
Terminou a exposição hípica que se realizou na Tapada da Ajuda, achando-se já 

desarmadas as barracas e o pavilhão real. 
Que faremos depois em Lisboa nas longas tardes silenciosas? Para onde 

encaminharemos os passos? Que raros passeantes, para um bocadinho de cavaco, 
encontraremos na longa Avenida, ainda mais tristonha tornada pela iluminação elétrica e suas 
projeções de sombra muito negra? 

Já lá vai o Santo Antônio; ainda nos faltam o S. João e o S. Pedro. Mas por mais que 
nos falem na poesia da tradição, forçoso é confessar que nem por isso é muito encantador o 
barulho das cornetas de barro na Praça da Figueira e o fado de chulipa no Rossio. 

Nem todos são tão poetas como Antônio Correa de Oliveira que foi pensar nos santos 
e logo compor mais um auto encantador – O Auto de Junho – agora editado pela Livraria 
Ferreira. 

“Vai amanhecendo. O azul descóra num alvacento de névoas, e um longínquo beijo do 
Sol põe já um leve rubor na face da Madrugada. Ao fundo do monte, caminho da Aldeia, 
entre o chocalhar dum rebanho e os balidos saudosos das ovelhas, ouvem-se uns sons de 
flauta pastoril e a toada duma cantiga.” 

E diz Santo Antônio, reconhecendo a voz do cantador: 
 
Lá vem quem morre de amores... 
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Oh! Que boa e linda sorte! 
Feliz quem morre de amores, 
Porque não morre da morte! 
 
Felizes dos que assim são poetas e facilmente encontram onde vão refugiar-se! Fazem 

falar os santos, que é como falar com eles, e, quando sozinhos, quem melhor andou no mundo 
acompanhado? 

São os homens mais felizes da terra e a alguns nem sequer lhes falta a glória, como 
agora sucede a Guerra Junqueiro, que de Paris, com pequenas paragens em Biarritz e Madrid, 
já vem de volta para Portugal. Tornou seu nome mais conhecido agora; mais vaidosos 
ficaremos nós, porque nasceu em Portugal um dos mais altos talentos do mundo que assim o 
reconheceu. 

Voltará Junqueiro para a Barca d’Alva, para a feliz paisagem, que tantas vezes lhe deu 
a inspiração. Por isso ele canta a luz ainda, e os outros só cantam saudades como os rouxinóis 
ceguinhos. 

Bom é, sejam eles quem for, que os poetas continuem cantando para nós, pois que 
Lisboa nem cigarras tem. 

As companhias teatrais abalaram ou estão de abalada, umas no Brasil, outras nas ilhas, 
algumas dispondo-se para ir correr terras de província, dando aos provincianos ou brasileiros, 
muitas vezes benévolos, as peças, melhor ou pior, conforme o permitem as circunstâncias. 

Outro gênero de espetáculos vai breve começar em Lisboa e Porto, e até já começou 
em Coimbra: são os exames dos rapazes, que mais afligem os pais do que se estes fossem 
autores em dia de primeira representação. Já o Século publica os resultados dos exames na 
Universidade, e quantos olhos ansiosos correrão aquelas colunas, a ver se descobrem o nome 
do pequeno! São terríveis sensações também. 

As mesmas não terão, segundo se diz, os concorrentes nos lugares de deputados. Esses 
já têm a certeza do que há de sair de dentro da urna. As surpresas, se as houve, já se 
realizaram. 

O número dos candidatos progressistas é de 43, tendo já os jornais publicado a lista 
com os nomes de todos eles. 

São eleições que não despertarão curiosidade. Nem sequer serão motivo para entreter 
os ócios nestas compridas tardes. 

Quando, durante a campanha da restauração, chegava este tempo, era no Alentejo um 
sossego. Quem se bateria naquelas charnecas? E o Conde da Ericeira escrevia: “O calor 
tomou posse da província”. O calor toma agora posse de Lisboa. Quem no mês de junho 
poderia discutir acaloradamente! Bem tinham as eleições de ser o que vão ser: uma cerimônia, 
uma paz podre. 

 

João da Câmara 
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O Ocidente nº 919. Lisboa, 10 de julho de 1904. p.146, 1 col. 

 

 

CRÔNICA OCIDENTAL 

 

 

Entramos em julho sensaborão e, entretanto, não andamos por ora tão carecidos de 
assunto que hajamos de dar tratos à fantasia para encher as colunas obrigatórias. 

Por este tempo, o mais vulgar é a gente ir ao depósito das anedotas e ver como há de 
enfeitar alguma delas, a mais decentezinha, para apresenta-la capazmente, como coisa que 
vem a propósito e lembra de repente, ao correr da pena.  

O pior é que todas elas estão usadas demais e no caso da capa conhecida de um amigo 
meu, virada e revirada. 

— Não me poderia pôr assim... de perfil? — perguntava ele ao alfaiate. 

Ah! Se eu pudesse pôr de perfil as minhas anedotas, ainda qualquer dia as vinha a dar 
em terceira edição! 

Não será agora, porém. Soldados de hoje, general de antes de ontem, sem grande 
trabalho me forneceriam com que encher muitos tomos, quanto mais duas colunas do 
Ocidente. 

É sempre com uma certa impressão que por essas ruas vimos desfilar, música à frente, 
os bons, os leais soldados, que para as nossas províncias ultramarinas, deixando pais, mães, 
noivas saudosas, partem com os corações cheios de fé, buscando o cumprimento de um dever. 

Mais uma vez, há meia dúzia de dias, se deu a cena comovente da despedida. Eles lá 
foram, sabe Deus para que trabalhos. No tombadilho do vapor ou subidos aos mastros 
acenavam com os lenços. Dois anos, talvez mais, de ausência. E que mais, aos pobres velhos 
que choravam, hão de trazer de tão longe, afora talvez um bocadinho de glória? São os 
anônimos, hão de ser os esquecidos, como o foram os companheiros dos grandes generais em 
tantos feitos gloriosos, os companheiros de Vasco da Gama, que inspiraram a Sousa Monteiro 
o seu auto. 

São como o coro que se aplaude e a glória do protagonista espalha sobre ele os seus 
raios. 

Ao Duque de Saldanha foi agora, em Lisboa, na praça que tem o seu nome, 
inaugurado o monumento, cujo projeto é devido ao escultor Thomaz Costa. 

Foi a primeira pedra lançada no dia 5 deste mês. O sr. Antônio de Azevedo, presidente 
da Câmara Municipal, leu ao rei, um pequeno discurso em que exaltava os merecimentos do 
Marechal. Respondeu-lhe ao rei, e logo depois foi lido o auto pelo sr. coronel Agostinho 
Maria Cardoso, secretário da comissão. O auto foi assinado pelo rei, ministros, vereadores da 
câmara e representantes da família do Duque, depois do que, foi encerrado em um tubo e 
metido com as solenidades do estilo nas fundações do pedestal.  

O Duque de Saldanha teve um dos nomes mais prestigiosos da história de Portugal. 
Ainda nos últimos tempos da sua vida, não houve homem mais querido no exército e entre o 
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povo. É bem lembrarmo-nos das ovações que provocaram seus atos, até sua última aventura 
em 19 de maio de 1870. 

Simpático, insinuante, com uma tradição gloriosa e que não era possível morder, todos 
acolhia, todos escutava com bondade. Ninguém que a ele se chegasse, por pouco satisfeito 
que se retirasse com respeito ao pedido que o levara, deixava de vir encantado com ele. 

Todos os jornais de segunda-feira fizeram o panegírico do Marechal, contentar-me-ei 
aqui portanto com reeditar uma pequenina história que talvez o Gervásio Lobato já contasse 
algum dia, e muito melhor, aos leitores do Ocidente. Não sei; não o posso agora verificar. Era 
ele muito amigo do conde de Tavarede, neto do Duque, e, quando este, depois de 19 de maio, 
foi nomeado presidente do conselho, o Gervásio pediu ao Tavarede que visse se lhe arranjava 
um lugarzinho de amanuense. Esperou pouco tempo e um dia o Duque mandou chama-lo. Foi 
com o coração a bater, cheio de esperança. Recebido otimamente, muito aperto de mão. O 
Gervásio  radiante. E por fim: 

— O seu pedido para amanuense, não pode ser agora atendido; mas tenho coisa 
melhor. (O Gervásio  ansioso). Quer o meu amigo ser visconde? 

Era assim com todos, amabilíssimo. 

O Gervásio saiu desconsolado, mas teve história para contar, que o alegrou a vida 
inteira. 

Poucos deixaram memórias, como o Duque de Saldanha, que andam na tradição oral, 
dizendo sem prestígio, suas qualidades e, sobretudo seu valor e talento militar.  

As Novidades de segunda-feira traziam, no lugar do artigo de fundo, um trecho da 
história de Portugal em publicação, devido à pena do sr. Barbosa Colen, que exalta o valor do 
grande militar e as altas qualidades do seu espírito de patriota. É digno de ler-se e para ele 
enviamos os leitores desejosos de convencer-se que para os heróis portugueses nem só na 
história da Índia se encontram exemplos de extraordinária bravura, lealdade e honra. 

Com assuntos mais mesquinhos temos agora de nos entreter, o que dizer não é que 
trataremos de boatos políticos, que, mal batem as asas, logo estão mortos. Foi o que sucedeu 
há pouco com a notícia da saída do sr. ministro da guerra. 

Por este calor, que principiou um pouco tarde, mas afinal principiou, nem se quer as 
atoardas têm vigor para elevar-se dois palmos acima do chão. A este calor nada resiste a não 
serem os desgraçados professores do Liceu, interrogando os alunos e estes ainda mais 
desgraçados, suando a bom suar, dia e noite, de cotovelos fincados na mesa, punhos cerrados 
a arrepanhar-lhes as faces, olhos já semidoidos olhando para o Horácio, para a gramática de 
alemão, para a tábua de logaritmos, como se as letras latinas e góticas e colunas cerradas de 
números se transformassem em espectros. 

Que mau tempo é este para os rapazes e sobretudo para os pais! Um mês de intervalo 
entre o exame escrito e o oral cabem nele seiscentas lesões de coração. 

Felizmente, daqui a um mês estará tudo em férias, professores, alunos e os próprios 
pais que sempre terão o bom gosto de, pelo menos por um dia, ir passear, tomar um pouco de 
ar do campo, limpar os pulmões e pôr por uma vez em fuga um pesadelo pesado como 
chumbo. 

E então que felicidade, ver o sol erguer-se, as árvores alongando as sombras, ouvir os 
pássaros logo de manhã a cantarem, e, de noite, as fontes a correrem, e tudo aquilo sem saber 
latim, nem aritmética, nem filosofia, nem retórica! 
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O homem não vive só de pão, muito menos vive de sustos. Vá! Um bocadinho de 
coração à larga! As horas más já lá vão e outubro ainda vem longe! Rapazes e velhotes, é 
aproveitar! Um dia de folga alegre cabe sempre no orçamento. 

Este é que precisa ser apuradamente feito. Para aqueles que desdenhosamente olhem 
para uma conta de tostões o problema está na escolha. Vilas em montanhas, vilas à beira dos 
rios, vilas à beira-mar, todas lhe oferecem a maçã.  

A animação vai começar e nem todos poderão andar numa contradança, de norte a sul, 
do alto a serra para as areias do mar. 

Lá ao norte tocam as cornetas do reclamo os hospedeiros do Minho e Doiro, gabando 
as águas das suas nascentes, as comodidades grandes dos hotéis. É o Gerez, é Vizella, é Entre-
os-rios, é Caldellas a atraírem os doentes; e tão alto como as cornetas tocam os pianos nos 
casinos. Bailes, festas, pic-nics, representações de curiosos, é assim que se mata o tempo e, 
juntamente com ele, a doença. 

As máquinas dos comboios apitam e os que voltam trazem saudades da paisagem 
minhota, das alegres romarias a que assistiram, com lindas raparigas que ainda têm o bom 
gosto de vestir os antigos trajes. Quanta vez o Zé-Pereira bateria o compasso a paixões 
nascentes! 

Outros ficam-se por aqui mais perto nas grandes sombras de Sintra ou distraindo-se 
das dores reumáticas sob as frondosas árvores na Copa das Caldas da Rainha. 

Quem está em Sintra é como se estivesse em Lisboa; para quem tem de ser massado 
não serve. As Caldas já dão maior sossego; reúne-se mais intimamente a gente; dança-se à 
noite; uns amores principiados vão mais facilmente até o quinto ato do casamento. 

Os que nem com a vilegiatura melhorarem, aí tem agora a clínica Charcot, com suas 
salas de raios X, duchas e banhos elétricos e massagens. 

Entretanto as praias do Tejo vão-se preparando. Desde Pedroiços até Cascais já vai a 
estas horas uma azafama; limpam-se, arranjam-se as casas. Em agosto já a linha férrea se 
anima, e os carros elétricos correm pelas ruas, cheios à cunha. Mulheres bonitas, muito 
fresquinhas sob os seus chapéus de verão, passam num relance, que nem nos deixam ver os 
olhos, nem atuam com seus encantos sobre os corações com escritos. 

Há apenas uns desgraçados: são os que, no meio de tanta pressa, ficam debaixo dos 
comboios e dos elétricos. Enfim, nem tudo podem ser rosas. 

 

 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 920. Lisboa, 20 de julho de 1904. p. 153, 1 col. 

 

 

CRÔNICA OCIDENTAL 

 

 

É realmente esquisito o que sucede com os desastres. Que outros males sejam 
contagiosos, percebe-se. Micróbios que se desenvolvem, que andam no ar e se respiram, que 
andam nos alimentos e se engolem, que os mosquitos trazem nas trombas e nos infiltram no 
sangue, toda essa legião que nem por ser de entes pequeníssimos deixa de ser terrível, está 
afinal dentro da lógica com todo o mal que nos faz. Percebe-se também e contágio moral e 
vem de muito longe a censura à narração circunstanciada dos crimes e suicídios.  

Mas que os desastres venham também da enfiada, por quê? Por que há de um demônio 
criar o vício de desfiar o rosário, logo que tenha uma conta na mão? 

Diz um ditado velho que um mal nunca vem só; sucede o mesmo com os desastres que 
obrigam, entretanto, pelo exemplo a maior cautela. 

Entre os que ultimamente se deram em Lisboa não devemos deixar de mencionar o do 
general Vivaldo, morto quase instantaneamente ao cair do cavalo em que montava, morte 
muito pranteada por todos seus amigos e companheiros, porque o general era no exército 
estimadíssimo. 

Também um dia destes teve seu epílogo no hospital uma tragédia de amores muito 
comoveu Lisboa: tentativa de homicídio, suicídio realizado. 

Circunstâncias especiais do suicida deveriam ter imposto a maior discrição no relatar 
deste caso, para que menos doloroso fosse outro drama que ao mesmo tempo se estava 
passando em casa do desgraçado, entre gente a quem decerto muito magoaria ver que a 
traição de um homem assim era pública, com todas suas fatais consequências. Os nomes de 
todos foram publicados por extenso; não houve com eles aquele respeito com que depois se 
falou da série de mulheres raptadas nas barracas da feira de Alcântara. Pois parece que estas 
não teriam tanto a perder. Até se diz que uma delas já era avó! Quem a furtou ao empresário 
tinha por força o juízo a arder. 

Um bocadinho de comédia foi isso, mas as empresas devem queixar-se dos autores, 
discordando neste assunto do gosto do público que se péla por um escândalo. 

Foi um parênteses aberto na monotonia com que vai correndo o verão. Bom é, de 
quando em quando, sorrir, que lágrimas não faltam para chorar e vai a gente desesperando de 
poder um dia escrever duas colunas sem ter de marcar umas linhas com a cruz negra das más 
notícias. 

Estão de luto os condes de Mossamedes pela morte de uma de suas filhas, aquela que, 
desde pequena, maiores cuidados lhes merecera pelo desiquilíbrio de sua saúde. O nome tão 
meigo com que tratavam dizia a ternura inspirada por sua infelicidade. Morreu senhora para 
que maiores saudades deixasse de toda sua bondade, do perfume com que enchia a casa dos 
que tanto lhe queriam. A morte tem mil formas de ser cruel. 
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Vai na casa solarenga de Carcavellos uma grande tristeza; grande tristeza irá também a 
estas horas numa miserável barraquinha, onde uma mulher, mais infeliz que se fora viúva, 
chora com seus filhinhos a maior das desgraças. 

Foi exautorado, uma destas manhãs, no Castelo de S. Jorge, o cabo que, há tempos, 
assassinou dois oficiais no quartel da Estrela. Ao ato assistiram contingentes dos diferentes 
corpos da guarnição da cidade, efetuando-se a cruel cerimônia com todo o rigor da lei militar. 

O castigo é bárbaro e repugna aos sentimentos de agora. O desprezo demonstrado ao 
criminoso com o virarem-lhe costas seus antigos companheiros de armas é contrário a toda a 
misericórdia cristã. É bárbaro, como bárbaros eram os suplícios de antes infligidos a alguns 
condenados à morte, suplícios que hoje revoltam os mais endurecidos de coração; basta que 
tenham uma pequena superioridade de inteligência. Deus nos livre de que a disciplina militar 
precise de tais exemplos para manter-se. 

Exautorações outras quiseram agora fazer-se, mas não encontraram os que nelas 
andavam mais azafamados o apoio que esperavam do governo. Os da Companhia dos 
Fósforos que haviam lançado seu grito de guerra contra os colossos dos Tabacos, ouviram 
pasmados o toque de corneta que lhes ordenou que suspendessem a luta até que na próxima 
legislação o caso possa ser discutido. Parece, portanto, que os Tabacos têm maior número de 
probabilidades. Veremos a luta. 

Outras tantas previsões não se podem fazer sobre o resultado final da guerra no 
extremo oriente, tanto mais que as balelas fervem mais do que as balas, e, quando se vem a 
saber a verdade certa, já muita vez esqueceu o combate a que se refere. 

A última foi a dos trinta mil japoneses mortos com as minas a que, por meio de uma 
faísca elétrica, os russo haveriam lançado fogo, logo após a conquista da posição pelos 
inimigos. A hecatombe já foi desmentida em posteriores telegramas. 

Os mais entendidos, ou que o parecem, no assunto, dão como certa a vitória final para 
os russos, que ainda têm grandes forças disseminadas pelo vastíssimo império, as quais, 
pouco a pouco, se concentrarão no teatro da guerra. Outro tanto não sucede aos japoneses, que 
já têm no campo a maior parte de seus soldados. Para estes a vitória estaria na brevidade do 
tempo; para os outros seria uma questão que afinal se resumiria em maior ou menor dispêndio 
de dinheiro.  

Seria assim o caso muito parecido com o da guerra entre ingleses e boers, estes a 
princípio vencedores e os outros teimando por uma desforra que sabiam certa. 

Como tudo passa!  Como o que mais nos interessou cai afinal no olvido! Ingleses e 
boers, quem ainda hoje se lembra de tal e de quanto entusiasmo dispendeu discutindo 
telegramas que falavam do heroísmo de uns, da tenacidade dos outros! 

Morreu agora o presidente Kruger e apenas umas linhas lhe dedicaram os mesmos 
jornais que, há poucos anos, dele falavam todos os dias, enchendo colunas e colunas. É 
porque morto estava ele há muito, é que também morrera uma lenda. 

Um dos melhores generais – será verdade? – exibe-se agora, por conta de um 
empresário, na exposição de S. Luiz. Que um americano pensasse em tal, nada mais provável; 
mas que o aceitasse o boer glorioso, parece-nos impossível. 

Nem sequer a guerra já serviria para que outros empresários a aproveitassem em suas 
pantomimas de circo, com grandes entusiasmos em volta de uma bandeira, e muitos tiros, e 
muitas mortes, com uns bocados de ginástica à mistura como é de uso entre palhaços. 
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Mais dia menos dia, aí teremos na feira de Alcântara a guerra entre os russo e os 
japoneses, só talvez ainda não posta em cena por andarem por cá muito divididas as opiniões 
e as simpatias. 

E daí, não o fizeram ainda porque não precisaram. A feira vai de vento em popa. 
Grande recurso para os que têm de aturar em Lisboa este verão, que já quis mostrar, nestes 
últimos dias, não merecer os elogios de frescura com que por aí o cantavam. Pois melhor para 
a feira e melhor para o circo, cujas portas o sr. comendador Santos conserva abertas. 

O povo vai-se assim educando na arte da música, ainda que não lhe seja dado ouvir os 
grandes mestres que melhor o educariam em concertos. Mas que sacrifícios seria preciso fazer 
para obter esse resultado! Ninguém, com certeza, os poderia exigir de um particular, nem 
sequer a título de experiência. 

O verão é sempre pobre em divertimentos. O mais falado foi a ascensão do 
Ferramenta, cujo balão saiu do Jardim Zoológico e foi descer a Loures. Sobre a Luz subiu a 
uma altitude de 1750 metros. 

Abriu um dia destes o teatro da Avenida, onde Palmira Bastos, com todo o seu talento, 
se nos mostrou outra vez no seu antigo repertório da ópera cômica. 

A maior parte dos atores portugueses andam agora por fora, os mais felizes 
descansando, os outros moendo-se em comboios e diligências para arranjar um bocado de pão 
para a boca. Muitos outros partiram para o Brasil, tendo já vindo notícias de suas estreias com 
muitos aplausos. 

Existem ainda no Brasil muitos entusiastas pelo teatro português e decerto que grandes 
lucros deverá colher a primeira companhia devidamente organizada que leve aos que falam a 
nossa língua – e talvez hoje a escrevam melhor do que nós – um vasto repertório. Falou-se de 
Brazão, Augusto Rosa e Lucília; falou-se também de Ferreira da Silva, Angela e Maia, com 
outros atores do teatro de D. Maria. Assim fosse. 

Quanto o Brasil se interessa pela arte dramática portuguesa provou-nos agora o sr. Dr. 
Pires de Almeida com sua erudita carta publicada no Jornal do Comércio sobre a história do 
teatro em sua pátria. Aqui lhe agradeço o haver-me escolhido para no teatro de D. Maria fazer 
entrega do retrato da célebre atriz Ludovina Soares, que nos palcos do Brasil foi companheira 
de João Caetano. Não merecia a honra, mas tomarei gostoso o encargo. O teatro será entre nós 
mais um laço estreito que nos una. 

 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 922. Lisboa, 10 de agosto de 1904. p. 169, 1 col.  

 

 

CRÔNICA OCIDENTAL 

 

 

Estamos no mês das férias. Tudo descansa ou vai descansar. Descansam finalmente os 
rapazes, e, merecendo-o às vezes muito mais do que eles, as famílias, descansam os tribunais 
e até descansa a política. 

Daqui até 29 de setembro, dia em que hão de abrir as cortes, pouco de política se 
tratará: um pouco de caminhos de ferro, um pouco mais de fósforos e de tabacos, ou, para 
melhor dizer, de tabacos já sem fósforos. 

A política externa fornece melhores assuntos, sobretudo a Rússia em seus combates 
contra os japoneses, e a França em suas relações com o Vaticano.  

Cá, pela terra, o calor invadiu tudo. Tardou, mas nem por isso deixou de vir abrasador. 
Parece querer recuperar o tempo perdido. Não tardarão as queixas dos lavradores, porque lhes 
queima as vinhas. Já desgostosos eles parecem com a licença para introdução do álcool, e 
segundo se diz, com razão. Se o ano lhes promete uma má colheita ainda por cima, não 
faltarão queixas por toda a parte, com razão ou sem ela. 

Estes últimos dias têm sido realmente insuportáveis e só andarão contentes os 
limonadeiros, a quem trinta graus à sombra prometem uma sorte grande.  

Só dois teatros em Lisboa arrostam contra a coluna termométrica, sendo-lhes 
indiferente o ponto fora das marcas a que sobe o mercúrio. 

E a eles e a uma ou outra tourada eis a que estão resumidos os divertimentos da 
capital, para os que não se acham dispostos a um passeio mais longe, até a feira do Campo 
Grande. 

Há dias, entreve-se Lisboa a observar os pulos de um pobre louco, que, tendo vindo a 
Lisboa para tratar-se, fugiu de casa, na rua Saraiva de Carvalho, entrou no cemitério dos 
Prazeres, saltou o muro, veio até ao Chiado, saltou de um pulo as escadas do largo de S. 
Carlos e foi finalmente agarrado e levado para o Governo Civil. 

Ora corre, ora anda de gatas. Entro num dos elevadores da Estrela e saiu dele por uma 
janela. Quando lhe não dão daquelas fúrias, parece no que diz ajuizado; quando vai nelas, 
morde quem apanha. 

É uma loucura singular, e não admira que lá na aldeia o cuidassem lobisomem, pois 
que, até em Lisboa, a família dele recebeu cartas recomendando-lhe feiticeiros e mulheres de 
virtude. 

Entretanto, os entendidos no assunto devem ter opinião muito diferente e vamos 
explicar por que: os lobisomens só andam correndo léguas de noite conforme o seu destino; 
essa noite há de ser sexta-feira; antes de se porem a caminho, despem o fato, tanto que se 
alguém lhes quer quebrar o encanto, basta que lhes vire o casaco do avesso. É este o melhor 
dos remédios, ou então fazer-lhes sangue, a tiro ou à navalha. 
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Isto quanto à ciência especial e a prática que trata de bruxarias; da outra dirá o dr. 
Bombarda, visto que o desgraçado foi mandado para Rilhafolles. 

A passagem de um lobisomem através das ruas de Lisboa traria a muitos lembranças 
de aldeia, de campo, de vinhas e de pinhais, por onde corre agora mais fresca a viração da 
noite. E que esplêndidas noites tem havido! Lá virá breve o luar de agosto, ainda mais lindo 
que o de janeiro, se verdadeiro é o ditado. 

Para o campo tem saído meia Lisboa. Uns dias apenas que se passeie por entre as 
vinhas verdes, e se ouça sussurrar uns choupos, e se ouça uma cantiga ao luar numa eira, e ao 
longe umas rãs cantando e uns ralos, visto que, por má sorte, já se calou o rouxinol, uns dias 
que se respire um ar novo mais perfumado que o da cidade, logo parece que o sangue corre 
nas veias mais vivo, que tem misterioso bálsamo o ar que nos lava os pulmões. 

Uns dias que passei em Coimbra, na mata de Santa Cruz e no Jardim Botânico 
deliciei-me nas sombras, encantei-me com um pôr do sol, à beira do Mondego, sob os 
afamados choupos. 

De lá traria recordações suavíssimas, se não fora trágica morte de um ilustre professor 
da Universidade, com quem poucas horas antes estivera a conversar, nem um vislumbre 
suspeitando da tentação que já talvez nesse momento lhe andava enegrecendo o espírito. 

Muitas anedotas se contaram de Rocha Peixoto, algumas absolutamente falsas, outras 
que lhe foram mal atribuídas. Desmentidas foram depois. Quem melhor conheceu o infeliz 
professor contou em alguns jornais sua bondade para com todos os seus alunos e sua 
clemência nos exames. 

Outro professor, o comendador Álvares Pereira, general de divisão e diretor do 
Instituto Agrícola, também, um desses dias, faleceu em sua casa de Azambuja, deixando 
fundas saudades em quantos o conheceram. Por muitos anos professor na Escola do Exército e 
do Instituto, e examinador no Liceu, quem frequentou estes estabelecimentos nos últimos 
quarenta anos conheceu-o bem e decerto com verdadeiro sentimento leu a notícia da sua 
morte. Descansa em paz finalmente depois de uma longa vida de trabalho honrado. 

E já que a nossa má ventura quer que sempre tenhamos que falar de mortos, não 
deixemos de mencionar o surto de Lisboa ao saber das doenças suspeitas em quatro 
passageiros chegados do Brasil. Averiguou-se afinal, pela análise das vísceras de um único 
falecido, que a doença não tinha gravidade sobre o ponto de vista de contagiosa. A inspeção 
dos serviços sanitários enviou aos guardas-mores de saúde do reino e delegados o seguinte 
telegrama tranquilizador: “Tendo entrado no hospital de S. José quatro sezonáticos chegados 
de Manaus no vapor Cyril, que o médico de inspeção julgou suspeitos de febre amarela, 
notifico a V. Ex.ª que os exames clínicos e laboratorial asseguraram que efetivamente se 
tratava de casos de malária, conforme a declaração do médico de bordo e o diagnóstico do 
guarda-mor de saúde, que concedeu a livre prática, na conformidade do atual regulamento de 
saúde.”. 

Os três doentes, que se acham em tratamento no hospital de Arrojos, têm 
experimentado lentas melhoras. 

Os progressos indiscutíveis da medicina, estes últimos anos, aumentaram muito a 
extensão média da vida; mas nem por isso diminuíram o número dos médicos saído das 
escolas de Lisboa, de Coimbra e do Porto; algumas dezenas agora receberam diploma. Entre 
eles não devemos deixar aqui de mencionar o nome de uma distinta colaboradora do 
Ocidente, sra. D. Domitilla de Carvalho, já formada em filosofia, e que obteve a maior 
distinção no curso agora terminado, sendo a primeira premiada na Universidade de Coimbra. 
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Glorioso se apresenta o futuro a quem muito o merece por sua muita inteligência e capacidade 
de trabalho. 

Na Suíça são hoje tão vulgares as mulheres dedicando-se á medicina que é maior nas 
universidades o número das mulheres estudantes que o dos homens. Há quase novecentas 
raparigas estudando medicina e não chega a oitocentos o número de rapazes, seus 
companheiros de estudo. 

Por um lado, combate-se valentemente a morte, por outro, há quem enriqueça 
inventando novos explosivos e engenhos de guerra. Os últimos telegramas chegados do 
Oriente, falam-nos outra vez em terríveis carnificinas. 

Também em Portugal não descansa. Agora é o gentio do Oio que tem de ser castigado. 

As cheias do Cunene impedem por enquanto a marcha da coluna, motivo porque as 
operações só começarão para setembro. O chefe será o governador da Hulla, capitão de 
engenharia, Aguiar. Comporão a coluna us cinquenta e três oficiais e proximamente mil e 
oitocentas praças. 

Estamos acostumados às notícias de vitórias, nem sequer nos costuma afligir uma 
dúvida nestes assuntos. 

O verão pode continuar deslizando serenamente. Nenhum temor nos virá perturbar a 
sesta. 

O balão subiu pela última vez, que irá Lisboa fazer agora? 

E foi num tempo assim sensabor que três espanhóis ilustres, a quem damos as boas 
vindas, se lembraram de visitar a nossa capital, melancolizada pela falta de movimento. São 
eles o poeta e fino artista, D. Francisco Villaespesa, o romancista e crítico D. Filippe Trigo, e 
o redator do Heraldo, D. Luiz Morote. São três amigos de Portugal que saudamos com júbilo. 

Também do Brasil um excelente jornalista veio a Portugal, Eduardo Salamonde, 
diretor principal do País, um dos primeiros jornais do Rio de Janeiro. Depois de curta demora 
em Lisboa, onde foi recebido com a homenagem que merece, o ilustre jornalista partiu para o 
Gerez. 

Breve deve chegar a Lisboa Coelho Netto, o autor do Sertão, um dos primeiros 
prosadores atuais em língua portuguesa. Saudamo-lo com entusiasmo. 

 

João da Câmara 
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O Ocidente. n° 924.  Lisboa, 30 de agosto de 1904. p. 187, 1 col.  

 

 

CRÔNICA OCIDENTAL 

 

 

Já vamos no fim de agosto. Vi, há dias, a lua famosa erguer-se devagarinho por detrás 
do arvoredo na serra de Sintra. Que formosura de noite! 

E queixa-se a gente de não haver em que falar! A culpa é nossa; é porque não 
queremos sair deste pontinho microscópico, chamado Lisboa, num grãozinho de areia que se 
chama a Terra. Não fôra isso, verão e inverno, outono e primavera, nunca o assunto faltaria, e 
de que beleza muita vez! 

Mas quê! O preciso é contar o que se passa pelo Rossio, Avenida ou Chiado, o que 
sucedeu na Arcada, o que se rosnou nas secretarias de estado, o que já rebentou ou, melhor 
ainda, está por rebentar, que se disse e se desdisse; o preciso é falar de política e de high-life, 
e de desastres e de coisas artísticas, ainda que a política pouco interesse, ainda que o high-life 
seja de quarto de tigela, e os desastres não passem de algumas cabeças partidas e as coisas 
artísticas se resumam num crochê de menina de colégio. 

Ora, francamente, não seria mais agradável, sobretudo para mim, descrever a lua de 
agosto a espreitar por entre os pinheiros de Sintra, o que até poderia meter uns versos, do que 
vir contar aqui como foi que um gatuno, com atrevimento digno de melhor feito, palmou há 
dias a carteira de um cavalheiro respeitável, em plena Lisboa e em pleno dia? 

Se a terra nos não dá coisa alguma que interesse, porque não haveríamos, com a 
Astronomia Popular de Flammarion na mão, de alardear uma erudiçãozinha, falando da lua e 
dos planetas e das constelações? 

Se a terra é tão somítica em agosto, porque não apelar para o céu, sempre tão 
generoso, sempre disposto a espalhar sobre nós os fulgores de seus diamantes? Mas tal não é 
permitido. 

Não havemos de sair daqui, e, se em casa não houver prata com que nos sirvamos, 
aprenderemos a manejar aquele metal reles com que se fazem colheres e que já serviu aos 
moedeiros falsos para fazerem placas de cinco tostões. 

Com um bocadinho de fantasia tudo se consegue; o caso é poder-lhe fornecer umas 
asitas, o que nem sempre é fácil pelo calor tórrido destes últimos dias, mais depressa 
conciliando o sono para uma sesta do que disposto a esporear a imaginação. 

Até parece que os próprios inventores de patranhas sobre a guerra russo-japonesa têm 
esmorecido ultimamente. Apenas, uma ou outra vez, um telegrama anunciando algum boato 
da rendição de Porto-Arthur; mas geralmente contentam-se em asseverar que está para muito 
breve o combate decisivo. 

Últimas notícias afirmam as boas disposições do imperador da Alemanha para a 
iniciativa de uma mediação entre os combatentes, no que deverá ir de acordo com a Inglaterra. 
Espera para isso o resultado do próximo combate que deverá ser decisivo. 

Entretanto japoneses e russos vão morrendo aos milhares. 
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Pois não seria muito mais agradável, em vez de falarmos de atrocidades indignas de 
um século que Victor Hugo sonhou dever ser o da paz e da fraternidade, voarmos com os 
poetas e astrônomos pelo céu da noite e contarmos de Júpiter e do Setestrelo e das montanhas 
da Lua e do anel de Saturno? Não, senhores; havemos de falar da guerra que se está dando e 
também das guerras possíveis e, a esse propósito, da revista dos reservistas do hipódromo de 
Belém e das manobras do outono, que são afinal o grande acontecimento da semana. 

Vai já grande movimento pelas terras mais visitadas do Bussaco. A Rainha, sra. D. 
Amélia, assistirá às manobras, devendo partir de Sintra no próximo dia 3 de setembro. O 
palacete que o estado possui no Bussaco está sendo devidamente preparado. 

Haverá, diz-se, uma missa campal, de que será provavelmente celebrante o sr. Bispo-
Conde. As cidades de Coimbra e da Figueira despovoar-se-ão nesse dia. É que toda a gente, 
mais ou menos, gosta destes espetáculos militares. É como naquela peça alegre Guerra em 
tempo de paz que tantas vezes foi apresentada no teatro de D. Maria. 

Bem vai quando militanças só lembram alegrias. Mesmo cá em Portugal, nem sempre 
assim sucede, e as guerras em África têm custado muitas lágrimas. Agora é o gentio do Oio 
que vai ser castigado. Quando terá Victor Hugo razão? 

Há tempos, salvo erro, mostrávamos aqui o contraste que há entre os que trabalham 
por prolongar a vida da humanidade, médicos e outros homens de ciência – porque Pasteur, 
por exemplo, não era médico – e aqueles cujo engenho apenas se aplica a achar meios de mais 
rápida destruição. Íamos pelos primeiros. 

Pois também hoje iremos pela Real Sociedade de Horticultura. Não é bem a mesma 
coisa, nem me parece que tanto como um sábio em microbiologia valha um criador de grão de 
bico ou de uma dúzia de pêssegos carecas; mas, inegavelmente mais lhes deve a humanidade 
que ao engenheiro construtor de um novo torpedeiro. 

Brillat Savarin ligava maior consideração ao inventor de qualquer novo prato famoso 
que ao pintor de qualquer tela genial; porque este era para poucos e o cozinheiro trabalhava 
para o mundo inteiro e para a posteridade. 

A exposição realizada na nova instalação da Real Sociedade, na rua de S. José, foi 
concorridíssima. A disposição era ornamental e forma muitos os prêmios distribuídos. 

Já que não nos querem dar licença para falar das estrelas, descansemos uns minutos 
contemplando flores e frutos. 

Este mês de agosto foi mal escolhido pelo talentoso redator do Heraldo de Madrid 
para sua visita a Lisboa. Nunca a nossa capital esteve mais solitária, mais desanimada. Ainda 
assim, encontrou ele ensejo para lindas discrições  foi conosco por tal forma amável que não 
podemos deixar de lhe agradecer vivamente. 

D. Luiz Morote partiu no sábado para o Porto, donde irá ao Luso entrevistar o senhor 
conselheiro Emigdio Navarro. Seguirá depois para Galiza, demorando-se ainda no Porto uns 
dois dias. 

Na capital do norte, ou pelo menos nos seus arredores, encontrará muito maior 
animação do que entre nós. Aqui, para saber, se os do sul também somos alegres, teria que 
meter-se no comboio e ir até Belas, ao Senhor da Serra, ou ainda melhor, embarcar numa 
fragata e dar um passeio até a Senhora da Atalaia. 

Então, sim, teria visto o povo em suas mais vivas expansões e talvez desse por 
justiceira a referência que na opereta Noite e Dia o libretista faz a alegria dos portugueses. 



506 
 

São duas festas tradicionais. O Tejo anima-se nestes dias com a quantidade de círios 
que embarcam para Aldeia Galega, e por todas as estradas vão dar a Belas é constante o 
movimento de carruagens e de carros enfeitados. Os comboios são uns após outros na linha de 
Sintra e todos vão apinhados. 

E de mais festas e mais romarias se fala para o próximo setembro, desta banda e da 
outra do Tejo, em Algés, no Dáfundo, em Porto Salvo, na Moita. 

Até Arronches, lá tão longe, no fundo do Alentejo, deu que falar pelas festas que lá se 
realizaram e que foram abrilhantadas pela banda do regimento espanhol de infantaria 16, 
aquartelado em Badajoz. 

Aproveitando esta animação que vai pela província, algumas companhias teatrais se 
organizaram que por todo Portugal andam passeando, colhendo louros e proventos. Andam 
outras pelo Brasil e as notícias são ótimas que de lá mandam: dinheiro e saúde. Os jornais 
brasileiros fazem os maiores elogios ao ator Ignácio. Ainda bem, pois o consideramos um dos 
artistas portugueses de mais largo futuro. 

Lisboa está pobrezinha de teatros. Apenas Souza Bastos se tem afoitado, e com êxito, 
contra o calor. Brevemente abrirão suas portas os teatros da Trindade e do Príncipe Real, onde 
funcionarão as companhias dirigidas por Affonso dos Reis Taveira, um muito simpático 
empresário, e José Ricardo, o nosso melhor ator de ópera cômica. 

Daqui a pouco mais de mês e meio estarão funcionando todos os teatros de Lisboa, 
com exceção de S. Carlos. Toda a sociedade elegante irá recolhendo à capital, as ruas animar-
se-ão a pouco e pouco, entrando no movimento do inverno, e talvez este ano ainda um pouco 
ais cedo, por motivo da abertura das câmaras no dia 29 de setembro. 

Então a política dará muito que falar, voltarão os cavacos da Arcada e da Casa 
Havaneza, às mesas redondas dos hotéis discutir-se-ão os senhores Hintze, José Luciano e 
João Franco, e todos haverão esquecido a sensaboria de Lisboa em agosto e a beleza do céu 
estrelado, único recurso dos cronistas quando lhes dá sueto o noticiário. 

 

João da Câmara 
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Se, ainda uma vez, obrigado pela estação, como qualquer membro de sociedade muito 
elegante, saio desta Lisboa sensaborana, não vou levar comigo o leitor senão para um dos 
mais belos sítios de Portugal pitoresco. 

Estas viagens assim têm sobre todas as outras inúmeras vantagens: são primeiramente 
baratíssimas, naturalmente porque a imaginação não tem cabeça e, como é sabido, quem não 
tem cabeça não paga nada; são duma rapidez que nem a eletricidade até hoje alcançou: é 
numa pequeníssima fração de instantes que se dá volta ao mundo e em outra igualmente 
insignificante que se atira um pulo do círio do Cabo para a exposição de S. Luiz e logo outro 
de superior tamanho, dos concertos da torre do Carmo para o teatro da guerra. Mas não ficam 
por aqui as vantagens; não há enjoos no mar nem descarrilamentos possíveis em terra; viaja-
se, querendo, nos melhores salões e na melhor companhia; se um qualquer viajante nos 
incomodasse, era um instante enquanto se punha fora. 

Pois é assim, com todas estas regalias, que daremos um salto até a serra do Bussaco 
tão cantada pelos poetas de Portugal e especialmente pelo Soares de Passos após falando ao 
mar e dizendo-lhe: 

Avança, que de rastos 

Virás beijar-me os pés. 

 

Não houve estudante do meu tempo que não soubesse de cor esses versos, tanta vez os 
leu nas Poesias Selectas do Midosi. 

Foi no Bussaco que neste mês se realizaram as manobras militares, e estas foram o 
grande assunto destes últimos dias. 

Não só das cidades mais próximas, Coimbra e Figueira, mas de todo o país, foi 
incalculável a concorrência dos curiosos e interessados por verem o espetáculo. Das aldeias 
próximas também os habitantes se juntaram todos em alegres ranchos pelos caminhos e no 
planalto da serra, e, mais tarde, merendando o que haviam trazido nos muito bem fornecidos 
cabazes.  

A animação era imensa. Por todos os lados se cruzavam cavaleiros e velocipedistas 
com as carruagens e automóveis. Os vestidos claros das senhoras eram notas alegres no fundo 
escuro da grande mata. Os hotéis estavam à cunha. 

Atraiu todas as atenções a figura esbelta da Rainha, montada em um soberbo cavalo 
preto. Assim acompanhou o Rei e o Príncipe na revista que passaram às tropas. 

Mas do espetáculo o mais belo parece haver sido a missa campal rezada pelo sr. 
Bispo-Conde. A Rainha, sra. D. Amélia, assistiu à cerimônia num pavilhão tapetado, 
construído à esquerda do altar. No primeiro plano estenderam-se os regimentos de infantaria 
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com suas bandeiras desfraldadas ao vento; atrás a cavalaria com os sabres desembainhados e 
por fim a artilharia que salvou ao levantar a Deus. Os espectadores aglomeravam se por detrás 
dos regimentos a distância e sobre o campo, sobre a floresta, o sol formosíssimo destes 
últimos dias de verão derramava a luz de seus raios de ouro. 

Terminada a missa, o sr. Bispo-Conde fez uma alocução aos soldados, em que não 
deixou de referir-se ao grande feito das armas portuguesas, que no Bussaco venceram os 
veteranos do exército francês tão acostumados à vitória. 

A polícia tomou conta das manobras e cada jornal as comenta a seu modo. Em alguma 
coisa se hão de eles entreter, o que de maneira alguma quer dizer que o caso, por sua muita 
importância, não devia ser discutido. 

Mas, sobretudo, agora, foi uma mina. Até 29 de setembro a política obriga os 
jornalistas a um quase silêncio. Lisboa continua dormindo a sesta e, se alguma vez acorda, é 
para bocejar e espreguiçar-se como quem pede mais. A Arcada está quase deserta. O sr. 
Campos Henriques está em Espinho; o sr. Wenceslau de Lima está em Vizella; o sr. Conde de 
Paço Vieira viaja por toda a parte em automóvel. 

Da oposição também os marechais se acham veraneando pelo país, com exceção do sr. 
José Luciano de Castro, cujas melhoras progridem. Fala-se que o sr. Francisco Beirão irá dar 
um longo passeio pela Escócia. Pergunta-se quem fará as vezes de bader na câmara dos 
deputados até que ele volte. Deve ser o sr. Augusto José da Cunha ou o sr. Ressano Garcia. 

Mas há tempo de sobejo para decidir daqui até outubro o procedimento do governo e 
da oposição nas futuras câmaras. 

Revive a paz e o sossego em Portugal, como se se realizasse finalmente o ideal do 
Barão de Catania. Tire-se uma outra história de facada com que os noticiaristas nos entretêm 
uma vez por outra, não vemos em jornais nem sabemos senão que por termas e praias reina a 
maior animação e que por todos os pinhais, jardins, rochedos à beira mar, se organizam pic-
nics e que por todos os casinos se dança animadamente até altas horas da noite. 

Um dos passeios falados agora foi o das costureiras do Porto à cidade de Braga. O 
comboio levou perto de mil passageiros. Nunca Braga pacata se veria tão animada. 

As costureiras foram esperadas por grande número de associações e, de música à 
frente, seguiram em cortejo desde a estação até ao Largo dos Penedos, onde se acha instalado 
o Centro Operário. Todas as associações levavam as suas bandeiras. Houve sessão solene, 
terminada a qual os excursionistas separaram. Às três horas realizou-se um animado pic-nic 
em S. João da Ponte. Voltou o comboio ao Porto às nove e meia da noite. Muitas palmas, 
muitos vivas. 

E depois de falar em tantas alegrias, não será doloroso recordar o que se está passando 
no extremo oriente, perto desse Japão aonde os portugueses, vai em quatro séculos, foram dos 
primeiros europeus a chegar? 

Às novas horríveis da guerra russo-japonesa se referiu em sua alocução aos soldados o 
sr. Bispo de Coimbra: “Os progressos da nossa civilização e os sentimentos humanitários do 
caráter português, como seu mais glorioso apanágio, não são já para essas guerras 
sanguinolentas e para as carnificinas quase selvagens que continuam ao longe a envergonhar a 
humanidade e a desmentir os aperfeiçoamentos sociais de que se vangloriam os nossos dias.” 

Dizem os telegramas de Tóquio que o número de mortos e feridos japoneses desde 25 
de agosto é superior a vinte e cinco mil! E, entretanto, apesar do luto de tantas famílias, vai no 
Japão uma alegria doida pelas últimas vitórias alcançadas.  
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Pobres russos! Quantos haverão morrido sem ao menos saberem por que motivos os 
obrigam a tão longas marchas longe da aldeia em que nasceram, nem porque ideal patrocínio 
oferecem os peitos às balas e às baionetas dos inimigos! A todos estão inspirando piedade. 
Todos sabem de que simpatias os japoneses gozam em Inglaterra; pois, apesar disso, 
constituiu-se em Londres um comité com o piedoso fim de melhorar o quanto possível a má 
sorte dos prisioneiros russos. A primeira remessa consistiu em numerosos pacotes de tabaco e 
outros objetos. Encarregou-se da distribuição o ministro da França em Tóquio. 

Apesar das nossas simpatias pelo Japão, declarou um dos organizadores, quisemos 
mostrar que os aliados da França nos não eram indiferentes. 

Diz-se que se iniciaram negociações entre a Inglaterra, a França e os Estados Unidos 
da América do Norte para pôr termo à guerra. O Japão conservaria a Coréia, mas não se 
estabeleceria na Manchúria.  

Para se calcular o que tem sido os horrores desta guerra, bastará dizer-se que em Liao 
Yang os russos tiveram alguns homens mortos de fome, e que os japoneses combateram 
estando quatro dias quase sem comer nem dormir! 

Fala-se outra vez de intervenção. Vem com certeza já muito tarde. Mas enfim mais 
vale tarde do que nunca. 

O pior é que nisto como em tudo mais cá na terra, é muito mais fácil acreditar no mal 
do que no bem. 

 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 928. Lisboa, 30 de setembro – 1904. p. 212, 3 col.  
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Com as solenidades do estilo, farfalhões, alas de soldados e tiros de artilharia no 
Aterro, abriram ontem as cortes portuguesas. 

Muitos deputados novos fizeram sua estreia nas bancadas, ouvindo o discurso da 
Coroa. 

Estes primeiros dias ainda são de paz e sossego. O temporal, se o houver como o 
prediz o barômetro da imprensa progressista, só começará soprando para meados ou fins do 
mês de outubro. 

Sucedem-se os conselhos de ministros e aqueles que a política mais interessa 
começam a sair do marasmo a que o pino do verão os aconselhava para em brando sono 
refazer o espírito. 

Um dos maiores interesses é o conhecer o contrato de 16 de julho com a Companhia 
dos Tabacos. A assembleia geral desta Companhia, convocada para o dia 20 não se realizou 
por falta de número. Foi marcada nova assembleia para o próximo dia 8 de outubro. 

Ouvem-se já rumores de ameaças. Os jornais progressistas, como dissemos, lançam 
vigorosamente o grito de guerra. Parece que não é somente na Itália que há Vesúvios em 
atividade com fortíssimas explosões, incêndios de florestas e seu tremor de terra à mistura. 

Ainda que com muito menos mortes, iremos assistir a um combate que talvez lembre 
alguns dos mais encarniçados entre russos e japoneses. Com menos mortes, dissemos, e talvez 
com mais alguns acordos. 

Em Porto-Arthur, entre os beligerantes, é que, pelo visto, não pode haver nenhum. 
Depois de um dos últimos assaltos, havendo os japoneses tomado os fortes exteriores e três 
fortalezas interiores, intimaram o general Stoessel a que se rendesse. Respondeu ele à 
proposta de capitulação, embora sua mulher houvesse sido atingida por uma bala quando 
tratava uns feridos, mandando espingardear os emissários. 

Por muito horríveis e dignos de admiração que tais fatos nos pareçam, há neles o que 
quer que seja de tão bárbaro, que é sempre agradável esquecê-los e espairecer o espírito por 
tanta coisa que, felizmente alegre por este mundo se nos depara. 

Cá pelo no Portugal, apesar de nem sempre ajudadas pelo tempo, o mais que lemos 
nos jornais são festa e romarias por todos esses arredores de Lisboa e pela província, nos 
cantinhos mais recônditos, procissões, músicas, foguetes, arraiais, bazares. 

Sobretudo a nossa saloiada pela-se por essas festas ao ar livre e pelos fogos de vistas, 
rodas com repuxos de fogo e foguetes de lágrimas, que ouvem ao reluzir os ahs! de espanto 
de muitas mil bocas escancaradas. 

Ainda não acabaram de todo as corridas de touros, apesar de já serem frias as tardes. 
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No passado domingo ainda houve tourada em Algés em benefício de Luciano Moreira, 
trabalhando como cavaleiros Simões Serra e o Morgado de Covas e bandarilhando a Reverte; 
nas Caldas, tourada promovida pela nova filarmônica; em Cascais, promovida pelo cavaleiro 
Fernando de Oeiras. 

Tiveram as praças pequenas concorrências, pouco mais de meia casa a melhor, que as 
tardes já vão estando pouco próprias para essas diversões. 

O verão diz-nos adeus, e, segundo informações de certos pontos do país, fá-lo com a 
maior generosidade, pois que as últimas chuvas aumentaram muitíssimo a colheita do vinho. 
Nem tudo são rosas, porém, visto que o vinho velho ainda existente nas adegas, cujos 
proprietários precisam de todo o vasilhame, tem sido ultimamente vendido por baixíssimo 
preço. Os taberneiros é que não querem saber disso e pelo mesmo preço alto continuam 
vendendo o vinho a retalho. São problemas de economia que cada qual resolve conforme as 
opiniões egoístas da própria algibeira. 

Com voas vindimas, portanto, e com variadíssimas festas vai-se o verão despedindo. 

Alcochete, a velhíssima terra que tão amada foi nos nossos antigos reis, não quis ficar 
atrás de outras menos notáveis vilas do nosso Portugal, e teve também seu dia de regozijo, 
quando da solenidade da colocação da primeira pedra no monumento à memória do Rei D. 
Manuel, o Afortunado, que em Alcochete nasceu – quem cuidaria então que ele havia de ser 
rei de Portugal? – em 31 de maio de 1469.  

Na alocução de Presidente da Câmara leio que ele o tratou por majestade “sua 
majestade o Rei o Senhor D. Manuel.” Afortunado ainda o vemos até depois de morto. O 
primeiro rei na península que usou do tratamento foi D. Filippe II, e o deu ao sobrinho, rei de 
Portugal D. Sebastião, não fosse ele tratá-lo por alteza. 

Na festa de Alcochete foi o sr. general Pimentel Pinto, ministro da guerra, quem 
representou o sr. D. Carlos.  

Em Cascais é que já tem sido as festas mais faladas. A regata, que na linda baía se 
realizou no domingo, levou à vila a maior animação. 

Foram muitas as corridas efetuadas: canoas de picada, canoas de pesca, iates à vela, 
mistas de vela e remos, guigas de quatro e seis remos, baleeiras timonadas por senhoras, etc. 
Houve também corridas de patos e desafios de natação. 

Eram júri das corridas de velas, o Rei, como presidente, e os srs. D. Fernando de 
Serpa, Antônio  Pinto Basto, João Caldeira, D. Manuel de Menezes e conde de Arnoso, João, 
e das corridas de remos os srs. Fernando de Magalhães, Virgílio Costa e Augusto Ferreira 
Pinto. 

A distribuição dos prêmios realizou-se no Sporting-Club, onde os vencedores foram 
muito vitoriados. 

Os prêmios constavam de vários objetos de arte. 

Houve depois baile animadíssimo que durou até às duas horas da madrugada. 

Animou-se Cascais nestes últimos dias com a chegada de Suas Majestades, que para 
ali partiram no dia 26. No alto de S. Pedro de Sintra foram apresentar suas despedidas à 
Rainha, sra. D. Amélia, a câmara municipal, autoridades judiciais e administrativas e grande 
número de famílias. Em Cascais foi recebida com grandes ovações, músicas e foguetes, como 
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é costume. O sr. Costa Pinto entregou-lhe uma linda poesia de Lopes de Mendonça e a 
Rainha, vendo a assinatura, disse: 

- São de Lopes de Mendonça, devem ser bons. 

Mais um dia de festa foi o de 28, aniversário de Suas Majestades. É dos mais belos 
espetáculos o da iluminação da baía. 

Mas não só no continente as festas são por todos os lados. Também dos Açores nos 
chegam notícias do que por lá foi quando do recebimento que a câmara de Ponte Delgada fez 
ao Príncipe de Mônaco, cujos estudos marítimos de grande utilidade, na maior parte foram 
feitos nos mares açorianos. A uma nova avenida na capital de S. Miguel foi posto o nome do 
Príncipe, o que ele agradeceu com as palavras seguintes: 

“Por este ato cheio de delicadeza, os habitantes de S. Miguel querem reconhecer a 
amizade que eu lhes dedico há um quarto de século. É um pensamento que me impressiona 
profundamente e que deixará no meu coração um novo sentimento a seu respeito. Tenho 
orgulho em ver o meu nome colocado nos muros da cidade de uma ilha que produz tão 
repetidas vezes homens notáveis, e esta lembrança, nascida no meio do Oceano que mais me 
aproxima da família açoriana, será uma das mais queridas na minha vida de navegador.” 

Lisboa é que por enquanto arrasta uma vida pouco movimentada. Só a abertura dos 
teatros lhe deu uma certa animação, sobretudo a revista de Machado Correa e Acácio Antunes 
no teatro do Príncipe Real, que tem tido enchentes consecutivas. 

Grande número de atores ainda continua pela província, donde há dias nos vieram 
notícias assustadoras a respeito da atriz Amélia Vieira, em perigo de vida, segundo se dizia 
em resultado de uma grande queda que dera. Felizmente, as notícias eram muito exageradas, 
e, conquanto os ferimentos e contusões fossem de certa gravidade a distinta atriz parece estar 
em via de pronto restabelecimento. 

Ainda bem que não temos desta vez de falarmos de coisas menos alegres. O tempo 
melhorou, as noites estão esplêndidas, céu, mar e terra só falam de ser abençoados. É raro 
poder-se escrever uma crônica inteira sem que, por dever de ofício, não tenha a gente que 
referir-se a mortes, desgraças, agonias e desesperos. Desta vez, graças a Deus, só falamos de 
romarias, touradas, regatas, bailes... Nem deu vontade de me referir à morte daquelas duas 
velhas avarentas, caso que lembra o célebre romance russo Crime e Castigo. Deixemos em 
paz as velhas mais dando para falar na morte do que nos oitenta anos ou coisa que o valha, 
que durou a vida a cada uma. 

Já é azar. 

 

João da Câmara 

 

 

  



513 
 

O Ocidente. nº 928. Lisboa, 10 de outubro de 1904. p. 220, 1 col.  

 

 

CRÔNICA OCIDENTAL 

 

 

Foi em meio das últimas alegrias de uma estação que se despede. Falava-se até em 
Cascais de um baile que devia realizar-se na Cidadela. Andávamos mal-acostumados, está 
visto, talvez andássemos esquecidos.  

É que, para estas coisas, há muitos que desejam fechar os olhos, calar pressentimentos, 
às vezes até chamar maus agouros a claros argumentos da razão.  

Lisboa animara-se um pouco com a abertura das cortes e foi em uma das sua últimas 
sessões que ao sr. Ministro da Marinha coube o tristíssimo dever de comunicar à nação a 
notícia lúgubre que havia de enchê-la de horroroso e doloroso espanto.  

As armas portuguesas haviam padecido ao sul de Angola um terrível desastre. Era 
grande a lista dos mortos, e entre eles figuravam os nomes de muitos oficiais distintos 
sacrificados pelo dever ou por sua entusiástica dedicação à pátria. 

O sentimento que de todos se apoderou não é possível defini-lo. Eram os brios 
ofendidos, era a compaixão e saudade pelos mortos, era a piedade pelas famílias, era a 
comparação da tristeza de hoje tão profunda com aquela alegria de há poucos anos, em Lisboa 
e pelo país inteiro, quando foi da chegada das primeiras tropas vencedoras dos vatuas. 

Lembra aqui o verso de Dante tantas vezes citado. Tempos que foram de ventura ainda 
tão perto, e já hoje correm de tamanha tristeza! 

Ainda, por falta de comunicações telegráficas para o interior, poucos são os 
pormenores recebidos pelos quais ansiosamente se espera. Soube-se apenas ao certo que o 
desastre foi de maior gravidade e que muito sangue português ensopou o chão africano, tendo 
os cuamatas atacado de surpresa a guarda avançada da coluna, cujo comando fora entregue ao 
capitão de artilharia. Luiz Pinto de Almeida, irmão do sr. Simões de Almeida, antigo 
presidente da Associação Comercial de Lisboa, e que foi vítima de sua valentia. 

Que dolorosos dramas se passaram! Que lágrimas amargas se hão vertido, ainda mais 
do que sangue se verteu. 

Muitos prognosticavam o desastre, jornais de Lisboa e do estrangeiro achavam 
insignificante o pequenino exército que ia bater-se contra numerosas tropas perfeitamente 
armadas, povos talvez de perfeito acordo com seus vizinhos, os cunhamas, apesar do muito 
que em contrário se afirmava. Os telegramas recebidos pelo sr. Ministro da Marinha provam 
que, se na metrópole havia dúvida sobre a vitória não a tinha a temeridade dos que iam 
arriscar a vidas. 

Fala-se em que uns cinco mil homens vão ser convenientemente armados para que seja 
completa a desforra. Mas vai começar o tempo das chuvas e talvez a partida não possa 
efetuar-se antes de uns quatro meses, pelo menos. 

Tanto mais dolorosa foi a notícia, quanto é certo que bastantes apreensões havia 
desvanecido o telegrama do governador geral de Angola noticiando numerosas perdas dos 
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cuamatas no reencontro dos dias 21, 22 e 23 do mês passado. Vinte e cinco libatas haviam 
sido queimadas pelas nossas tropas. 

Maior, muito maior, foi a tristeza agora, quando já uma esperanças raiava nos espíritos 
mais duvidosos, nos mais conhecedores dos riscos da aventura. 

Há no céu estrelas que periodicamente diminuem de grandeza para rebrilharem 
novamente; assim será também na nossa história africana. Desaire não houve; desastre 
apenas. 

Mas tanto este preocupou a população, que quase, fora da política, passaram 
despercebidas as propostas de lei apresentadas pelo sr. Ministro da Fazenda e referentes ao 
contrato dos tabacos, modificação do sistema monetário, navegação para o Brasil, direitos de 
importação de peixe fresco, crédito agrícola e câmaras de compensação. 

O pensamento agora dominante é outro; ainda os corações não se tranquilizaram o 
preciso para que outras questões, embora de grande importância, sejam discutidas com o calor 
que a oposição decerto lhes vai dar e em seus jornais lhe promete. 

O sr. Conselheiro José Luciano de Castro, cujas melhoras são notáveis, reuniu ontem 
em sua casa os seus amigos políticos. Muito concorrida foi também a reunião das maiorias, 
sendo em seu discurso muito aplaudido o sr. Hintze Ribeiro.  

Veremos o que dá a política; por ora só uma nova indiscutivelmente boa devemos aqui 
registrar. Deu-a ao país o Rei no discurso da coroa pelas seguintes palavras: — “Uma alta 
demonstração de estima acabamos de receber dos augustos soberanos, os reis de Inglaterra, 
imperadores das Índias, convidando-me e a S. Majestade a Rainha, para, em novembro 
próximo, os visitarmos em Londres. A tão penhorante convite é intento e desejo nosso 
corresponder, como o pedem o nosso pessoal afeto e os estreitos laços de antiga amizade e 
aliança entre as duas nações, sendo-me grato recordar que a Portugal fez o rei Eduardo VII a 
sua primeira visita quando ascendeu ao trono, do que nos ficou indelével reconhecimento.” 

É para que tudo nesta crônica não seja tristeza, porque há mais ainda de que havemos 
de falar, infelizmente algumas mais. 

Enquanto os políticos discutem se esta notícia da próxima viagem do Rei à Inglaterra 
significa ou não significa a estabilidade do ministério e cada qual apresenta fatos ou 
argumentos favoráveis à sua opinião, digamos alguma coisa de um homem que prestou 
serviços, preparemos umas flores para as deitá-las sobre um caixão da que foi das artistas 
mais gentis e do mais formoso talento no teatro português. 

Os dois funerais quase se encontraram no cemitério dos Prazeres. Saíam os que 
haviam acompanhado à sepultura o cadáver do par do reino Simões Margiochi e apontava ao 
alto da Avenida Saraiva de Carvalho o enterro de Rosa Damasceno. Parece que na morte os 
contrastes ainda são mais pasmosos que na vida. 

O antigo provedor da Casa Pia morreu rodeado por alguns antigos alunos deste 
estabelecimento. Parece, segundo ele o disse, que isso lhe suavizou os últimos momentos de 
sofrer nesta terra. Simões Margiochi trabalhou muito, e sua interferência foi salutar em muitos 
assuntos de educação e de fomento da agricultura. Pertenceu à câmara municipal de Lisboa e 
era par do reino por direito hereditário. Uma doença curta, mas que logo deixou prever o 
desenlace fatal, serviu de prevenção aos amigos para o desgosto que haviam de sofrer. 

Não sucedeu assim com Rosa Damasceno, arrancada em poucos segundos ao carinho 
dos seus e à admiração de nós todos, quando todos a julgavam restabelecida de um 
ligeiríssimo incômodo de que padecera há dias. 
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E ela, que era o símbolo da primavera e cuja mocidade lembrava a da flor lendária de 
Jericó, a que uma gota de orvalho faz reabrir as pétalas; ela que, ainda este ano, tanta vez nos 
encantou com a frescura da sua voz e a gentileza do seu sorriso, quem havia de acreditar que 
para sempre, desde tão cedo, iria dormir no caixão que mãos piedosas encheram de flores, 
como o esquife de Ofélia, que braços de amigos reverentes transportavam, um destes dias, 
para a capelinha branca do cemitério? Saímos de lá, era já noite, e parecia que as estrelas do 
céu eram lágrimas de prata a tremeluzirem sobre as pontas esguias dos ciprestes. Também o 
céu chorava. Seria da nossa dor, que não sobre aquela que recolhera em seu piedoso seio onde 
todas as dores têm fim. 

Devi a Rosa Damasceno dos melhores instantes da minha vida literária. Quando no 
teatro me estreei com a minha peça maior, D. Affonso VI, depois de ligeiras tentativas, foi a 
sua voz, que lembrava pérolas caindo em taça de ouro, que disse os meus pobres versos, que 
lhes deu cor, que lhes deu relevo. Foi Rosa Damasceno quem, ainda no teatro de D. Maria, 
disse com todo o primor dos versos de Alcácer Quibir e deu encanto às duas pequeninas 
alentejanas dos Velhos e da Triste Viuvinha. Nas peças que escrevi para o teatro D. Amélia, 
tive-a sempre como intérprete. Acode-me agora aos olhos uma lágrima, recordando um 
passado, que em dias futuros que Deus ainda me queira conceder de alegria há de embaçar 
com uma névoa. Nunca mais à querida artista eu hei de beijar a mão comovidamente, 
agradecendo-lhe as dádivas do seu talento e, ainda mais preciosas, as da sua amizade. 

Poucas horas depois de haver recebido a nova triste, tive de ir ao teatro do Ginásio 
assistir à estreia de dois discípulos meus do Conservatório. E entre os aplausos que lhes 
dispensavam uma dor mais aguda eu sentia no coração. Não se me tirava do pensamento 
aquele astro a apagar-se ainda tão longe do ponto em que o destino que lhe desejávamos 
tocava no horizonte. Lembrava-me de quando pela primeira vez vira a artista no teatro da 
Trindade, cantando numa ópera cômica versos com música de Offenbach, declarações de 
amor ao seu pastor, o Brazão, que havia de ser glória fulgente do teatro português, e depois a 
esposa dele, agora mergulhado na mais pungente das dores. 

Brazão bem sabe que muitos sofrem com ele nesta hora. Seja-lhe este o maior lenitivo, 
sejam-lhe as provas de apreço que lhe dão os colegas e amigos e quantos, tanta vez, o 
aplaudiram ao lado da companheira excelente, consolação na tristeza, raio pálido de luz na 
treva de que veio a cercá-lo a mais cruel das ausências. Outras maiores consolações saberá 
encontrar sua alma cristianíssima. 

 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 929. Lisboa, 20 de outubro de 1904. p. 228, 1col.  

 

 

CRÔNICA OCIDENTAL 

 

 

A semana havia sido para os políticos. Com a abertura das câmaras, e as questões 
suscitadas pelas guerras no sul de Angola, e as financeiras, eram os políticos os heróis do dia. 

Politiquemos, diziam os mais indiferentes. E discutiam-se os artigos dos jornais e 
enchiam-se as galerias da câmara para o discurso do sr. João Arroyo, com uns adornos de 
retórica, e a resposta do sr. Hintze, toda ela recortada nos melhores moldes parlamentares. 

O que nem todos esperavam era que tão cedo chegássemos a um dos capítulos mais 
importantes da história dos tabacos e fósforos: a queda do ministério. 

Uns boatos, uns sintomas de crise, um estudo de caras pelos psicólogos da política, 
iam confirmando o que regeneradores diziam de cara de palmo, e progressistas  facile 
creaimus quod volumus  cantavam por todos os cantos da Arcada, de olho muito reluzente. 

Para que não houvesse sessão na câmara dos deputados, o ponteiro do relógio deu um 
salto das duas menos dez para as duas, e o sr. presidente mandando proceder à segunda 
chamada, declarou não haver sessão por falta de número.  

Entretanto chegavam muitos deputados e as suspeitas avolumadas definiram-se em 
certeza: o ministério caíra! 

Quando, perto das cinco horas, o sr. Hintze Ribeiro entrou na secretaria do reino, 
desfez as últimas dúvidas. O governo apresentara a o rei a sua demissão, que fora aceita. 

Depois da proposta da Companhia dos Fósforos haver sido apresentada ao parlamento, 
o sr. presidente do conselho pediu ao chefe do Estado lhe concedesse um adiamento das 
câmaras para que o governo se habilitasse com o devido conhecimento do assunto a discuti-lo 
no parlamento. Entendeu o rei não dever deferir ao pedido e o ministério viu-se obrigado a 
pedir a demissão. 

Uma coincidência curiosa: no mesmo dia, terça-feira, dia aziago, em que o senhor 
Hintze abandonava o poder, recebera de manhã, havendo-lhe sido impostas pelo senhor Barão 
Wedell Jarlsberg, ministro da Suécia e Noruega, as insígnias da ordem dos Serafins com que o 
agraciara o rei da Suécia, Oscar II. Ordem dos Serafins!... Parece que deve ser para voar alto, 
para subir... E foi nesse dia a queda! É caso para os futuros presidentes tomarem doravante 
cuidado com as muitas águias de várias cores que giram muito alto pelo azul das honrarias. 

Depois de algumas conferências entre os senhores conselheiro José Luciano de Castro 
e Pereira de Miranda, visto o estado de saúde do chefe do partido progressista, o sr. Pereira de 
Miranda, que sempre se mostrara relutante para a aceitação de qualquer pasta, aceitou agora a 
do reino ficando o senhor José Luciano com a presidência do conselho. 

Como sempre sucede, duas horas depois da primeira conferência, já era enorme a lista 
de nomes citados para as diferentes pastas e para os lugares de governadores civis dos 
distritos. Fervilhavam as opiniões e só num ponto eram todos concordes, na má herança que o 
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senhor Hintze e seus colegas no ministério, mau grado seu, deixaram aos progressistas que em 
hora muito difícil tomam conta do poder. 

Não é somente a solução do Contrato dos Tabacos que vai desde já embaraçar os 
senhores Pereira de Miranda, Moreira Júnior, Alpoim, Espregueira, Villaça, Eduardo José 
Coelho e Sebastião Telles; é também a questão de África, a vingança que é preciso tirar-se do 
desastre que em Angola sofreram as armas portuguesas. 

Há poucos dias, celebraram-se em Lisboa exéquias solenes pelos que tão longe, no 
cumprimento de um dever, derramaram o sangue por sua pátria. Foi uma cerimônia solene e 
dolorosa. 

Pelo sentimento de piedade que nos inspiram as desgraçadas vítimas, melhor 
poderemos calcular o que não irá agora por todo o vastíssimo império da Rússia, onde tantas 
famílias a estas horas choram entes queridos desaparecidos nos mais cruéis combates de que 
reza a história moderna, ou vivem na mais angustiosa das dúvidas. 

Os japoneses, segundo os últimos telegramas, caminham de vitória em vitória, 
semeando de cadáveres o chão da Manchúria. Torna outra vez a falar-se da mediação da 
Alemanha, França e Inglaterra, mas afirma-se, por outro lado, que a Rússia pretende a vitória, 
seja à custa de quantas mil vidas forem e de muitos milhões de rublos. Um horror! Com que 
direito se pretende assim enlutar um povo já de si tão desgraçado? 

Nem o pensamento se pode demorar muito na contemplação de tão pungentes quadros, 
mais dolorosos ainda depois de tantas apologias da paz geral e quando nos lembra que um dos 
que mais por ela tanto [estavam] interessados foi o próprio Czar [devemos] que muito mais 
pode a fatalidade [   ]melhores desejos do coração. 

O dó de que devem vestir-se os homens da corte em S. Petersburgo deve ser ainda 
mais negro que o do rei da Espanha pela morte de sua irmã, a Princesa das Astúrias, e o do rei 
de Saxe pela morte de seu pai, Jorge da Saxônia, que foi marido da infanta D. Maria Anna de 
Portugal. 

Por estas duas mortes está de luto a família real portuguesa, conforme a declaração já 
publicada no Diário do Governo. 

E parece-nos que já é tempo de falarmos em alguma coisa mais alegre. O outono 
também tem suas flores e, porque o céu nos aparece mais carregado de nuvens, não deixam os 
crisâtemos de florescer na terra. Até, por sinal, no dia 23 se efetua na Real Sociedade 
Nacional de Horticultura uma exposição dessas lindas flores, em diferentes seções, com 
diplomas, medalhas, menções honrosas e certificados de mérito para os diferentes expositores. 

Despedidas de verão lhes chamavam antes; alegremente o verão se despediu de nós 
enchendo de vinho as adegas. Foi pasmosa a colheita este ano e tamanha que todos os 
lavradores se queixaram da abundância. Os preços estão baixíssimos e por mínimos preços 
foram vendidos os vinhos que ainda restavam do ano passado. O lavrador queixa-se sempre e 
o taberneiro vende sempre o vinho pelo mesmo preço. 

Lisboa vai-se animando pouco a pouco. Só dois teatros ainda conservam suas portas 
fechadas: o de S. Carlos, que só para dezembro costuma acender suas luzes, e o de D. Maria, 
cuja companhia abriu sua época no Porto, apesar do grande transtorno que lhe fez o não terem 
vindo a tempo e horas do Brasil o ator Luiz Pinto e a atriz Ângela. 

D. Amélia promete-nos para esta época inúmeras novidades. Para as primeiras dez 
recitas de companhias estrangeiras, que se realizarão entre 15 de novembro e 12 de dezembro, 
já a assinatura se acha aberta. Admiraremos mais uma vez a formosura de Jane Hadingo, que 



518 
 

vem acompanhada por Le Bargy e Grand; ouviremos depois Mounet-Sully que representará o 
Édipo Tirano, o Hamlet e o Ernani; finalmente riremos com Polin, rei dos cançonetistas, que 
será acompanhado por Paulette Darty. 

Mais tarde, diz-se, visitar-nos-á a incomparável Susanne Desprez, que foi 
companheira do Antoine no seu último giro pela América do Sul e que entre nós representou 
inolvidamente a Blanchette, a Fille Elisa e o Poil de Carotte. É um dos maiores talentos do 
teatro moderno. 

Para que nada falte no repertório, para nos desenfastiar um pouco de farsas, comédias, 
dramas e tragédias, de alexandrinos clássicos e da prosa terra a terra dos dramas populares, 
três concertos nos manda o Visconde de S. Luiz anunciar em seu teatro pelo grande artista 
Kubelik, o rei dos rabequistas. 

Assim se nos anuncia um inverno menos mau. Devemos ainda acrescentar que no 
teatro de D. Maria tudo se prepara para que o Rei Lear, tradução em verso de Julio Dantas, 
seja posto em cena com o maior esplendor. 

Que bom seria podermos fazer sobre outros assuntos o mesmo prognóstico que sobre 
teatros, com o maior desejo de acertar, fazemos em vista de tais e tantas novidades! 

 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 930. Lisboa, 30 de outubro de 1904. p. 236, 1 col.  

 

 

CRÔNICA OCIDENTAL 

 

 

Ainda mais uma vez a política tem de ir à frente da crônica, como tambor mór. É ainda 
o novo ministério que mais assuntos fornece ao noticiário: nomeações de secretários e 
governadores civis, cumprimentos aos ministros em seus gabinetes, primeiros conselhos, 
projetos, pontos de interrogação dos mais interessados, muita ansiedade, e já, uma vez por 
outra, algum jornal da oposição, pondo de pare o açafatezinho cheio de pétalas de rosa com 
que prometia ir enchendo o caminho aos recém-subidos ao poder. 

Não há fiar em expectativas benévolas. Todos sabem que feio rosto a máscara bonita 
pretende esconder. 

Uma tristíssima nota, entre coros unânimes de louvores é que veio apertar os corações, 
até dos que menos dispostos os haveriam para o júbilo nesta mudança de gabinete. Um 
desgosto profundo veio enlutar um dos homens, que criou mais fundadas esperanças nos que 
veem na política o que quer que seja de mais alto, nobre e digno do que simples manejos para 
ganhar-se uma eleição, um dos homens em cujo valor o país confia e a quem a imprensa 
estrangeira acaba de fazer o maior elogio. Coincidência fatal foi essa ao novo ministro da 
marinha, D. Manuel Antônio Moreira, homem de ciência e cujo alto valor na política ficou 
nas passadas sessões da câmara demonstrado evidentemente, esmagou o coração, talvez na 
hora em que mais batia de júbilo legítimo pela alegria que dera aos seus. E nesse mesmo dia 
arrebatava-lhe a morte a mãe amantíssima, numa congestão inesperada. O véu negro lhe 
durará para sempre, a encobrir-lhe a memória destes dias, quando lhe acabavam de premiar 
sua inteligência, de recompensar seu trabalho e dedicação.  

Mas é força calar os sentimentos, e é no trabalho a que tem de dedicar-se em momento 
muito crítico da nossa história, que o filho infeliz há de encontrar alívio à sua enormíssima 
dor. 

Muito agora têm os ministros que resolver, casos seríssimos não só da administração 
interna, mas outros muitos que se relacionam com a política exterior. Pertence àquele grupo a 
resolução do negócio dos tabacos, a este as consequências das lutas em África contra os 
negros do sul em que andam envolvidas mais duas poderosas nações, a Inglaterra e a 
Alemanha. 

Sob o ponto de vista das relações de Portugal com as potências estrangeiras muito 
havemos a esperar da próxima viagem do Rei que vai pagar a visita ao Rei Eduardo VII. O 
Marquês de Soveral já partiu para Londres, havendo tomado o sud-express de segunda-feira 
passada. 

Ainda talvez encontre a população inglesa em grande excitação, devida ao caso de 
Hull, onde cinquenta barcos de pesca estavam reunidos, havendo sido atacados pela esquadra 
do Báltico em caminho para o Oriente. Houve mortos e feridos, e o caso excitou contra a 
Rússia a cólera dos ingleses, a ponto de, na estação de Vitória, haver sido o embaixador da 
Rússia insultado por numerosa multidão, que tentou quebrar os vidros das carruagens em que 
ele se achava. 
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O misterioso incidente ainda não está de todo esclarecido nos seus pormenores, sendo, 
porém, certo que houve algum mal-entendido. 

Toda a Europa se mostra inquieta. O general André, ministro da guerra na república 
francesa, pediu à comissão de orçamento um crédito de dezessete milhões e, por outro lado, o 
antigo ministro da marinha Lockroy, falando com um jornalista, não lhe escondeu as suas 
apreensões. 

Notícias posteriores dizem que a ofensa terá em breve reparação. Teria havido um 
equívoco, havendo sido os pobres pescadores tomados por inimigos, pois que o governo russo 
fora informado do plano dos japoneses de destruir a esquadra do Báltico nos mares da Europa, 
e por isso avisara o almirante de não deixar aproximar-se nenhum navio, podendo algum 
torpedeiro inimigo disfarçar-se em navio mercante. 

A Rússia adquiriu com o feito bastantes antipatias. Os próprios alemães e franceses 
censuraram o ato ultimamente praticado em Hull. Estes chamam-lhe precipitação; um jornal 
de Berlim compara os russos na Mancha a D. Quixote atacando os moinhos. 

Mas, para sossegar os ânimos excitados bastara o telegrama que o Czar enviou ao Rei 
de Inglaterra manifestando seu desgosto pelo incidente, que atribui a um desgraçado 
equívoco. 

Antes seja assim e não vejamos por enquanto perturbada a paz na Europa. Se o medo 
guarda a vinha, muito mais agora nos guardará a todos. A ninguém apetece ver reproduzidas 
na Europa as horríveis desgraças que tanto desonram a humanidade em Porto-Artur e suas 
imediações. 

Grato nos seria nunca termos de nos referir a tais assuntos em que havíamos de falar 
de milhares de mortos, e, conquanto de muito menos interesse seja o assunto, falarmos apenas 
de teatros e bailes no inverno, de flores na primavera, de círios e romarias no verão, e agora, 
em pleno outono, contarmos as despedidas nas praias e como Lisboa, a pouco e pouco, se vai 
animando com seus teatros abertos. 

O visconde de S. Luiz já cumpriu parte da sua promessa de grandes novidades e de 
apresentação de grandes artistas, dando a admirar ao público a arte e perícia de um discípulo 
do conservatório de Bruxelas, que nos intervalos da Magda uma destas noites, tocou 
primorosamente e com muito aplauso o concerto em ré menor de Vieuxtemps, o  andante 
cantabile de Sgambatti e os Nigeunertanze de Nackez. 

Infelizmente, uma bronquite grave não nos deixou assistir a uma outra festa muito 
animada que se realizou terça-feira no Conservatório de Lisboa, a distribuição de prêmios aos 
alunos da arte musical e aos de arte dramática que este ano terminaram seu curso. 

Silvestre Alegrim e Simões Coelho já se estrearam no teatro do Ginásio. As alunas 
Etelvina Serra e Jesuína Mottili em breve farão suas provas, aquela no teatro da Avenida e 
esta no de D. Maria. 

São alegrias. Mas quem gostar de drama também escusa para buscá-lo de ir fora. Por 
desgraça nossa também por aí os temos tido. Há dias, falando aqui de um crime que se passara 
no Porto e de que haviam sido vítimas duas velhas ricas, comparamos o caso com o do Crime 
e Castigo. Pois outro ponto de contato houve entre o caso real e o do famoso romance do 
grande russo Dostoiévski. Não era intenção do assassino dar cabo da segunda velha, que era 
boa pessoa, confessou ele. Um crime arrastou-o ao outro; cometeu este, só para que o do 
primeiro não houvesse testemunhas.  
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Agora que o criminoso foi descoberto pela polícia e tudo confessou, perdeu o público 
um pouco do interesse que havia mostrado; mas, ainda assim os jornais do Porto publicam em 
cerradas colunas as últimas confissões do réu, suas entrevistas com a mulher e os ínfimos 
pormenores da sua vida no cárcere. É ainda o antigo farinheiro, o herói do dia. Mais uma 
vítima do jogo, cuja liberdade tantos defendem. Mais uma vítima, mentimos. Também dele 
foram vítimas as velhas, ainda que nunca jogaram. 

De outro crime, de que no Porto se falou, saiu despronunciado o acusado, aquele 
infeliz aprendiz de boticário que diziam haver envenenado uma criança para que as culpas 
recaíssem sobre um companheiro a quem queria mal. Seria ao pé dele o farinheiro um santo e, 
mais uma vez, se provou o perigo das indignações e como por vezes os muito bem 
intencionados podem, por um excesso de amor à vingança, cometer as maiores das injustiças. 
Desta vez saiu ileso o acusado, mas quantos padecem inocentes, por esta ânsia de muitos 
quererem achar sobre quem recair os ódios que um crime incendeia. 

Se de crimes pouco mais teríamos de falar, não deixaremos em descanso os 
criminosos. Uma destas noites fugiram de Rilhafolles três condenados a penitenciária que 
para o hospital tinham sido transferidos por dar indício de alienação mental. A fuga foi bem 
combinada e executada com desembaraço, mas pouco tempo gozaram da liberdade. Logo um 
polícia, vendo-os de uniforme, lhes deitou a mão e o encaixilhou outra vez devidamente. 

Para cenas rocambolescas é preciso um pouco mais de fantasia e desta faculdade só 
mostrou opulência incomparável o célebre Bicho quando fugiu da Torre de S. Julião e, muito 
mais ainda, quando se escapou do juízo de instrução criminal. Um verdadeiro gênio! 

 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 931. Lisboa, 10 de novembro de 1904. p. 244, 1 col.   

 

 

CRÔNICA OCIDENTAL 

 

 

Dois assuntos se nos impõem desde já. Tenham paciência os generais russos e 
japoneses, heroicos sitiantes ou defensores de Porto-Arthur; tenham paciência os diplomatas 
ingleses e russos que tratam do caso de Hull; o general André e o senhor Combes, se por 
milagre souberem da minha crônica, não se escandalizem que eu os ponha de parte nas graves 
questões de espionagem no exército francês e da denúncia da concordata.  As celebridades 
que vêm visitar o teatro de D. Amélia dispensarão hoje o meu reclamo e até os senhores 
ministros progressistas e as eleições municipais me não darão o trabalho de percorrer as 
folhas políticas para sobre eles e elas contar o que se diz. 

É que, realmente, os dois fatos de que vou falar são de tal ordem e de tão poucos 
precedentes em um país como o nosso, que, desde há séculos, criou a triste fama de criar 
ingratos; é que de tal forma consolam, num tempo em que só reinam desconsolações; é que, 
por esse motivo, há tantos de quem dizer bem, que até me parece um sacrilégio molhar a 
mesma pena no mesmo tinteiro, para em linguados cortados pela mesma forma, em vez de 
vícios contar virtudes, em vez de trapaças falar de ciência e de arte, em vez de narrar crimes 
elogiar os homens. 

Fizeram exceção à regra geral os que em Lisboa e no Porto, longe de esquecerem 
benefícios, quiseram que o país inteiro conhecesse dois homens de mérito, verdadeiras glórias 
nacionais, um devotadíssimo à ciência em que foi mestre, Sousa Martins, o outro tamanho 
quanto desgraçado, artista genial, o autor do Desterrado, obra-prima com que se apresentou 
na pátria logo depois da sua volta de Roma, artista sem êmulo no seu tempo em Portugal, o 
escultor Soares dos Reis. 

Pois não é verdade que, falando-se destes dois grandes portugueses, pode a gente por 
um momento esquecer os tabacos e os fósforos e toda a celeuma que por aí vai, visto tratar-se 
de dinheiro, o que é para muitos o mais grave? Não pode a gente esquecer também um bocado 
que há ainda por essas praias uns representantes da sociedade em que a gente se diverte e que 
ainda festas, bailes, concertos e touradas por lá não acabaram? Não podemos deixar para mais 
tarde considerações sobre a falada tolerância do jogo, que já deu azo a dois ou três artigos no 
mais lido jornal de Lisboa? 

É sempre tão agradável poder falar de grandes homens, poder elogiar os que não 
perderam ensejo de exaltá-los perante os contemporâneos, dizendo o que lhes devem e de 
apontá-los aos que hão de vir como límpidas glórias do nosso tempo! 

Assuntos não nos faltavam hoje para a crônica, desde a viagem do Rei, marcada para o 
dia 12, até outra viagem bem diferente, final de uma comédia grotesca, a dos 59 emigrantes 
portugueses fugidos da cadeia do Vigo. Mas descansaremos um dia dessas viagens de bicho 
fantástico, inseto meio borboleta, meio besouro, adejando sobre flores perfumadas e quanta 
vez também sobre as podridões que despertam curiosidade. O noticiário deve ser de todas as 
cores; mas a crônica de hoje deveria ser toda de uma só, da mais opulenta cor de uma 
esplêndida aurora gloriosa. 
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Sousa Martins e Soares dos Reis, ambos tiveram agora sua merecida consagração: o 
grande médico no livro In Memorian, publicado pelo seu grande amigo Casimiro José de 
Lima e colaborado por muitos homens de letras e de ciência portugueses e estrangeiros; o 
grande artista, na estátua que há dias foi inaugurada em sua terra natal, Vila Nova de Gaia, e 
cujo modelo, devido ao talento de Antônio Teixeira Lopes, pudemos admirar numa das 
últimas exposições nas salas do Convento de S. Francisco. 

Convidado para colaborar no livro em homenagem ao sábio professor da Escola 
Médica, aceitei o encargo que era honroso, e no humilde artigo, que mais humilde ainda me 
pareceu entre tantos assinados pelos melhores nomes na ciência e na literatura portuguesa, 
descrevi os princípios de Sousa Martins, quando, ainda com pouco nome, ainda sem grandes 
rendimentos, se sujeitava a subir quatro lances de escada do Colégio da Conceição, até à aula 
de física, onde nos ensinava a introdução à história natural. Dos primeiros e mais entusiásticos 
admiradores que ele teve fomos nós, que o vimos despontar e adivinhamos nele 
intuitivamente o astro que havia de ser. 

Como o tempo voa! Como é longe de todos nós aquela aula de que saíamos, contentes 
do menor elogio que merecêssemos ao mestre! Devo ao dr. Vicente Monteiro a fineza de me 
haver entregue os meus temas desse tempo, que ele encontrara guardados por Sousa Martins, 
talvez como recordação de dias árduos de sua vida, mas, ainda assim dos melhores, pois que 
eram de mocidade. 

Tinha ele então vinte e cinco anos. Usava a cabeleira negra muito longa e sob ela a 
testa cintilava, cintilavam os olhos, cintilavam os seus lábios as palavras que nos dirigia. Que 
lhe importava que fosse de quase crianças o auditório? A mina das pérolas era inesgotável, 
inesgotável a graça daquele espírito; e pérolas e graça tudo nos dava, uma riqueza, em troca 
de uns míseros mil réis que ia receber ao escritório no fim de cada mês. 

Ali começou sua generosidade, e generosidade que havia de torná-lo tão querido de 
todos e o levava das [deshoras] para um trabalho difícil junto da cabeceira de um pobre. 

Sob todos seus aspectos simpáticos o livro agora publicado no-lo vem mostrar, homem 
de ciência, homem de ação, cheio de todas as virtudes, espírito finíssimo, coração de ouro. 
Por todos os lados que o encaramos Sousa Martins seduz sempre, entusiasma muitas vezes. 

Que boa ação praticou o senhor Casimiro José de Lima dando a conhecer o homem 
cuja morte enche de saudades quantos o haviam conhecido e deixou nos corações um vazio 
que jamais pode preencher-se! A melhor luz de seu reinado lhe chamou o senhor D. Carlos no 
telegrama de pêsames que enviou à família do grande homem, apenas soube que para sempre 
ela se havia apagado; de luto se pode vestir a nação, que lhe morrera quem sempre a honrara, 
aqui trabalhando ou nos congressos lá fora, causando assombro por seu vastíssimo talento e 
não vulgares conhecimentos. 

Morreu muito respeitado e muito querido, talvez com saudades da vida. Fez bem a 
muita gente e todos choraram por ele. Foi uma morte feliz; foi um descanso depois de trinta 
anos de trabalho constante. 

A mesma sorte não coube ao outro consagrado de há dias, Soares dos Reis. Esse foi 
um vencido. 

Quando a senhora D. Maria Amália Vaz de Carvalho, conforme o contou num artigo 
do Repórter, encontrou pela última vez o artista, viu-o tão caído, tão invadido pela melancolia 
que lhe falou da arte como da grande consoladora. E ele respondeu-lhe: 

 Consola de muito, mas não consola de tudo.  
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E dias depois espalhava-se a notícia do suicídio daquele pobre desgraçado que tantas 
obras-primas deixou em legado à sua terra. 

Nascido na Vila Nova de Gaia, foram os seus patrícios quem tomaram a iniciativa da 
homenagem agora prestada a seu talento. Fora escultor, uma estátua lhe ergueram. O autor do 
monumento não podia deixar de ser Teixeira Lopes, patrício de Soares dos Reis e seu 
discípulo. 

Da acertada escolha resultou que mais uma obra de arte podemos com orgulho mostrar 
aos estrangeiros que visitam Portugal e assim distrair sua atenção aos verdadeiros sacrilégios 
que por aí se têm feito invocando o bom gosto e a civilização. 

Entre os convidados para a festa, que se realizou no dia 30 de outubro, estava Ramalho 
Ortigão que leu um belíssimo discurso sobre a arte em Portugal e lamentou que toda a obra de 
arte, que tão carinhosamente nos fora legada por nossos avós, houvesse sido pelas vereações 
tão maltratada. Lembrou os antigos arcos da cidade burguesa. Tudo destruído, tudo 
abandonado! E como foi substituído! 

É de temer que tanto Ramalho Ortigão seja escutado agora como o foi Almeida Garrett 
pelos vereadores de Santarém. Mas ao menos o protesto ficou, e proclamado num momento 
solene, aquele em que, com a colaboração de um colossal artista português se prestava 
homenagem a um dos melhores artistas da nossa terra. 

O desgraçado Soares dos Reis não podia haver sido mais inspiradamente representado. 
Sua obra-prima, o Desterrado, esse lhe devia ser modelo. Tão certeiramente o concebeu assim 
Teixeira Lopes, que, por pouco que a vida seja conhecida do que lhe foi mestre e conhecida a 
sua obra, parece que de outra maneira a estátua não podia ser executada. 

Fez-se justiça a um grande talento. Relembrar o que ele sofreu pode servir de lição aos 
que vierem. A justiça a um morto é o que há de mais doloroso, mas parece que ainda é dever 
maior. 

E o mais que se passou nestes dez dias ficará para a crônica que vem, se ainda valer a 
pena. 

 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 932. Lisboa, 20 de novembro – 1904, n° 932. p. 252, 1 col.  
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Fecharam as câmaras e até janeiro podem os deputados da nação aproveitar o 
prolongado verão de S. Martinho com que o céu nos mimoseia e, fazendo cálculos 
meteorológicos e agrícola-financeiros, gozar a aldeia pacata. Depois, em janeiro, será o 
princípio do fim, e não lhes tardará muito o momento em que tenham de, nos bilhetes de 
visita, escrever por baixo do nome, que não chegou à celebridade: “Ex-deputado da nação 
portuguesa.” 

Não se julgue, entretanto, que a política esmoreceu de todo. Quem, por dever ou 
costume ou vício, passa o almoço com todos os jornais políticos desdobrados ao lado sobre a 
toalha e não desdenha da política à hora do café, depois do jantar, poderá consultar os 
periódicos, como quem olha para um barômetro, e prever, por um destes cálculos de 
probabilidades, que nestes assuntos falham muitíssimo, o que nos espera de temporais ou 
bonança de meados de janeiro por diante. 

É claro  ou não se tratasse de finanças  que é ainda o contrato dos tabacos o mais 
discutido. Volumes foram escritos, volumes se hão de escrever. Não admira que o dinheiro 
seja tão falado em prosa, se até Camões lhe dedica três estâncias nos Lusíadas, que, por sinal, 
são as últimas do Canto VIII, uma chave de ouro de que ele diz mal. 

Os senhores Conde de Burnay e Vianna, administradores da Companhia dos Tabacos, 
já tiveram uma demorada conferência com o senhor Espregueira sobre o assunto, e até o 
senhor José Luciano de Castro, em sua casa, tem sido pelo senhor Conde várias vezes 
procurado. Os jornais dão logo conta do caso, atribuindo-lhe, como deve ser, a maior 
importância. 

Também o Rei, senhor D. Carlos, antes de partir, conferenciou largamente com o 
senhor Presidente do Conselho, informando às gazetas que o fizera recomendando-lhe a maior 
moderação na resolução dos mais graves negócios pendentes e manifestando-lhe seu desejo 
de, tanto quanto possível, se evitar o exercício de ditaduras. 

Os telegramas oficiais e particulares continuam dando notícia do entusiasmo com que 
os reis de Portugal têm sido recebidos em Inglaterra. A viagem foi magnífica e as autoridades 
francesas cercaram os monarcas portugueses de todas as atenções. O sr. D. Carlos, apenas 
entrou em França, telegrafou ao Presidente Loubet. 

O telegrama do senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, datado de Windsor às 
duas horas e meia da tarde do dia 16, e dirigido ao senhor Presidente do Conselho, dá conta de 
toda a recepção, desde a chegada do iate Victoria and Albert a Cherburgo, onde o príncipe de 
Gales esperava os reis de Portugal. O Rei e a Rainha de Inglaterra esperaram seus parentes em 
Windsor, onde a guarda de honra era feita por um regimento de granadeiros. A recepção foi 
brilhantíssima e grande o entusiasmo da população. 

Toda a imprensa inglesa se refere à viagem fazendo o elogio do senhor D. Carlos e da 
senhora D. Amélia. Nenhum deles se esquece de citar o nome do Marquês de Soveral, 
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diplomata a quem tanto deve o nosso país e que, como de todos é sabido, goza em Inglaterra 
as maiores simpatias. 

Festas, caçadas, mensagens das municipalidades, o que era do programa e quanto fora 
dele se tem realizado, tudo tem concorrido para que os laços de amizade entre as duas nações 
 frase tão repetida cá e lá  pareçam cada vez mais estreitar-se. Seja assim para bem de 
nós todos, é o que patrioticamente se deve desejar. 

Para que tudo corresse pelo melhor, até o próprio Canal de Inglaterra amansou suas 
ondas, por costume velho sempre revoltas, para que a esquadra inglesa as sulcasse com toda a 
majestade. 

É caso raríssimo e digno de nota, e muito mais ainda se nos lembrarmos que já vamos 
em novembro adiantado e que os ventos no Canal costuma andar por ali como doidos num 
corredor de seus hospícios. 

Não é vulgar nas regiões do norte este magnífico tempo que costumamos chamar de 
verão de S. Martinho e que entre nós passa para muitos como a mais bela estação do ano. 

Que lindos dias temos gozado, depois das abundantes chuvas que trouxeram a alegria 
aos lavradores! Até Lisboa, menos sensível que os campos às mudanças do céu, parece que 
toda se enfeita com a luz doce, levemente dourada, com que o pôr do sol, todas as tardes a 
ilumina. 

Animaram-se as ruas e as primeiras toaletes de inverno ficam bem este ano às caras 
bonitas, o que infelizmente nem sempre acontece. Das 3 e meia às cinco e meia, desde que o 
sol acende fogueiras nos vidros das casas altas, até que se acendem os primeiros candeeiros 
nas ruas, é agradável passear pelos sítios mais frequentados, a rua do Ouro, o Rossio, o 
Chiado. A Avenida, onde o ouro começa a cobrir as árvores, não tardará a assumir seu 
importante lugar de passeio favorito. 

Nestes dias de tão suave melancolia, convidando os espíritos para pensamentos ternos, 
para uma poesia indecisa, é triste recordar misérias e parece que mais desconsolam aflições. 
Tudo respira paz, tudo respira amor; apenas uma ou outra saudade, mas daquelas de que nos 
fala Garrett no princípio do seu poema, apenas a saudade parece que deve ter vida e não fica 
bem pensar-se em ódios ou em desastres que devem ser vingados. 

E foi num destes dias que nos chegaram notícias pormenoristas do combate em que as 
armas portuguesas tiveram na África de baixar-se perante a audácia dos negros que, em 
proporção de dez para um, contra elas marcharam e alcançaram vitória. 

Ainda há muito que esclarecer a este respeito e as versões que nos chegaram sobre os 
motivos da derrota, nem todas concordam. Erros houve decerto que é forçoso não se repitam, 
e Deus queira que seja desmentida a acusação de ter havido soldados nossos que no chão 
foram prostrados por imprudentes tiros da nossa artilharia. 

Escreveu o utopista Victor Hugo, mau profeta, que no princípio deste século já tudo 
seria paz! Como se enganava com seu bom desejo! É de guerra, é de guerras que se fala. 
Quando acabará a do extremo oriente?  Pergunta-se. E ninguém sabe responder! Quantos mil 
homens hão de ainda verter o sangue no mais cruel dos espetáculos, vergonha nossa? De 
quando em quando, fala-se de mediação, e, passados dois dias, vem o desmentido. Fala-se de 
novo congresso na Haya; mas para quando?... Para o ano! E russos e japoneses vão morrendo 
às centenas. 
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O caso de Hull não perturbou a paz; mas que terrores inspirou! Louvaram todos a 
prudência de Inglaterra; foi louvado o imperador da Rússia pelo telegrama em que mostrou 
seu pesar do sucedido; deveu toda a Europa um enorme favor à França por sua intervenção; 
mas falou-se da guerra, e já era tempo de riscar este nome dos dicionários modernos. 

O descanso em que deve viver-se mão pode ser apenas a folga que nos dá o pau que 
vai e vem. É preciso que se vá por uma vez e não torne a vir, que há por aí muito mais em que 
pensar-se e de mais vantagem que uns brios guerreiros acariciados. 

Se até Lisboa, onde isto é raro, teríamos agora ocasião de falar um bocadinho em arte! 

Nem menos de onze artistas, todos nacionais, se apresentaram com seus projetos no 
concurso para o templo da Imaculada Conceição. Foram eles os senhores Adães Bermudes, 
Álvaro Machado, Francisco Carlos Parente, Joaquim Norte, Tertuliano Lacerda Marques, 
Raul Lino, Adolpho Marques da Silva, Costa Campos, Frederico Evaristo Gomes, José 
Ferreira da Costa e Pedro Machado. 

Brevemente devem ser conhecidos os resultados do concurso. Os projetos serão 
expostos numa das salas da Academia de Belas Artes. Os prêmios distribuídos serão três, 
devendo ser executado o projeto que obtiver melhor classificação. 

Pouco mais a arte agora tem dado, que deva aqui especificar-se, pois os próprios 
teatros, das peças que têm dado, quase todas, são velhas conhecidas. A época ainda não 
chegou para eles. Fala-se de alguns originais portugueses, mas é de crer que todos sejam 
representados em época mais favorável, na proximidade do natal, ou talvez mais tarde. 

No teatro de D. Maria começaram ou vão brevemente começar os ensaios do Rei Lear, 
tradução em versos de Júlio Dantas, devendo o principal papel do drama de Shakespeare ser 
desempenhado por Ferreira da Silva. 

Mas está em Lisboa Jane Hading, e agora é ela que de todos atrai a atenção, dos que 
gostam da arte e dos que sabem ter olhos para admirar uma das mais formosas mulheres do 
mundo. Diga-se a verdade, a formosura é um dos mais belos dotes de uma mulher de talento. 
E, se não fosse o falarmos de Jane Hading que o tem e de sobejo, acrescentaríamos: “e até das 
que o não têm”. 

 

João da Câmara 
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E ainda há quem se admire! Estamos no fim de novembro e queriam talvez que o 
verão de S. Martinho se prolongasse por aí fora, com um sol radiante no céu e uma 
temperatura deliciosa na terra! 

Portugal, fiel aliado da Inglaterra, queríamos nós que de cá lhe estivesse fazendo 
surriada. O Rei D. Carlos, com a grande gola de peles levantada até as orelhas, correndo o 
Marquês de Soveral a bolas de neve, e nós aqui, de corpinho bem feito, como dizia o 
corcunda, saindo de casa à noite para ir até o teatro D. Amélia aplaudir o Le Bargy e a Jane 
Hading, ou deliciar-nos com a rabeca de Kubelik! 

Ser primeiro seja no que for é coisa para muitos agradável; de quando em quando, 
temos esta mania de sermos privilegiados no céu. O céu da nossa terra!... Mas quantas 
traições! 

Há uma terra em Portugal  sejamos discretos, não dizendo qual é  em que toda a 
gente é felicíssima. Não há nela que se não julgue primeiro em qualquer coisa. Fala-se, por 
exemplo, da riqueza do senhor Conde de Burnay, e diz um:  “Mas talvez não tenha um 
varapau como eu lá tenho!” Desvia-se a conversação e fala-se do talento do senhor Marianno 
de Carvalho “Pois sim, mas se ele quiser entrar em minha casa há de primeiro pedir 
licença.” E este homem goza imenso porque é possuidor de um varapau e porque vê o senhor 
Marianno de chapéu na mão a pedir-lhe um obséquio. 

Se ele escrevesse esta crônica, que alegria não teria comparando-se a si mesmo com os 
monarcas portugueses, apesar do que correspondentes mandam dizer para todos os jornais 
sobre os deslumbramentos da recepção que lhes foi feita pelos soberanos de Inglaterra. 

As festas, pelo aparato e, sobretudo, pelo entusiasmo, parece terem deixado a perder 
de vista as que se realizaram por ocasião das visitas do rei da Itália e do presidente Loubet. 
Não só os jornais portugueses, mas os principais periódicos estrangeiros de mais valiosa 
opinião em toda a Europa, se referem à significação muito alta que tem a recepção agora feita 
em Inglaterra aos reis de Portugal. 

Mas o homem satisfeito de si mesmo se poderia ainda assim, achar-se mais feliz 
ouvindo no D. Amélia a Hading do que o estiveram no seu camarote real os que aturaram três 
horas e meia do Rogerio Laroque. 

Esse dramalhão é dos piores, foi representado há anos no teatro D. Amélia, traduzido 
pelo meu amigo Pedro Vidoeira. O centro do cavaco era por esse tempo no camarim da 
Amélia da Silveira, uma das mais lindas atrizes que tenha pisado palcos em Portugal, linda, 
amável e espirituosa. De quando em quando, aparecia algum cavalheiro que vinha fazer a sua 
corte, com mais ou menos espírito, mais ou menos pompa. 

Uma noite em que meia dúzia ríamos e brincávamos com quaisquer futilidades, entrou 
um desses, muito bem ensobrecasado, com um forte grilhão de ouro com muitos berloques, 
voz de papo. O seu feitio de conquista era contando façanhas. Pôs-se a dizer uma história 
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compridíssima, de uma questão que tiveram com um comissário de polícia, por causa de uma 
prisão injusta, e como respondera do alto e como a toda uma esquadra fizera respeitar os 
punhos. E tudo com muitos pormenores, o que se julga uma história bem contada. 

Lá fora no palco rugiam-se os horrores do Rogerio Laroque. 

E o homem era ainda pior que o drama, e já a Amélia e nós todos disfarçávamos, 
quanto podíamos uns abrimentos de boca, que, a manifestarem-se num só que fosse, 
contagiosos como são, seriam uma verdadeira desgraça. 

Nas Notas de um Pai, diz Bernardino Machado que a criancinha, desde que começa a 
falar, pensa falando. Aos homens acontece às vezes o mesmo, e aquilo saiu-me sem querer: 
“Que maçada!”  

E, atrapalhado, para disfarçar, viro-me para o Pedro Vidoeira, explicando: 

 A peça, a peça. 

A peça que era a tradução dele. 

Foi a que os franceses chamam uma gaffe. Outra havia de ter naquele mesmo teatro, e 
muito pior. 

Tinha uma vez ouvido dizer que, quando nasce uma criança, deve observar-se se o 
remoinho é ao centro ou ao lado; se é ao centro o que nascer depois será do mesmo sexo, se 
ao lado, do sexo contrário. Estava o foyer do teatro cheio de gente, foi-se fazer uma 
verificação. Um, dois, três... ia dando certo. 

Diz-me o quarto, com o riso um bocadinho amarelo: 

 Isso de você me querer ver o remoinho!... 

Mas já eu lhe pusera o dedo na cabeça e sentira-lhe o casco para baixo. 

Um chinó! 

Nem eu sabia onde me havia de meter! Assim que pude, fugi, e desabafei com o 
primeiro que encontrei no alto da escada. Contei-lhe a história toda! Sabem a quem?... Ao 
chinó mais atrevido que passeia pelas ruas de Lisboa! 

Tolices de certo gênero hão de sempre vir de enfiada, e nada mais vulgar do que ser a 
emenda muito pior que o soneto e o desabafo um perigo. 

Houve tempos alegres naquele teatro de D. Maria, quando era ponto de reunião de 
bons cavaqueadores, muitos dos quais a morte já levou, Aristides Abranches, Fernando 
Caldeira, o Antônio Pedro, o Batista Machado, o Urbano de Castro, e quantos mais! 

A morte por lá passou agora mais uma vez, escolhendo para vítima a atriz societária 
Amélia Avellar, que pouco, entretanto, brilhou no teatro, de que por muitos anos esteve 
afastada. Foi muito formosa nos seus tempos de mocidade, mas envelhecera precocemente. 
Era, diziam, uma boa companheira e realmente simpática. 

Dias depois morria o Gaspar, que aí conhecemos fazendo parte da companhia do 
Taveira e que tinha real merecimento. 

Outro ator morreu agora, o Florindo, depois de há já muitos anos ter deixado o palco. 
Alguém que o imitou, para me dar uma ideia do que ele fôra, recordou-me que o havia de ter 
visto em algum diabo de mágica, com talco vermelho a incendiar-lhe as pálpebras. Senti com 
isso uma vaga saudade de outros tempos e por essa ocasião, recordamos muitos atores que, 
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retirados, faleceram sem que ninguém desse por isso, atrizes que foram célebres por sua 
formosura e que, velhinhas, arrastam agora talvez por trapeiras uma vida ignorada. 

Ouvi uma vez um fonógrafo recitar uns versos que principiavam assim: 

Há quem diga que a vida do ator... 

Não sei o resto, mas adivinha-se. Há quem diga que a vida do ator é uma festa, e afinal 
é, como a de toda a gente, uma sensaboria, com rendas de casa, padeiros por pagar e meninos 
chumbados no liceu. E é assim. Mas há efetivamente o que quer que seja de mais pungente no 
contraste entre a vida caseira, quando esta seja dolorosa, e um trabalho como o deles, cheio de 
mentiras, às vezes coroados por palmas, que nem dão consolação á famílias, nem ajudam a 
pagar o açougue. 

Toda a vida dos artistas é parecida, mas pior a dos que, não o sendo, de artistas levam 
a vida. 

Vimos o retrato desse Florindo. Era agora um velho de grandes barbas respeitáveis, 
empregado não sei onde. Devia ter dissabores na vida como toda a gente; mas dentro daquelas 
barbas devia de ter mais paciência para levá-los do que num maillot de algodão vermelho e 
tendo obrigação de pôr às noites uma cabeleira ruiva com os apêndices dourados do rei dos 
infernos. 

O verdadeiro artista, esse sim, ainda tem compensações, até entre as amarguras do 
triunfo, no próprio triunfo. 

Atrapalhações de saúde não nos deixaram por ora ir ver, com desejávamos, os projetos 
do templo novo que há de erguer-se em Lisboa à Senhora da Imaculada Conceição, em 
terrenos devotadamente oferecidos pela senhora Condessa de Camaride. Na passada crônica 
falamos desse concurso. Alcançou o primeiro prêmio o arquiteto senhor Evaristo Gomes, 
asseverando-se que outros projetos apresentados também mereceram justamente a 
classificação que pelo júri lhes foi concedida. Ao talentoso primeiro premiado um banquete 
será brevemente oferecido, por amigos seus e colegas. 

O mesmo motivo de falta de saúde impede-nos de falar dos azulejos de Jorge Collaço, 
de que temos ouvido grandes elogios e a que os jornais se têm referido. É indústria 
tradicionalmente portuguesa e folgamos deveras por todo o incremento que possa ter sob a 
direção de um homem de talento e de boa vontade. 

A primavera, com o sol de que já vamos tendo saudades, nos trará ocasião de vermos 
mais alguns bocados de arte portuguesa. Agora contentemo-nos com estranhos: Mounet Sully 
e cançonetistas em D. Amélia, damas e tenores em S. Carlos, palhaços no Circo. O próprio 
teatro de D. Maria nos vai dar uma tradução; mas dessa dizem-nos primores: é o Rei Lear 
vertido em versos alexandrinos por Júlio Dantas. 

Só a música nos fornece ocasião de elogiarmos em arte gente da nossa terra. A 
Sociedade de Música de Câmara inaugurou já os seus concertos. Foram executantes os 
senhores Ernesto Maia, Michelangelo Lambertini, Francisco Benetó, Cecil Mackec, Antônio 
Lamas e D. Luiz da Cunha Menezes. O gosto da música continua a desenvolver-se felizmente. 
Para prová-lo bastará lembrar o que têm sido no teatro D. Amélia as ovações ao incomparável 
Kubelik. Cabe uma parte da glória aos que há muitos anos trabalham por derramar entre o 
público um bocadinho de gosto pela boa arte. 

 João da Câmara  

 



531 
 

Lisboa. nº 935. O Ocidente, 20 de dezembro de1904. p. 275, 1 col.   

 

 

CRÔNICA OCIDENTAL 

 

 

Quando for publicada esta minha crônica, Lisboa estará em festa, com a chegada dos 
reis de Portugal, depois de mais de um mês de ausência, em que viajaram por Inglaterra e 
França. Foi decretado de grande gala o dia de hoje, e músicas, bandeiras e foguetes 
anunciaram júbilo. 

A Rainha Regente, comemorando o fato, quis valer, perdoando e comutando penas, a 
alguns presos das cadeias civis. Para esses ainda mais memorável há de ficar esta data de 20 
de dezembro. 

O Rei chegou e decerto não seriam infrutíferas suas conferências com o Rei da 
Inglaterra e o Presidente da República francesa. Os jornais de Paris referem-se à boa 
impressão produzida pelo estreitamento das relações entre Portugal e França e apreciam 
lisongeiramente as palavras trocadas no banquete do Elyseu, entre os dois chefes dos Estados. 

Um passo que parece já ter sido dado: diz-se que, durante sua estada em Inglaterra, o 
senhor Conselheiro Villaça tratará pessoalmente com o governo inglês da questão da pesca de 
arrasto feita por vapores ingleses junto da nossa costa. Consta que o governo inglês já 
oficiosamente, antes das conclusões que resultarem das negociações entabuladas, conseguiu 
dos proprietários dos navios que abandonassem as águas de Portugal. 

Muito mais decerto havemos de esperar; mas teremos de entrar em vida nova de muito 
maior atividade. Glórias antigas devem-nos ser exemplo, mas servirmo-nos delas, e delas só, 
para nos impormos entre primeiras nações tem o seu quê de ridículo, como o de um velho 
querendo fazer figura a contar façanhas amorosas da sua mocidade. 

Não quer isto dizer por forma alguma que devemos esquecer o passado, só bom, como 
alguns querem, para estimular brios guerreiros. Que enorme erro é este! Que crime não seria 
deixar aos ratos de biblioteca uma das histórias mais gloriosas da humanidade! 

O contrário é justamente a nossa obrigação. Tanto quanto possível, deve pelo povo 
derramar-se o conhecimento do que foi Portugal, contanto que ao lado da vida dos heróis se 
lhe ensine também os erros dos governos. Um bocadinho de filosofia na história é sempre 
essencial ou a história não merece tal nome. 

É no exemplo do que fomos que aprenderemos o que devemos ser. 

Foi com o maior gosto que, há dias, convidado pela amabilidade de Sousa Bastos para 
um ensaio geral, aplaudimos o mareorama de Eduardo Machado representando a primeira 
viagem à Índia, com a partida desde a praia do Restelo, a chegada a Cabo Verde, o Cabo das 
Tormentas, que já era da Boa Esperança, terrível com as ameaça do Adamastor, a chegada a 
Melinde e finalmente a Calecut. 

Palmira Bastos, com todo seu formosíssimo talento, disse duas estrofes de Camões, 
deixando-nos saudades das mais que poderia recitar acompanhando o andamento do cenário 
primoroso. 
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É das récitas a que temos assistido com maior agrado. 

Abriu o espetáculo a opereta Zanetto, música de Mascagni, libreto extraído do Passant 
de Coppée e muito bem traduzido por Acácio Antunes, um dos nossos bons metrificadores. 

Palmira Bastos e Etelvina Serra, gentilíssimas ambas, deram-lhe um excelente 
desempenho. Um belo esforço, digno do maior aplauso, no caminho da boa arte. 

Fechou o espetáculo um ato em que nos apareceu o conhecido Felix Telles de 
Meirelles, com algumas coisas velhas do antigo Sal e Pimenta e algumas novas com graça. 
Não devemos deixar de registrar o nome da atriz Cremilda, uma excelente esperança para os 
teatros de ópera cômica, que cantou com muita graça o fado dos carros piratas. 

Que triunfo teve a Carmen Cardoso naquele condutor dos Jacintos! 

Mas não só dela nos recordamos. Dois mortos nos passaram pela lembrança: o 
Portugal que cantava as coplas do Bacellar, e o Augusto que fazia com muitíssima graça o 
Tudo vai bem. Ainda que não o queira a gente, há de haver, até em momentos e gargalhadas, 
um certo pungir de saudades. 

Foi o acontecimento teatral, até que S. Carlos abriu. Do paquete Princesa Alice 
desembarcaram no dia 15, vindos de Gênova, uns cento e cinqüenta artistas, quase todos 
professores de orquestra, bailarinas ou coristas. O teatro inaugurou os seus espetáculos no 
domingo, cantando-se o Otelo com grande êxito. 

E mais ainda, poderíamos falar de teatros com algumas indiscrições sobre o Kean em 
ensaios no de D. Maria e recordando noites alegres que deram aos freqüentadores do D. 
Amélia, as cançonetas do Polin. Poderíamos com direito falar de coisas apenas alegres, 
porque, cá do país poucas são as notícias tristes, que entre boas esperanças vão correndo. 

Apenas o desastre dos portugueses junto às margens do Cunene, continua a preocupar 
os espíritos. O senhor major Eduardo Costa, que deve comandar a expedição, prepara-a de 
forma que decerto, e atendendo também a seu bom nome militar, a desforra está segura. Sobre 
o transporte das tropas conferenciaram, há dias, com o senhor ministro da marinha os 
diretores das empresas nacional e insulana. Consta que pelo paquete Zaire veio um 
requerimento do senhor capitão de engenharia João Maria de Aguiar pedindo a exoneração do 
cargo de governador de Huilla. Brevemente é esperado em Lisboa o Governador geral de 
Angola, senhor Custodio Borja, que pediu uma sindicância a todos seus atos que se 
relacionem com a expedição contra os cuamatas. 

Lá por fora anda-se menos sossegado, até sem falarmos dos russos e japoneses cujas 
guerras parecem intermináveis. 

Em Espanha, deram muito que falar a queda do gabinete presidido por Maura e a 
chamada do general Azcarraga, que teve as maiores dificuldades em formar ministério. 
Conseguiu-o finalmente. O governo já tem alcunha; chamam-lhe o ministério dos sacristães. 

O general Azcarraga era atualmente presidente do Senado e possui o Tosão de Ouro. 

Não terá, segundo parece, muitos dias de sossego, pois, mal se achou constituído o 
ministério começaram a aparecer protestos contra a escolha do chefe de estado maior do 
exército. 

Os políticos, por toda a parte andam mais ou menos febricitantes. Até em Budapeste, 
de onde notícias destas não são vulgares, chegou um telegrama anunciando gravíssimas 
desordens na câmara. Houve luta formidável entre deputados e guardas, ficaram partidos 
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muitos bancos e mesas e até a mesa presidencial foi atirada do estrado abaixo. Houve 
muitíssimos feridos e a câmara nesse dia não abriu, pois que o tumulto começou ainda antes 
da sessão. 

Notícias bem pequenas, aliás, são estas, se nos recordarmos da série de crimes que 
ainda há bem pouco tempo, tão falados foram e a que a política deu lugar. Realizou-se agora o 
leilão das jóias pertencentes à infeliz rainha Draga. Esperava-se que fossem a preços muito 
questionados, atendendo à tragédia que recordavam; mas, longe disso, jóias e artigos de 
guarda-roupa pouco mais subiram do que até seu valor real. Até as tragédias esquecem como 
é sorte de tudo neste mundo. 

A que maior interesse desperta agora é a do deputado Syveton, que, aparecendo morto 
no quarto, aonde recolhera depois do almoço para descansar um bocado, como costumava, 
deu lugar às mais variadas suposições: morte casual, suicídio ou assassínio. 

A primeira de todas é que por ora manifesta maiores probabilidades. O deputado 
Syveton, na véspera de ser julgado por motivo de ofensas corporais contra o general André, 
ex-ministro da guerra, teria sucumbido, asfixiado pelo gás de iluminação que se espalhou na 
atmosfera do quarto. 

Gravíssimas são as notícias que vieram de S. Petersburgo, onde os estudantes parece 
terem feito causa comum com os revolucionários socialistas, por haverem perdido a esperança 
de ver triunfar o movimento constitucional. 

Mais graves consequências terá decerto esta ação dos estudantes que a dos 
seminaristas de Bragança que, uma destas noites, se revoltaram contra o vice-reitor. 

Houve mosquitos por cordas. A revolta rebentou à meia-noite. Houve portas 
arrombadas, cadeiras partidas, e, segundo se diz, até tiros de revólver. Os alunos foram 
mandados sair do seminário, as aulas fecharam e procede-se a um inquérito. 

Uma felicidade será conseqüência do fato. Muitos que, sem vocação, se preparavam 
para a vida sacerdotal, procurarão decerto outro ofício, onde ganharão mais honradamente sua 
vida sem hipocrisias. Padres à força nunca os houvesse. 

E voltemos às alegrias de Lisboa, onde no domingo se realizou o banquete de perto de 
trezentos talheres, oferecido a Magalhães Lima, na sala do Coliseu ornamentada para esse fim 
com gosto magnífico. Mais uma vez saudamos o nosso caro amigo, digno da homenagem que 
lhe prestaram, por seu espírito, seu coração e imaculado caráter. 

 

João da Câmara 
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Que dias deliciosos passaram em Lisboa os duques de Connaught e suas filhas! A 
cidades e os régios hospedeiros fizeram o que puderam; mas o céu, muito mais poderoso, fez 
com todo seu poder muitíssimo mais. Vestiu-se todo de grande gala, com um manto azul 
agaloado de ouro, mais belo decerto que o manto real de Salomão, e á noite, quando mudava 
de vestuário, nunca houve xá da Pérsia, nem rei da França, nem rei de Portugal, possuidores 
dos mais belos diamantes, que os ostentassem compráveis a Júpiter, à Lua, a Vênus, a 
Mercúrio, que, uma destas tardes, vimos em fila a iluminarem o ocidente.  

Puderam os duques imaginar que era com eles a grande festa, porque logo que 
amanheceu o dia em que partiram, as nuvens começaram toldando o céu, e quando o Essex 
saiu a barra, deveriam os príncipes de ter ouvido os primeiros ralhos do ventos do sul.   

Mais infeliz do que eles foi o Príncipe de Dinamarca, Carlos, que, a bordo do cruzados 
Heindal¸ chegou ao Tejo na tarde do dia 16. O príncipe é oficial da marinha e viaja como 
imediato do navio; por isso este não traz distintivo algum que revele a categoria do viajante, 
genro do rei Eduardo VII, com cuja filha mais nova casou no palácio de Buckingham em 
julho de 1896. 

O Heindal é comandado por um capitão de fragata e o príncipe tem o posto de 
primeiro tenente.  

O parentesco com o rei de Inglaterra parece não bastar para lhe dar direito aos grande 
esplendores do céu, ou teria este sabido que o príncipe viajava sob o mais rigoroso incógnito. 
Chuva torrencial.  

Os duques de Connaught viram o que de mais belo se lhes podia oferecer em Lisboa à 
sua admiração, tanto em opulência de paisagem como em objetos de verdadeira arte.  

Foram eles os primeiros que puderam admirar as preciosidades artísticas que D. João 
V acumulou na capela de São João Baptista, em São Roque, e que, graças a homens de muita 
vontade e zelosos de nossas coisas, hoje se acham reunidos em uma das salas da Santa Casa 
de Misericórdia.  

De hoje em diante, no ultimo domingo de cada mês, o museu estará aberto ao público, 
que, elucidado pelas eruditas brochuras dos srs. Sousa Viterbo e Vicente de Almeida, poderá 
avaliar todo o merecimento artístico e riqueza dos objetos expostos: o frontal de prata e lápis 
lazuli, baixos relevos preciosos, os tocheiros de prata lavrada, vasos, relicários, turíbulos, 
cruzes, campainhas, e o lampadário de bronze. Os paramentos são dos mais belos que podem 
ver-se, bordados a ouro, outros a seda, as rendas são das mais finas.  

Não deve calar-se ao elogio aos beneméritos que concorreram para que o público não 
fosse privado de admirar o que tanto o pode instruir nas coisas de arte e no muito que ainda 
temos preciosíssimo depois de tantos anos de criminoso descuido.  
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Consta-nos que o atual sr. patriarca por mais de uma vez tem mostrado desejos de 
instituir um museu em S. Vicente, de modo que facilmente pudessem ser admiradas não 
menores maravilhas pertencentes à Sé de Lisboa. Só um obstáculo tem encontrado: o não 
haver no orçamento do ministério da Justiça uma pequenina verba para um conservador!  

Que atraente se tornaria Lisboa se tantas belezas que contém não estivessem ocultas 
por tão pequeninas razões! Dificuldades, tudo são dificuldades! Até o parque, um dos projetos 
de embelezamento que mais unanimem-te foram por todos aplaudidos e de tão desejada 
execução, parece que não se fará, pelo menos por enquanto. Não suceda o mesmo ao novo 
projeto que o transportou para as proximidades do Campo Grande. Do mal o menos. 

Lisboa neste inverno tem se mostrado cidade civilizada em coisas de arte e até em seus 
teatros a temos visto a para das capitais de primeira ordem. Porque não há de ser em tudo 
assim? Porque há de a má sorte persegui-la e, tão boas tentativas de ainda mais necessário e 
quase imprescindíveis melhoramentos.  

Falamos de teatros e é justo que principiemos citando o mais frequentado pela alta 
sociedade de Lisboa, que nem sempre é – diga-se de passagem – nem a melhor servida nem a 
que o melhor a merece. O Tanuhausen, ali representado pela primeira vez na noite de 16, 
constituiu um verdadeiro acontecimento artístico pela interpretação que lhe foi dada por todos 
seus interpretes, especialmente por Vignas e Kaschmann.  

No teatro D. Amélia a interpretação do Avô de Perez Galdos foi das mais perfeitas que 
havemos visto naquele teatro onde se acham reunidos muito dos melhores artistas dramáticos 
portugueses. Devemos especializar Augusto Rosa num papel extremamente difícil, todo feito 
duma só peça e em demasia retórico, Pinheiro num papel pequeno, mas deliciosamente 
cômico e sentimental, e Adelina Abranches que desempenhou extraordinariamente o papel de 
uma criança pequena, obrigando todo o publico a levantar-se num impulso fazendo-lhe no fim 
do quarto ato um das maiores ovações que ela tem recebido em sua gloriosa carreira.  

Acrescentemos a estas boas novas que ainda no teatro D. Amélia continua em cena o 
Rei Lear, tendo-se há dias realizado com a décima quinta récita a festa de Júlio Dantas, e 
confessemos que, pelo menos em coisas de teatro, não em Lisboa razões de queixa, que é 
cidade de primeira ordem.  

Assim o não fosse em casos de outra natureza de que ela é teatro muita vez. Um crime, 
desses com que o telegrafo costuma desde as capitais estrangeiras suscitar nos jornais a 
curiosidade dos leitores, teve por cenário uma casa de má reputação em uma das ruas de 
Lisboa: um assassinato é uma tentativa de suicídio.  

O jornais, pelo menos alguns, apesar da resolução em tempos tomada de guardarem 
silêncio sobre certos assuntos, pormenorizam demais o acontecimento, sem vantagem alguma 
para a moral, e acerbando as dores de filhos e de esposas inocentes, que mais assim, além de 
desgraça, tiveram de chorar a própria vergonha.  

Num dos mais lidos jornais de Lisboa, no dia seguinte ao da publicação da noticia, 
confessava um redator ter-lhe sido muito desagradável a maneira por que fôra o crime 
descrito e a esse propósito fazia considerações sensatas chamando mórbida à curiosidade do 
público nestes assuntos.  

Mais uma vez, muito seria de estimar um acordo que por acaso algum fosse esquecido. 
E se alguém menos honesto a ele faltasse, nunca tal deveria ser motivo para ser seguido o mau 
exemplo, de que podem resultar consequências muito funestas.  
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Quando menos se falar nestes assuntos, melhor, e até nós nesta crônica procuraremos 
esquecer este que tanto comoveu a população de Lisboa, para nos ocuparmos de gente de 
bem, cujo nome mereça consideração de todos.  

A bordo do Fel-Marechal, vapor alemão da carreira de África, cheio de amigos que 
deles foram despedir-se, partiram para Lourenço Marques, João de Azevedo Coutinho, 
governador da Província de Moçambique e o governador de Lourenço Marques, Ayres de 
Ornellas. Dias antes, realizara-se no Hotel de Bragança, um banquete, oferecido aos dois 
valentes militares pelos sócios do Club Tauromáquico, festa muito cheia de entusiasmo.  

E enquanto eles lá vão por esses mares fora procurar os sítios onde se encheram de 
glória para bem da pátria, por aqui, com mais paixão e queira Deus que com resultados de 
igual valor, os políticos mexem-se, pretendentes a pares e deputados não descansam, luta o 
governo, luta a oposição em completo desacordo, e regeneradores e progressistas já não se 
entendem.  

Diz-se que os Sr. João Franco virá a câmara e trará consigo mais quatro deputados; os 
nacionalistas terão dois representantes e ainda haverá alguns independentes. Os trabalhos 
eleitorais a favor dos deputados regeneradores serão dirigidos pelo Sr. Hintize Ribeiro, 
segundo o voto de confiança que lhe dói dado na reunião de ministros honorários efetuada em 
sua casa.  

Espera-se, portanto que sejam cheias de interesse as futuras sessões da câmara dos 
deputados.  

De fora, também nos chegam noticias importantes sobre política, sendo a mais digna 
de nota o pedido de demissão do ministério francês apresentado ao presidente da república 
pelo presidentes Combes.  

Nem para se recolher na sua grande dor, por morte da mãe querida, teve agora uns 
minutos o Sr. Loubet. A política é tirana às vezes, e pouco invejáveis são quase sempre as 
posições altas que muitos invejam.  

Piores notícias chegam da Rússia que, tão infeliz com suas lutas no extremo oriente, 
vê, duríssima lógica, cada vez mais exaltados os ânimos na própria Rússia. Na estação do 
caminho de ferro em Moscou, um rapaz disparou três tiros de revolver contra o Grão duque 
Sérgio, tio do imperador, que há poucos dias fôra exonerado do cargo de governador daquela 
cidade. O Grão duque não foi atingido pelas balas.  

E a guerra lá continua, tão funesta quanta origem de glória para os dois lados. O 
Imperador da Alemanha condecorou os dois comandantes rivais Stoessel e Nogi, depois da 
rendição de Porto-Arthur.  

Com a esquadra do Báltico também nós agora tivemos que ver, quando próximo da 
baia do Tigres, o primeiro tenente Silva Nogueira, comandante do Limpopo, se opôs a que os 
couraçados russos ali tomassem carvão dos navios carvoeiros. O comandante da esquadra 
obedeceu prontamente à intimação.  

E para terminar alegremente, que já aborrece falar das guerras, enviemos o nosso 
aplauso á redação do Ilustrado pela linda festa de crianças que organizou no teatro D. Amélia.  

João da Câmara  
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Poucas vezes ao pegar na pena para encher estas duas colunas, desde que a mão do 
Gervásio a deixou cair na minha para que principiasse por escrever-lhe o necrológio, poucas 
vezes, desde esse dia lutuoso, de tanto luto houve de falar nestas duzentas linhas como esse de 
que se encheram agora os corações de todos.  

Foi irreparável a perda que sofremos, irreparável, porque ninguém pode substituir 
aquele que foi único. Não o deram nunca igual os séculos que passaram; podem artistas 
estrangeiros rivalizar com ele em talento; mas em todo o mundo ele haveria de campear por 
sua originalidade.  

Rafael Bordallo Pinheiro foi um gigante, e na sociedade do seu tempo, por muitos 
anos, influiu poderosamente, elevando os humildes e castigando a soberba dos grandes com 
poderosas vergastadas de sátiras. Justo em seu coração, choraram-no amargamente os amigos; 
e até aqueles contra quem vibrou seus golpes, nem esses deixaram de lhe prestas homenagem.  

Rafael adoecera há já bastantes dias. Piorara de bronquite em uma viagem que fizera 
ao Porto e trabalhava-lhe mal o coração. Declarou-se a ultima hora a albuminúria, mas 
ninguém acreditava num desenlace próximo e fatal. Horas antes da morte até pareceu 
melhorar. Em espíritos mais assustados enraizavam-se esperanças. Ninguém acreditava que 
tanta vida pudesse ter um termo tão breve, tanta graça, tanto espírito que parecia vir de uma 
fonte inexaurível. Ninguém em sua alma acreditava que um pedaço tamanho lhe devesse de 
ser assim tão de repente arrancado.  

A dor foi para todos, para Portugal inteiro, para quantos no Brasil conheceram, 
estimaram e admiraram o grande artista, para muitos artistas que por toda a Europa, até onde 
chegou a fama de Bordallo, lhe reconheceram o talento brilhantíssimo.  

Nunca artista português gozou de maior popularidade; nenhum viu mais celebrado o 
seu nome. Ele foi o mais glorioso representante desse gênero de arte, que, sem descer a baixos 
processos, obtém a ventura de ser de todos compreendida e estimada. Bordallo foi do seu 
tempo e conseguiu resolver o problema de solução difícil e rara de saber exprimir de forma 
simples e rápida o que andava confusamente a querer definir-se no espírito dos outros.  

Por isso, o aplauso o acompanhava sempre, e desde seus primeiros esforços lhe 
decretaram os triunfos de que foi último, entre lágrimas, seu enterro, o mais concorrido de 
gente sentida que havemos visto em Lisboa.  

Grande e popular foi ele, como raros, a um mesmo tempo, como talvez em nossa vida 
não hajamos visto outro, a não ser que, procurando-o em diferente gênero de arte, em meio de 
nossa tristeza, enviemos uma lembrança sorridente ao querido velhinho Taborda.  
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Ser grande artista e ao mesmo tem viver no meio em que se encontrou ao chegar ao 
mundo, eis para o artista o problema que Rafael Bordallo resolveu logo, quando, em suas 
primeiras caricaturas, no Calcanhar de Aquiles, se manifestou gloriosamente, Quem esqueceu 
o Viale, lecionando literatura grega no Curso Superior de Letras, e tudo a dormir, os alunos, o 
retrato do rei, o relógio que tinha, em vez de ponteiros, dois olhos fechados? 

Que alegria era então a de Bordallo, aquele lindo rapaz, a quem o Rafael gordo, de 
cabelos grisalhos, alcachinado, conforme uma de suas mais belas, últimas caricatura, agora 
pedia lume?  

Desenhou a ele por modéstia, depois do banquete cheio de entusiasmo que lhe foi 
oferecido no teatro D. Maria; queria ele significar que se achava na decadência, que sentia seu 
espírito e apagar-se, e tinha graça viva como de antes e sempre o víamos descer na 
consideração de todos! 

Era já grande a influencia do Bordallo neste nosso meio pouco, em geral, 
aconchegador de artistas, quando em Lisboa se realizou a primeira exposição de louça das 
Caldas, que maior fama lhe havia de trazer. Foi então que o rei D. Luiz lhe ofereceu 
condecora-lo com a ordem de S. Thiago, honra de Bordalo, por suas ideias, não quis aceitar.  

Era uma nova feição em que seu talento se revelava, extranho talento que havia de 
produzir as duas famosas jarras: a manuelina, que pertence ao rei, Sr. D. Carlos, e a de 
Beethoven que ficou em terras do Brasil. 

Mas não lhe bastava ainda para sua glória. As artes decorativas tiveram em Bordallo 
Pinheiro um cultor, que havia de ser famoso no mundo, pelo que honrou o nome de Portugal 
nas exposições de Madri e Paris.  

Por toda a parte onde sua influencia se fez notar foi seu talento aclamado; foi amado 
sempre onde o conheceram. É que é difícil fantasiar fisionomia mais simpática que a de 
Bordallo Pinheiro, símbolo de vida exuberante, falando, discutindo, contando histórias, 
fazendo imitações. E o seu olhar, quando o coração falava, parecia que envolvia a gente numa 
atmosfera de carinhos.  

Aquele coração de artista! Pudessem falar todos os que lhe deveram algum beneficio, 
e que delicioso coro se erguia até os pés de Deus, agora que este o recolheu e o aconchegou 
no seio. 

Festa não houve de caridade a que Rafael negasse seu, mais que todos, poderoso 
concurso. Não houve principiante a que Rafael achasse um pouco de talento, que este lhe não 
dedicasse para animá-lo, com uma palavra amável dois traços de seu lápis. Obras primas de 
sua fábrica das Caldas, como as repartia alegre por todos, artistas em noites de festas, amigos 
em festa de família. Não foi só nos espíritos que a morte de Rafael Bordalo deixou um vazio; 
foi também em muitos corações.  

É que os há, e muito grandes, naquela família de artistas, que chora a perda do que era 
a sua glória, o chefe, o pai carinhoso, o irmão mais velho, de coração enternecido para se 
alegrar com todo o bem de que os seus eram dignos, para se afligir com todas as misérias da 
vida que viessem perturba-lhe o sossego. 
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Raras vezes, assistimos a enterros que mais se tornassem comoventes pelo sentimento 
que em todos os rostos podia ler-se e em muitos se revelava com abundantes lágrimas. 
Chorava-se o prestigioso artista, chorava-se o amigo dedicado.  

À beira do túmulo falaram os srs. Jayme Victor, Visconde de S. Boaventura e Dr. 
Antônio José de Almeida. Não o pudemos ouvir, mas decerto no muito que disseram, e a que 
muitas referências elogiosas foram feitas, muito havia de faltar que lhes ficaria nos corações 
cheios de saudade.  

A arte portuguesa vemo-la chorando em seus trajes negros, num luto pesadíssimo, 
eterno poderíamos dizer. Dias antes coubera à ciência a vez de se vestir de negro. Quase 
repentinamente, quando amigos e colegas mal podiam supor para tão breve sua morte, falecia 
o engenheiro Candido Xavier Cordeiro, uma das maiores glórias da engenharia portuguesa, do 
conselho de obras publicas e minas, engenheiro consultor da Companhia Real dos Caminhos 
de Ferro Portugueses.  

Ainda com o coração magoado pela morte do que foi meu chefe e sempre meu amigo, 
no enterro de Bordallo, pensava naquele que três dias antes eu acompanhara à sepultura e na 
crueldade da morte que assim juntara com tão poucas horas de intervalo dois homens de quem 
Portugal podia orgulhar-se.  

Quando ao Alto de S. João acompanhei o cadáver de Candido Xavier Cordeiro, na 
tristeza do dia desabrido e úmido, enquanto o engenheiro o sr. Vasconcellos Porto, junto do 
túmulo, se despedia de seu amigo, companheiro de trabalhos, eu recordava meus últimos dias 
ainda de mocidade, em trabalhos do campo, orgulhoso às vezes dos chefes que uma sorte feliz 
me havia concebido.  

Que altíssima inteligência se perdeu em Xavier Cordeiro e que enorme coração havia 
de ser dele que dentro lhe cabia uma infinita bondade! Entranhado sempre em seus trabalhos 
de engenheiro prático, elevado em seus problemas de matemática pura, aquela alma cândida 
já devia de há muito conhecer o azul para onde agora subiu. E ei-lo em plena luz, ele que 
tanto gostou da sombra, ele cuja modéstia o tornava encantador! 

E não acabamos ainda os necrológios, que nos tiram o espaço que deveríamos dedicar 
aos horrores que se estão passando na Rússia e ainda, dando a esta crônica um bocadinho de 
alegria, referindo-nos às homenagens prestadas ao Sr. José Luciano de Castro pelo partido 
progressista, por ocasião do quinquagésimo aniversário de entrada na vida pública.  

Ainda outro ilustre morto havemos de falar, que foi protetor das artes, querido de 
quantos o conheceram e de todos respeitado.  

O Dr. Francisco Barahona, um dos mais opulentos proprietários de Évora, faleceu 
nesta cidade às 8 horas da manhã do dia 24.  

Em seu palácio, onde recebeu por vezes os reis de Portugal, Sr. D. Luiz e Sr. D. 
Carlos, reunira uma grande coleção de obras de arte portuguesas e, como se não fosse isso 
ainda bastante para lhe tornar o nome querido entre os artistas, construiu à sua custa o teatro 
Garcia de Rezende, uma das melhores salas de espetáculos de Portugal, e fez dele doação ao 
município de Évora.  

Em muitas terras do Alentejo foi sua morte muito sentida, que a generosidade que teve 
com os artistas, decerto por outras formas se havia de manifestar.  
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De tantos lutos havíamos de falar em uma só crônica! O luto obstou a que pudéssemos 
festejar Lopes de Mendonça, cunhado de Rafael, quando, por sua última obra teatral, o seu 
nome era aclamado no teatro D. Maria! É uma das melhores, se não a melhor peça de Lopes 
de Mendonça, a quem abraçamos, feliz por podermos no mesmo estreito abraço apertar um 
grande dramaturgo e um grande amigo. Assim estivéssemos de acordo, ou antes, ele estivesse 
de acordo conosco, sobre as ideias discutidas. Assim eu pudesse convencê-lo, como ele soube 
com seu talento comover-me.    

 

 

João da Câmara  
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O Ocidente. nº 940. Lisboa, 10 de Fevereiro de 1905. p. 940, 1 col.  
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Não foram de paz, muito pelo contrário, os dias que passaram. Se não lembram em 
Lisboa o ciclone que, na costa da província de Moçambique, correu, com uma velocidade de 
37 metros por segundo, erguendo as ondas do mar e derrubando as árvores em terra, nos 
outros países da Europa, e especialmente na Rússia, ficarão eles memoráveis na história, e 
ainda agora vamos talvez no princípio de uma das mais valentes e justas revoluções.  

No Rire, jornal Francês que nem sempre é para rir, vimos no último número trágica 
estampa. Estão em um largo estendidos cadáveres sem número. É no dia 22 de dezembro. 
Mandem o Czar que os disfarcem em japoneses e pergunta-lhe alguém: - E também as 
crianças?  

De todos os horrores da revolução aquele que mais comoveu o mundo foi a prisão de 
Máximo Gorki, que, com alguns companheiros seus, homens de letras, faziam parte da 
comissão encarregada de saber até que ponto se exercia a repressão contra os operários que 
desejavam entregar uma representação ao imperador. Nenhuma autoridade os atendeu, nem o 
ministro do interior, nem seu adjunto, nem o presidente do conselho. No dia seguinte eram 
todos presos, em suas casas, exceto Gorki que saíra de S. Petersburgo e foi preso em Riga, 
onde tinha ido visitar um parente que adoecera.  

Disseram em telegramas que Gorki seria condenado à morte, enforcado, que o mais 
assombroso talento dos tempos modernos, por ordem de um qualquer carrasco militar, às 
mãos de um carrasco de profissão, teria breve seu final. 

Ele, que das trevas em que vivera viera entornar luz sobre o mundo, veria contra si 
voltarem-se os fanáticos as trevas!  

Então o resto do mundo, que bem sabe dever ao sol a vida, revoltou-se contra a 
infâmia. Um grito de dor e de raiva ecoou por toda a Europa e pela América. Reuniram-se os 
homens de letras em França e na Alemanha e os deputados na Itália. Gorki não era da Rússia, 
era do mundo; as leis absurdas e absolutas, que são a força do governo russo, não haviam de 
ter poder contra aquele que, no mesmo espaço de tempo em que tantas glórias caíram, em que 
tantos nomes se esqueceram, fundou sua gloria para toda a eternidade, tornou seu nome 
conhecido em todas as nações civilizadas.  

Uniram-se para o mesmo fim os estudantes de Lisboa no Atheneu Comercial e os 
homens de letras na grande sala de Associação de Lojistas. Se nesta reunião, em algumas 
propostas, o acordo não se estabeleceu, mais do que em acordo estavam os corações de todos 
no motivo que ali os juntaram, e esse era o ponto importante. Aos jornais de Berlim e de Paris 
que mais em evidencia se puseram na questão a favor de Gorki e contra o governo de Czar, 
foi pelo telégrafo comunicada a adesão dos homens de letras de Lisboa.  

Nova reunião esteve para efetuar-se no Ateneu Comercial, a qual foi proibida por 
ordem do sr. governador civil de Lisboa, naturalmente por motivos de ordem muito diferentes 
das razões apresentadas por alguns jornais que defenderam o ato de autoridade.  
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As relações com a Rússia são muito mais apertadas em outros países, onde, no 
entanto, as reuniões de protesto contra o que se passa no império de Czar, continuam a 
efetuar-se e levantando o maior brado por toda sua parte.  

Na própria Rússia lhes têm dado, por vontade ou sem ela, a atenção que merecem. É 
possível que os partidários da revolução tenham espalhado notícias falsas ou pelo menos 
exageradas. Estará neste caso, talvez, a condenação à morte que ergueu num grito unisono, a 
favor do grande escritor, os homens de todas as nações. Mas também, pelo outro lado, as 
falsidades não tem faltado, o esconder ou diminuir o número de vítimas, e até, segundo as 
últimas informações, essa risível comédia dos operários recebidos em palácio e que dalí foram 
jantar e beber à saúde do Czar.  

Muitos dos que à porta do Atheneu Comercial tiveram conhecimento de que não se 
realizasse a projetada reunião, seguiram dali para a estação do Rossio, onde, vindo no 
expresso do Porto, devia desembarcar o Dr. Bernardino Machado, um dos deputados 
propostos em Lisboa pelo partido republicano.  

Começaram os vivas logo que o comboio, saindo do túnel, entrou nas linhas da 
estação. Lá em cima e nos vestíbulo inferior foi outra vez o Dr. Bernardino Machado 
aplaudido pela multidão que o esperava. Quando aparecerá à janela do Hotel Internacional, a 
praça dos Restauradores estava cheia de gente, a tal ponto que foi preciso interromper o 
trânsito dos carros elétricos. Foi então que a polícia interveio e começou a distribuir 
pranchadas, que darão talvez aos republicanos mais alguns votos. O conflito durou bastante 
tempo, e era mais de meia noite, quando com a retirada de cada qual para sua casa, o Largo de 
Camões e arredores se viram no costumeiro sossego.  

Devem no próximo domingo realizar-se as eleições, que estão despertando bastante a 
curiosidade, pelo que diz respeito aos republicanos e aos do partido do sr. João Franco.  

O sr. José Luciano de Castro deve nestes últimos dias ter passado amarguíssimos 
bocados, porque tem sido atacado cim uma violência muito fora do vulgar, pelo menos em 
jornais monárquicos. Bem se vê que tabacos e fósforos são coisas próprias de arder; mas as 
discussões tem sido inflamadas e em ido tão longe, que os mais pacatos em política é com 
verdadeiro frenesi que arrancam aos vendedores de jornais o Mundo, o Século e as Novidades.  

Não há distração possível que faça esquecer a questão magna. Pode o sr. Sarti 
novamente no Conservatório dar-nos o mais belo dos concertos, pode voltar a dar-nos noites 
de gargalhada e encantadora Carlota Wiche, nos intervalos ninguém falará da Palestina ou 
Perosi, de minha primorosa ou das escabrosidades das peças francesas, hoje em Portugal há 
apenas dois assuntos: tabacos e fósforos por uma lado e pelo outro os maus lençóis do sr. José 
Luciano.  

Estou até convencido que o assunto até a velhos e crianças afligirá nos melhores 
momentos, que estas ouvirão distraídas os três atos da Gata Borralheira e que aqueles se 
esquecerão de aplaudir à Virgínia, quando esta nos reaparecer com todo seu fulgentíssimo 
talento,  domingo, nos Peráltas e Secías.  

Ninguém ouvira com atenção Os três Anabatistas, ninguém puxará por ela para 
escutar o menino prodígio, Miécio, que aos dez anos tem já notoriedade como pianista, ou a 
célebre violinista Stefi Geyer, que, no domingo, 19 se deve estrar no teatro D. Amélia.  

Teremos talvez de sair de Portugal para nos entretermos com um bocadinho de arte, 
ainda que seja arte portuguesa.  
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Efetivamente em Espanha começa a pensar-se um pouco em Portugal. O escritor 
espanhol Ribera Rovira fez há dois dias em Barcelona uma conferência sobre arte de música 
em Portugal, à qual seguiu um concerto em que foram tocados trechos de Alfredo Keil, 
Vianna da Motta, Oscar da Silva e dos professores do nosso conservatório Augusto Machado, 
Rey Collaço, Neuparth e Francisco Bahia.  

Também se anuncia para breve o aparecimento em Madri de uma revista El 
Renascimento Latino, para cuja colaboração, escrita em língua portuguesa, já foram 
convidados muitos dos nossos escritores. Redator correspondente desta nova revista será em 
Lisboa o distinto poeta Ribeiro de Carvalho.  

Falando de arte não devemos esquecer a ciência nem deixar de felicitar pelo prêmio 
agora obtido o ilustre matemático, tão modesto quanto ilustre, o sr. Campos Rodrigues, 
diretor do Observatório da Tapada, pelos trabalhos efetuados sobre a trajetória do planeta 
Eros.  

Outras artes ou ciências conseguem despertar maior curiosidade, mas nessas não são 
geralmente portugueses os mais afamados. O padre Vieira chamou-lhe arte, mas de então para 
cá progrediu muito e invadiu os domínios da ciência. O herói destes últimos dias foi o 
argentino que fez mão baixa a tudo quanto dormia sossegadamente a noite na ourivesaria 
Muralha D’ouro. O proprietário tem de oferecer ao guarda noturno salvador, atendendo ao 
milagre, pelo menos uma gazua de cera.   

E enquanto esperamos pelas prometidas maravilhas do carnaval, continuaremos a falar 
de fósforos e de tabacos.  

 

João da Câmara  
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Ou mau tempo ou Rainha da Inglaterra.  

De um lado o velho Netuno com seu tridente mandando no Oceano, do outro a esposa 
do mais poderoso monarca do mundo. Será que Netuno tem ciúmes do poderio da Grã-
Bretanha?  

Foi de dúvidas a semana toda, de dúvidas e de boletins meteorológicos. Nunca os 
barômetros se viram tão consultados, nem de observatório para observatório se transmitiram 
maios número de telegramas.  

O tempo não se mostrou pólido com uma rainha, como parece deveria ter sua 
obrigação, tanto mais que ela é, e há muito tempo, uma das mais formosas mulheres. Tem 
sessenta anos ou mais, e ainda há meia dúzia de dias um poeta nosso e dos melhores, Belmiro, 
a cantou em lindíssimos versos.  

E o Victoria and Albert fundeado em Portsmouth, e a Rainha, para matar o tempo, já 
que não pode navegar à superfície das águas, entretendo-se no torpedeiro nº 3 a submergir-se 
com ele.  

Os temporais têm sido terríveis nas costas de Inglaterra, onde muitos navios deram à 
costa, contando-se numerosas vítimas. O nosso céu, que tem muito melhor fama do que 
merece, tem desacreditado muito desta vez o cognome de eterna que por aí se dá 
frequentemente à primavera. Nos açores tem havido temporais e mar muito grosso na Bahia 
de Biscaia.  

E as ruas preparadas para recepção, com um luxo de bandeiras, colchas e iluminações, 
como raras vezes se viu talvez em Lisboa, e a chuva e o vento do sudoeste a ameaçarem 
desfazer tudo ou pelo menos inutilizar os efeitos.  

É bem certo o ditado português: o homem põe e Deus dispõe. Note-se que o homem 
aqui é sinônimo de rainha. Mas esta havia de consolar-se, porque bem conhece Shakespeare, 
lembrando-se do título de uma de suas melhores peças: All´s well that ends well.  

A hora em que escrevo, já pelos sábios sucessores do famoso Saragoçano sossegados 
os ânimos timoratos, o Victoria and Albert vem talvez cortando esses mares, orgulhoso como 
o antigo tritão encarregado de transportar em seu dorso a formosa Anfitrite.  

Chegará hoje? Chegará amanhã? 

Lisboa com seus cinquenta mil provincianos recém-chegados está numa ânsia.  

Bem pode Lisboa orgulhar-se desta visita, e quantos sacrifícios haja de fazer para 
celebrá-la todos serão poucos. Foi o nosso país o primeiro visitado pelo Rei Eduardo VII, 
logo depois que subiu ao trono, e sabido é quanto foi por toda a Europa discutida a 
significação dessa viagem. É agora a Rainha Alexandra que vem à Rainha Sra. D. Amélia 
pagar-lhe a visita que esta lhe fez há meses; a significação não é menor.  
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O Marquês de Soveral, a cujo talento diplomático deve já Portugal tão bons serviços, 
acha-se há já dias em Lisboa e aqui espera a chegada da esposa do soberano junto do qual está 
acreditado. Do nosso júbilo pertence ao Marquês de Soveral uma grande parte de 
reconhecimento. 

Também há poucos dias chegou a Lisboa o novo ministro da Inglaterra, Sir Maurice 
de Bunsen, que, na passada quarta feira, fez no palácio das Necessidades entrega de suas 
credenciais ao Rei. Quer no discurso do novo ministro, quer na resposta do Sr. D. Carlos, 
mais uma vez foi manifestado o bom desejo de confirmar o desenvolver as relações de 
amizade entre os dois países, Portugal e Inglaterra.  

Ambos se referiram com saudade ao falecido ministro, Sir Martin Gosselin e às 
manifestações de simpatia por sua memória realizadas em Lisboa.  

A Inglaterra é que chama agora toda a nossa atenção e requer as nossas atenções. Mal 
tem Lisboa tempo, por enquanto, para cuidar de outra recepção, a do Imperador da Alemanha 
no qual o mundo inteiro tem os olhos postos. Em artigo de fundo, terminando em coisas 
caseiras, e intitulado Um Homem a ele se referiu o Século, um dia destes. E um homem é com 
certeza esse Imperador Guilherme, de todos os monarcas da Europa o que mais a sério toma a 
sua missão de governar, direito que julga de origem divina. 

Fala-se em que haverá tourada. Resta saber se a insubmissa primavera concederá a 
necessária licença.  

Festas e mais festas em que andam os monarcas da Europa! Quem dera ao Czar da 
Rússia poder distrair-se um dia como o pode por aí fazer o mais humilde dos marçanos! E a 
guerra continuará, diz-se. Para quê? Em uma esperança ou só para adiar um desastre? Vencida 
a Rússia nos campos da Manchúria, parece arriscada também a um completo desastre nas 
capitais em que se propôs lançar um novo empréstimo. Os próprios franceses parece quererem 
retrair-se, eles que já são credores de alguns milhões de francos.  

Quem havia de prever? Há que não queira sujeitar sua razão ante argumentos por 
muito claros que sejam; dizem uns que é Deus que assim o quer, e com um simples 
argumento teológico e até pelos teólogos condenado, acham que podem cruzar os braços; 
dizem outros que foi uma questão de enguiço, porque o imperador perdeu um anel de virtude 
que costumava trazer no dedo e lhe daria felicidade. Posto isto, não vale a pena olhar para o 
povo revolucionado, nem atender suplicas ou ameaças.  

Tudo é sangue e fogo naquele canto do mundo até onde se estendeu o despotismo 
slavo; do outro lado do Pacífico tudo é paz, na terra da liberdade.  

Deus protege-os, e é e, agradecimento a Deus Que em Nova York, por iniciativa do 
padre católico, cônego Bouillon, canadense de origem francesa, se está erguendo a maior 
catedral que ficará existindo no mundo. Santa Sophia poderá abrigar setenta mil pessoas; sua 
fachada terá mais quinze metros que a de S. Paulo de Londres e a cruz do zimbório ficará 
treze metros mais alta que a de S. Pedro de Roma. Tão alta ficará menos arriscada que a das 
igrejas russas, sendo, como é, o Imperador o chefe da igreja ortodoxa.  

Que desvairadas coisas acontecem no mundo que tornam ao parecer enorme, quando 
ele é cada vez menor. Tanta guerra e tanta paz a menos de um segundo de caminho para a 
eletricidade!  

Entre nós, tamanha paz em tanta festa e tanta continuada guerra ao Sr. Luciano de 
Castro, já desesperançado de respirar umas horas! 
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Mas ainda não acabamos de falar em visitas. Á tout seigneur toute honneur, 
começamos pela Rainha da Inglaterra e pelo Imperador da Alemanha, mas nem por isso 
devemos esquecer de mencionar os tunos espanhóis, que aí estiveram uns dias alegrando a 
cidade e que, antes de partir, procuraram na Câmara Municipal o sr. conselheiro Antonio de 
Azevedo Castello Branco, presidente, para lhe agradecerem a forma por que nos paços do 
conselho haviam sido recebidos.   

As festas de estudantes tem sempre um condão pelo menos, a alegria.  

Alegre deve ter sido a festa com que no colégio de Campolide foram recebidos os 
príncipes de Portugal, pelo diretor, sr. Padre Luiz Gonzaga Cabral, convidados para assistir a 
uma sessão de física em sua honra, dirigida por alunos da Academia de Ciências e Letras.   

Atraente era o programa que foi admiravelmente desempenhado pelos alunos José 
Pequita Rebello, Simeão Pinto de Mesquita e Raul Dias Sarreira.  

No entrudo nem menos de três originais portugueses, inspirados em assuntos da nossa 
historia, ali foram representados. Impediu-me a doença de assistir aos espetáculos, que 
decerto me encheriam de saudades. Ali fui educado, ali fiz minhas primeiras armas na 
literatura dramática.  

Com que entusiasmo não seriam essas peças representadas e aplaudidas! Quem dera 
aos empresários a valer um público assim expansivo!  

Pouco os teatros tem este ano atraído o público. Contam-se os êxitos. Ultimamente em 
D. Amélia agradou muito a peça de Capuz, Nossa Mocidade, e S. Carlos deu uma em cheio 
com A Cabreira e outra em falso com o Manuel Mendez, aquela, primeira classificada no 
concurso aberto no ano findo pelo edito milanês Sonzogno, obtendo o seu ator, Gabriel 
Dupont o premio de cinquenta mil francos, e esta, segunda classificada.  

O tempo também os teatros prejudicou ultimamente.  

E falando de teatros, e lembrando-nos de como a critica teatral vai entre nós em 
decadência, como tudo que diz respeito a teatro, não podemos deixar de enviar uma saudade à 
memória de Cunha Belém, que, com o pseudônimo de Christóvam de Sá, durante muitos 
anos, em seus folhetins, se revelou crítico de muito merecimento. Dizia Teixeira de 
Vasconcellos que ninguém como ele sabia finamente descrever a ação de uma peça. Homem 
de ciência e de letras é para lamentar sua perda. No seu funeral se viu o apreço em que era 
tido e quantos amigos deixou esse homem honradíssimo.  

 

João da Câmara 
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O Ocidente. nº 946. Lisboa, 10 de Abril de 1905. p. 73, 1 col.  
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As crônicas apresentam-se às vezes difíceis por dois motivos exatamente contrários: 
umas vezes, porque um só fato domina e é preciso trata-lo como a quem é na sua importância; 
outras, porque a série das insignificância é muito larga e um homem não sabe como emprega-
las com os devidos comentários. No primeiro caso há sempre recursos, ainda quando faltasse 
ao fato que celebra o conhecimento pessoal do autor; não se falou em outra coisa, a opinião 
nasce das conversações dos outros. Mas quando os fatos são insignificantes, sem nada de 
política, chuva ou bom tempo, uma soirée íntima ou concerto de curiosos de que se fala a 
pedido de um convidado, então os linguados brancos que se estendem ante os nossos olhos 
são pavorosos como espectros. 

Não sucedeu agora assim: os acontecimentos que mais deram o que falar 
apresentaram-se enfiados uns nos outros do tamanho de padre nossos em um rosário. Parecia 
até impossível que, depois das viagens dos soberanos estrangeiros a Portugal, um caso se 
desse imediatamente de que pudessem cronistas lançar mão com o maior gosto. E deu-se, e 
tem que ficar arquivado como caso raro de gratidão manifestada pelos portugueses, 
vulgarmente tão ingratos, a um dos seus mais presentes servidores.  

Referimo-nos ao banquete realizado na grande sala Portugal da Sociedade de 
Geografia em homenagem ao Marquês de Soveral representante de Portugal em Londres, 
onde tem prestado os mais altos serviços ao seu país, homem a quem devemos grande parte, 
se não a maior, do ressurgimento da nossa terra, e a posição superior que vai ocupando na 
política nacional.  

Correu o festim animadamente, como não podia deixar de ser, ou já não haveria em 
peitos portugueses um bocadinho de amor pátrio.  

Na sala brilhantemente iluminada tocava uma orquestra e muitas senhoras ocupavam a 
galeria, acumulando-se sobretudo em frente da presidência, afim de não perderem palavra dos 
discursos proferidos. Falou em primeiro lugar o sr. presidente da Sociedade, conselheiro 
Ferreira do Amaral, a quem o sr. Marquês de Soveral respondeu, falando ainda depois os 
senhores conselheiros Moreira Junior, Eduardo Villaça e Wenceslau de Lima, que geriu a 
pasta dos negócios estrangeiros na ultima situação regeneradora.  

Todos exaltaram as distintas qualidade do festejado, uma inteligência superior, ciência 
de viver, honradez e nunca desmentido patriotismo. Sucederam-se as aclamações no final de 
cada discurso.  

Todos os convivas pertenciam à Sociedade, mas o aplauso ao ilustre diplomata 
encontrava ecos também cá fora, em todos os que se interessam pelos progressos de Portugal 
e em muitos corações de amigos que conhecem de Luiz Soveral o excelente coração, único 
rival em grandeza de sua tão demonstrada inteligência.  

É coisa tão rara ver-se um político festejado em nossa terra, sem que logo se erga de 
algum lado oposto reclamações e motejos, que é forçosamente com desprazer que temos de 
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volver os olhos para as questões por vezes muito mesquinhas em que a política faz revolver os 
homens que nela entram e logo pagam caríssimos as suas ambições.  

As cortes abriram, mas por enquanto tem dado que falar. Mas já os srs. Hintze Ribeiro 
e Baracho deram a entender que não deixarão grande descanso aos srs ministros. Já foram 
nomeados muitos pares novos; mas três vagas ficaram por preencher. Segundo diz o 
correspondente de Lisboa para o Primeiro de Janeiro, pessoa muito autorizada, terão sua 
entrada na câmara alta três pessoas cujo nome anda na voz pública.  

Isto interessa particularmente aos políticos, mas o assuntos dos tabacos está 
interessando toda a gente. Há quanto dias, há quantos até dura essa questão! Os jornais 
transcrevem-se mutuamente e dias há em que tabacos e fósforos ocupam toda a primeira 
página em letra compacta, aqui ou além enegrecida por alguns normando, coisa de maior 
importância.  

Irá ou não o sr. José Luciano à câmara? Eis outro ponto que se discute com violência. 

E enquanto nós aqui nos esfalfamos com as questões financeiras – o que não quer 
dizer, apesar do discurso da coroa ser todos cor de rosa, que essas não sejam da máxima 
importância – enquanto ofícios se fabricam e falam de mais ou menos algumas centenas de 
contos, vamos lendo já com menos interesse o que lá por fora vai, nessa Rússia que afinal se 
impacientou após tantos anos de submissão.  

A revolta continua, e até no dia em que o imperador Guilherme II deixou Portugal, um 
telegrama chegou dizendo que Czar, farto de sofrer, tentara contra a vida, acudindo-lhe a 
imperatriz velha, a salvá-lo. O telegrama foi desmentido; mas dias depois outro chegava 
falando de uma assassino que fora no paço encontrado disfarçado em oficial e levando 
consigo duas bombas dinamite.  

As nossas questões caseiras tiram-nos o tempo todo, já mal temos olhos para cuidar do 
que vai lá tão longe. A guerra continua, e já é quase com indiferença que ouvimos falar em 
negociações de paz. Russos e japoneses já se foram costumado a morrer.  

Para ainda maior preguiça de pensar em coisas tristes o mês de abril vai correndo que 
é uma formosura, apenas com um bocadinho de calor a mais. A Semana Santa está nos 
batendo à porta; são mais uns dias de férias que muitos hão de querer aproveitar para ver o 
campo, respirar um ar melhor, ouvir os passaritos, uns no ar como as calandras, outros nos 
valados como os melros, todos, por toda a parte, cantando o hino da primavera.  

Os lavradores é que não estão tão contentes como hão de mostrar os rostos dos que, 
depois de um inverno inteiro na cidade, passearem por entre os choupos as sombrinhas claras 
das esposas e das filhas, olhando por entre os trigos, as papoulas rubras, cintilantes ao sol, a 
espreitarem. Tudo isso e belo, mas nada por hora é bom.  

O barômetro desce de vez em quando, e o lavrador, logo que se levanta, olha para o 
catavento que, uma vez por outra, lhe dá alguma esperança. Os patos sobretudo querem água. 
Em Espanha, o inverno seco, já começou a tornar-se cruel; em certas províncias há fome.  

Antes da Semana Santa choverá talvez e à alegria do campo corresponderá depois, nos 
primeiros dias de sol, a alegria ainda maior dos proprietários. 

Lisboa, enquanto espera, não tem grandes razões de queixa. Até coisas de artes 
ultimamente lhe tem sido concedidas para entreter-se, apesar da falta que fazem a muitos os 
espetáculos de S. Carlos, que este ano fechou com uma récita de gala, chave de ouro para o 
Sr. Pacini. 
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Teve Lisboa a exposição de quadros dos discípulos de Carlos Reis e a exposição dos 
azulejos de Jorge Collaço. Terá brevemente os concertos da orquestra de Lamoureux, 
novidade apresentada pelo grande empresário Visconde de S. Luiz de Braga. 

Pintura e música! Não estamos a isso tão costumados que possamos deixar de 
menciona-lo como prova evidente de que vai Lisboa civilizando-se. 

Os teatros é que estiveram este ano pouco dados a chamar a atenção. Não houve neles 
novidade que ficasse marcando época. Creio que não a haverá daqui até o fim da época que, 
para muitos deles, já se anuncia para breve. 

Em compensação de não ter havido nenhum grande êxito de bilheteria, também 
nenhum grande desastre merece especial menção. Uma brisasita, melhor ou pior, lá lhes 
encheu as velas e com ela navegaram até o porto onde há de separar-se a tripulação. Desastre 
nenhum.   

O que já se começa é a falar muito de abaladas. Vão uns para o Rio de Janeiro, outros 
para o norte do Brasil, uns para as ilhas, outros correr as províncias do continente. A vida vai 
dura; o que ganha no inverno não permite que se atravesse o verão sem mais ajuda. Vapores, 
comboios, diligências, lá vão as companhias e faranchulas levar a brasileiros e provincianos 
os últimos êxitos e peças velhas do seguro efeito.  

Parte da companhia do teatro D. Maria tenciona visitar algumas cidades do norte do 
Brasil: Ângela Pinto irá dar umas volta pelos Açores.  

O mais importante em teatro é a entrada de Brazão e de Lucília para o teatro de D. 
Maria, o que já está decidido. Parece que também acompanharão estes artistas as atrizes 
Adelina Abranches, Delfina Cruz e Maria Pia de Almeida. Teremos assim, outra vez, no 
nosso primeiro teatro de declamação, com os excelentes elementos que já tinha, uma 
excelente companhia.  

Corresponda o repertório e temos teatro, se houver juízo.  

 

João da Câmara  
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O Ocidente. nº 949. Lisboa, 10 de Maio de 1905. p. 99, 2 col. 
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Uma noite, há muitos anos, numa comédia velha, parece-me que tradução do José 

Carlos dos Santos, ouvi dizer ao herói que desejaria viver muito tempo debaixo de uma 
redoma, livre de todos os perigos, tal era curiosidade que tinha de assistir a todas as surpresas 
que o século lhe prometia. E ainda o século XIX estava longe do fim. Que diria ele agora?  

Efetivamente as surpresas nunca foram tantas como hoje em dia, nem se engrenaram 
tão maravilhosamente umas nas outras. São como foguetes em grandes girândolas, que a vista 
de um só homem não pode abarcar de uma vez. Ainda quando em alguns as paixões se calem, 
vive em todos a curiosidade, e fá-los mover e querer saber, e dá-lhes uma aparência de 
interessados.  

O nosso próprio, pacatíssimo Portugal vai saindo do seu ripanço. Se é verdade o que 
se diz da invenção de Pedro Himalaia, dará muito breve que falar relativamente aos 
progressos da ciência; se o caminho seguir que lhe apontam bons augures, nome conquistará 
decerto entre as mais poderosas nações coloniais; se ouvirmos financeiros otimistas e os 
câmbios continuarem favoráveis, até os mais horríveis espectros começarão a desvanecer-se 
numa luz de aurora.  

Mas ainda não é isto o que mais esperta a curiosidade de uma nação por sua natureza 
já disposta a filosofia do deixar correr o marfim.  

A política desta vez ainda encontrou uns grãozitos de pólvora, talvez de antigas bichas 
de rabiar, que se escondiam na proverbial brandura dos costumes. Daí a paixão que todos vão 
tomando na discussão dos tabacos e os comentários vivos as surpresas tanto maiores quanto 
estavam longe de anunciadas.  

Depois da reconstituição ministerial que abriu muitas bocas, às quais deu algum mal 
porque ainda não fecharam, outras maiores exclamações se estenderam em longa fila, 
pontuando notícias políticas. Duas grandes surpresas que foram gerais, devem aqui 
mencionar-se: os artigos do Primeiro de Janeiro contra o negócio dos tabacos, tal como foi 
apresentado às câmaras, e as pazes realizadas entre o sr. José Luciano de Castro e o sr. 
Marianno de Carvalho.  

Ainda estas surpresas estavam dando para muito, quando outra, muito maior rebentou 
na própria casa do sr. José Luciano, onde se reunira a comissão da fazenda. Os srs. Dr. Ovídio 
Alpoim, irmão do atual sr. ministro da justiça, dr. Queiroz Ribeiro, que ainda antes de ontem 
era chefe do gabinete do sr. ministro da fazenda, Moreira d’Almeida, diretor político do Dia¸ 
dr. Antonio Centeno, dr. João Pinto Rodrigues dos Santos, Joaquim José Cerqueira e dr. Luiz 
José Dias, todos deputados progressistas, constituindo maioria, manifestaram-se contra o 
debatido contrato dos tabacos. Ontem não houve sessão na câmara dos deputados por falta de 
número, e eis o ministério novamente em crise, correndo, entre mil outros boatos o da 
demissão do sr. Conselheiro Alpoim.  

A tragicomédia política vai se desenrolando com muitos atos e muitos quadros, 
bastantes alçapões e com promessas, ainda não cumpridas, de apoteoses finais. O público 
enche a platéia, mas diga-se a verdade, mais do que a peça, talvez  muito mais, o interessa o 
que vai, segundo se diz, pelos bastidores.  
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Tragicomédia dissemos nós que se representava. É assim, na sua essência e na sua 
forma, quase toda a representação política; mas, um dia destes, tratou-se na câmara de um fato 
de suma importância a que vai mal aquela definição. O acontecimento dos Gambos, a morte 
de um sargento, uma companhia que fugiu, novamente a ameaça dos pretos revoltados, hão de 
forçosamente chamar a atenção do governo para aqueles portos da África em que vai 
perdendo de seu prestígio o nome português. O desastre formidável do Cunene e o revés dos 
Gambos são páginas deveras dolorosas da moderna história de Portugal nas sua possessões. 
Falaram sobre o assunto dos srs. Dantas Baracho e Teixeira de Sousa, antigo ministro da 
marinha, pares do reino a que respondeu o atual ministro, sr. Dr. Moreira Junior, em cujo 
patriotismo e bom senso tão necessário agora, deve de haver confiança para uma boa solução 
neste gravíssimo assunto.  

Estamos em maio, e até já vai o mês bastante adiantado. Por exceção estão as câmaras 
ainda abertas, e a política domina em todas as conversações... Maio! mês das roas!...É de 
apostar que até na exposição da mais linda da rainha das flores, algumas palavras, muitas 
palavras, de política se trocaram, ofendendo os ouvidos dos mais encantados floricultores.  

No salão da Trindade se realizou a deslumbrante exposição a que muitos amadores 
concorreram, sendo lindas as instalações dos jardineiros da Escola Politécnica e da Câmara 
Municipal, a dos srs. Duques de Palmella, a do sr. Dr. Amor de Mello, e muitos mais, sendo 
grande o número dos expositores premiados.  

Depois da política descansa um bocado e faz bem à alma falar de rosas e do seu 
perfume; lembrar a primavera que por todos esses campos se apresenta por tal forma linda, 
que até já os vinhateiros temem uma nova crise de abundancia; recorda manhã e tardes em 
que o céu se reveste das mais cintilantes cores, de composição impossível até na palheta dos 
melhores artistas.  

Como essa visita e o ar puro respirando e os aromas bebidos e o murmurar amoroso de 
toda a natureza, parecem ter sido criados para serenar paixões, desfazer ambições de 
grandezas mundanas, criar amor nos corações, matar inimizades! Devia em maio encerrar-se 
S. Bento e a reunião dos deputados realizar-se aí em qualquer recanto de serra, onde houvesse 
sombras de ulmeiros, murmúrios de pinhais e de regatos, fofos assentos de musgo, pássaros 
trinando, aromas de flores. E talvez o que sucedeu com o sr. Mariano de Carvalho e José 
Luciano, se desse com os srs. Hintze Ribeiro e João Franco.  

Era no campo, em plena primavera, que os diplomatas deviam ter suas conferências. Já 
as esquadras russas não andariam a procurar-se pelos mares do Oriente, nem andaria o 
almirante Togo em busca dos inimigos para mais uma grande mortandade, a afligir e a 
revoltar as almas sentimentais.  

Creio que a todos sucederá o mesmo: a mim qualquer desastre me parece mais 
doloroso e absurdo, quando a noticia me chega em um dia esplêndido como o de hoje, quando 
ouço pássaros a chilrearem e crianças a sorrirem, quando o custando-lhe a atravessar a 
folhagem compacta das árvores, chega desde o céu a cantar um hino de amor.  

E tantas desgraças por este mundo nascidas do ódio e da ambição!  
Felizmente pode a gente esquecer, por momentos, desgraças e crimes, mortes e lutos. 

Nem tudo e grava na memória como em bronze. O esquecimento é fácil para a dor dos outros, 
que assim o requer o egoísmo humano.  

Russos e japoneses combatem lá tão longe!... Pode o resto o mundo divertir-se. E tem-
se divertido Lisboa.  

O Coliseu já começou com as suas representações de ópera lírica e grandes 
manifestações de apreço, todas as noites, a Maria Galvany;  no teatro D. Amélia representam-
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se alegres zarzuelas, enquanto a companhia portuguesa dá seus passeios lucrativos pelas 
províncias do norte; o teatro D. Maria levou em festa artística de Ferreira da Silva uma peça 
nova de Marcelino Mesquita, Almas Doentes, acompanhando-a da comédia de Camillo, O 
Morgado de Fafe; fala-se já muito das próximas representações do teatro livre, cujo repertório 
já foi escolhido por Cesar Porto, um distinto homem de letras, dos mais empreendedores e 
simpáticos, que soube à sua unir outras boas vontades de literatos e artistas teatrais. 

Mas aos artistas de profissão levaram agora a palma, como despertadores de 
curiosidade, alguns distintíssimos amadores, da primeira sociedade de Lisboa, que, em 
espetáculo organizado pela srª D. Maria do Patrocínio Barros de Lima Almeida, deram à 
cidade uma das suas melhores noites de arte.  

Foi linda essa festa em beneficio da Assistência Nacional aos Tuberculosos, tendo-se 
representado peças em língua francesa, espanhola e portuguesa, e terminando esta, que era o 
D. Beltrão de Figueiroa, de Júlio Dantas, por uma pavana excelentemente dançada, por pares 
ricamente vestidos.  

Noites depois, realizava-se outra representação em casa dos srs. Visconde de 
Carnaxide. Muitas palmas aos distintos amadores: muitas à feliz compositora das 
engraçadíssimas comédias, senhora muito distinta que não teve agora suas glórias primeiras.  

E ainda de mais dois espetáculos se está falando e muito, organizados pelos srs. 
Condes de Azambuja e da Figueira: representações de comédias, quadros vivos, coros 
populares.  

O inverno elegante vai se prolongando, como vê, até muito pelo verão dentro; mas 
está-nos agora a dizer adeus. Pareçam-se os meses quentes com os que foram o ano passado, e 
não teremos grandes razões de queixa, os tristes que ficaremos em Lisboa, com só os recursos 
da Avenida para passearmos, e da feira de Alcântara para nos distrair.  

Esquecia-me da política. Também continuaremos a tê-la, e discussões acaloradas, e 
enigmas diários com talvez soluções fantásticas. Será um recurso no mês de Santo Antônio e 
S. João, além das fogueiras.  

Depois descanso geral, quer, esses meses nem para congressos e exposições podem 
servir, nem para manifestações que demandem grandes entusiasmos. O verão toma conta da 
gente, e há mais preguiça nos corpos do que viveza nos espíritos.  

Enquanto ele não chega, está reunido o congresso de leitaria e olivicultura, de que 
tantos resultados úteis há de esperar. Com ele ainda um pouco longe, celebrou-se no dia 9, em 
Lisboa e no Porto, acompanhando as grandes festas de Espanha, o centenário de Cervantes.  

Duas traições à política.  
João da Câmara 
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A África, que de tantas glorias encheu os soldados portugueses e muitos oficiais, de 
que nos recordamos com o maior entusiasmo e de alguns com a mais viva saudade, a África 
onde já julgávamos invencível a bandeira portuguesa, volta de novo a desassossegar os 
espíritos, ainda quando alguma vitória, como agora, nos vem confirmar, com novos exemplos 
de bravura, que os militares portugueses continuam a merecer a antiga fama. São os pretos de 
Huila que não estão sossegados, é lá, nesse interior, que a pequenez das nossas forças não  
permite que se mantenha o devido prestigio. É para esse interior da África, menos acessível, 
que se dirige agora a atenção dos patriotas, desde os últimos grandes reveses que sofreram as 
nossas tropas. 

É preciso tempo e paciência para conseguir a desforra completa, tempo, paciência 
dinheiro e muito trabalho inteligentemente dirigido. 

Està à testa dos negócios do ultramar um homem que, por todos os motivos, merece a 
confiança do país; mas a nossa política interna é que não vai em maré de rosas, e afirma-se 
agora que breve o Sr. Espregueira pedirá a sua demissão, passando o Sr. Moreira Junior para a 
direção da pasta da fazenda. Não se diz por enquanto quem irá dirigir os negócios da marinha 
e do ultramar. 

Desde que o sr. Alpoim saiu do ministério da justiça e houve o adiantamento das 
cortes, não saíram tão certos, como muitos julgavam, os desejos de sossego relativo que, 
parece, motivaram aquelas deliberações. Muitos dos srs. ministros irão veranear ou tratar da 
sua saúde em diferentes estações balneares; mas nem então os jornais da oposição os deixarão 
respirar na paz tranquila que é uma das regras mais sabidas da boa higiene.  

Os homens final são como os rapazes; também precisam umas férias, de quando em 
quando. Estes tem-nas  depois dos exames; os da política terão os exames no fim, como quem 
diz em outubro. Não lhes aconteça como aos patinhos, o ano passado, nos liceus, onde raros 
foram os que não ficaram afogados. Os ministros tem férias agora e o cortês em agosto. 
Veremos se os ânimos hão de serenar, daqui até o dia de S. Bartholomeu, que é quando se diz 
que anda o demônio á solta.  

Os rapazes andam nisto melhor, que as férias sem preocupações são muito mais de 
gozar. Sem a ideia temerosa de um chumbo possível, com que prazer se trepa a uma figueira, 
se colhe numa vinha um cacho de uvas, se enterram os dentes numa boa talhada vermelha de 
melância.  

Que até em vésperas de exame não costumam os estudantes mostrar-se macambúzios. 
Se fazem de gatos pingados, enterrando um charuto ou procedendo às complicadas cerimônias 
do enterro do grão, levam isso pouco mais ou menos como seis gatos pingados a valer que eu 
encontrei no dia de segunda-feira gorda, nas proximidades do Alto de S. João, de casas do 
avesso, jogando o entrudo com as tochas. Também os cangalheiros de Braga se juntaram, um 
dia destes, em alegre festim, para bem da classe, desejando-se mutuamente, está bem visto, 
um ano de felicidades... para cangalheiros. 
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Nem por estarem tão perto os exames, as festas de Coimbra foram menos concorridas.  

E por toda parte as festas próprias do inverno continuam, como se não estivéssemos já 
nas vésperas de Santo Antônio, o que quer dizer em pleno verão.  

Por enquanto o aspecto de Lisboa mudou muito pouco. O calor ainda não pôs fora da 
cidade toda a sociedade elegante, como é costume em outros verões. Ainda às portas dos 
livreiros da rua do Ouro, e no Chiado, aos portões clássicos dos cavaqueadores, se veem as 
mesmas caras, e ainda pelos passeios vão subindo as mesmas mulheres bonitas que costumam 
nas suas migrações andar ao contrário das andorinhas.  

Ainda nos não vemos reduzidos por falta de melhores assuntos, a ler nos jornais os 
pormenorizados passos da polícia atrás de algum criminoso ou as curas milagrosas de 
diferentes preconizados elixires. Por enquanto há de tudo, sem termos de sair dos nossos 
muros.  

Lá de fora até gravíssimas notícias nos tem chegado, como foram a assombrosa 
derrota da esquerda russa, a deposição de Oscar II de rei da Noruega, e atentado contra 
Affonso XIII.  

São em tudo os reis como os outros homens: até uns nascem com sorte e outros sem 
ela. Se uma feiticeira, quando lhes nasceram, houvesse acertado com os futuros do rei da 
Espanha e do imperador da Rússia, muitos haveriam que não quisessem acreditá-la. Pois 
conquanto o Czar continue rezando e chorando, prevendo a maior das desgraças, com toda a 
sua esquadra aniquilada e um coro de viúvas e órfãos amaldiçoando-o, D. Affonso da 
Espanha, sem um cabelo só ofendido pelos estilhaços da bomba, goza em Inglaterra uma 
recepção soberba, lá como fôra, em França, aclamado pela multidão.  

Em todo o caso, hoje em dia, é muito melhor do que César ser-se um simples João 
Fernandes. João Fernandes cá em Lisboa diverte-se. As festas do inverno demoraram-se; 
melhor para ele. Até uma récita elegantíssima, em que tomaram parte muitas senhoras da 
nossa primeira sociedade, se realizou uma destas noites no teatro da rua dos Condes, coros 
populares, monólogos, representações das comédias Condessa Heloísa e Procópio Baeta, 
tendo já ido este último representado com maior êxito, pelos mesmos amadores distintos no 
teatro da Trindade.  

Os outros teatros com suas companhias de artistas estrangeiros também deram que 
falar, e, se a Vitaliani não viu em S. Carlos a concorrência do público que merecia por seu 
talento, teve a melhor das compensações no entusiasmo com que sempre foi aplaudida pelos 
que o seu talento reconheceram.  

A zarzuela vai dar suas últimas recitas, mas a companhia de ópera ainda continua nas 
Portas de Santo Antão, tendo em seu repertório as obras mais afamadas, Os espanhóis foram-
se carregados de louros e de muito bom dinheiro; os italianos cantores também não levarão 
razões de queixa. O grão em grão de galinha há de ficar-lhes lembrado. Dois tostões enche 
um tenor o papo. Não há no mundo, com certeza, ópera tão boa mais barata.  

E ainda mais se fala de teatros. Não ficaremos tão cedo reduzidos aos da feira de 
Alcântara, todos eles e o circo Mejstrick fazendo magnífico negócio. Um destes dias deve 
abrir o teatro do Ginásio, onde uns rapazes inteligentes e trabalhadores conseguiram juntar 
diferentes elementos muito bons de nossos palcos para uma tentativa de teatro livre. Figuram 
no cartaz nomes de autores como o de Brieux e de Bjorson, este ainda, por vergonha nossa, 
desconhecido em Lisboa. Foi escolhida para sua apresentação uma de suas melhores peças A 
Falência. A tentativa honra sobremaneira os que tão dedicado amor mostram aos progressos 
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do teatro entre nós. Ainda que a tentativa falhasse, o que não é de esperar, o exemplo dará 
seus frutos para outros. Mas o teatro há de lucrar, e é isso o principal.  

Este ano correu bem para os que gostam de divertir-se. Os casos mais de apontar 
foram as visitas da rainha de Inglaterra e do imperador da Alemanha a Lisboa, que se encheu 
de provincianos largando contos de réis por todos estes hotéis e restaurantes. Pois diz-se agora 
que ainda estamos em maré de visitas e que o presidente da república francesa, Mr. Loubet, 
virá a Portugal cumprimentar o Sr. D. Carlos antes de ir a Madri pagar a visita que o rei de 
Espanha lhe fez agora. 

Mas isso será o principio do inverno, se for, pois por enquanto a visita não passa de 
meros boatos, e daqui até lá precisa Lisboa de inventar com que vá passando o tempo.  

As touradas são o seu melhor divertimento e muito se vai falando já da que deve por 
curiosos realizar-se-á no Campo Pequeno, em beneficio da Assistência aos Tuberculoso, e na 
qual serão lidados touros da Casa Real.  

São as mais lindas das festas de verão, quando nelas um bom sol, luminoso e quente, 
também quer tomar parte. É grande o entusiasmo que por aí vai.  

Vai se querendo ar livre. Por isso foi bela também a exposição hípica, realizada em 
Villa Franca, com a assistência do ministro das obras publicas, que depois da distribuição dos 
prêmios assistiu a tourada que na praça de Villa Franca, se realizou.  

O típico Ribatejo é o mais lindo dos cenários para estes festas: vastíssimos campos, 
montes cobertos de vinhas, o Tejo a espelhar o sol, pitoresco vestuário tradicional dos 
homens, são tudo notas cheias de cor.  

Até que volte o inverno, não faltarão romarias, círios, arraiais, touradas, regatas, 
alegria enfim, e Deus a traga.  

Lisboa é que vai entristece agora. Já as rainhas nos deixaram. A sra. D. Maria Pia 
partiu para os estrangeiro e a sra. D. Amélia para Sintra. Lisboa já deu o que tinha que dar.  

 

João da Câmara  
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O Ocidente. nº 954.  Lisboa, 30 de Junho de 1905. p. 137, 1 col. 

 

 

CRÔNICA OCIDENTAL 

 

 

Seria o mundo feliz, se da paz podre em que vivendo estamos, seguisse o exemplo? 
Talvez sim e talvez não. É caso há muito debatido se deixar correr o marfim e esperar que as 
coisas por si se arranjem vale mais do que meter-se a gente em revoluções, que são muita vez 
camisa de onze varas.  

Por aqui nada de novo; depois de tantas ameaças, nunca vimos maior sossego na 
política portuguesa. Até os jornais de mais acérrima oposição devaneiam o seu bocado, 
veraneando por vários assuntos, como é próprio do tempo que vai correndo.  

É que há maneira fácil de aquecer os ânimos, equilibrando-os com a temperatura 
destes últimos dias de junho. O calor veio quase de repente e prostrou as melhores vontades. 
O que apetece é a bela sombra das árvores e a rede brasileira balançando mansamente uns 
sonhos muito mansos.  

Pra os jornais só um olhar muito distraído se lhes lança de quando em vez e, no meio 
de um bocejo, diz-se preguiçosamente: “ - Ora vamos lá ver o que há de Marrocos ou que 
notícias havemos da paz”.  

E umas e outras notícias são felizmente de satisfazer. Toca a espreguiçar e a dormir 
mais um bocado.  

Lisboa começa a ter o aspecto de uma pacata aldeia, e assim a teremos até agosto, 
quando as câmaras novamente abrirem. Então pode ser que as discussões se animem, ainda 
que sejam muito menores os grupos formados em volta dos oradores de esquina.  

Até lá, uma ou outra nota de esporte ou ainda algum bocadinho de interesse pelas 
novas peças representadas no teatro livre distrairão a população da capital e farão luzir em 
seguida o meio olhinho que se abriu, e que logo outra vez se pôs a olhar para dentro.  

Quem quiser um nadinha de animação outro remédio não tem senão safar-se daqui se 
for elegante, corrigindo o seu reumático com água e cotillon, se não o for, contentando-se em 
acompanhar algum círio ou frequentando os arraiais dos arredores. 

A exposição hípica na Tapada da Ajuda, que ainda atraiu bastante concorrência, já 
acabou, depois de executados com bastante brilho alguns números do seu programa. O tempo, 
que por muito mau, nos primeiros dias a prejudicou, ajudou-a nos dias mais próximos do seu 
encerramento.  

O ar livre é que é preciso agora; por isso foi muito bela a tourada em favor da 
assistência aos tuberculosos e tem sido concorridíssima a quermesse que se tem realizado no 
Passeio da Estrela, também com um fim de caridade.  

Os dias santos passaram-se alegremente, e é o que melhor se pode deles exigir.  
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Alegremente para aqueles a quem foi. Nem todos poderão dizer o mesmo. Em uma das 
mais respeitáveis famílias de Lisboa entrou em luto um destes dias, e, porque era muito 
querido de muitos o seu chefe agora falecido, foi de muitos a dor produzida por sua morte.  

Em sua vivenda em Algés, onde há tempos estava doente, mas sem inspirar maiores 
cuidados, faleceu inesperadamente o sr. Policarpo Anjos, que era um dos mais acreditados 
comerciantes da nossa praça e, ao mesmo tempo, um cavalheiro distintíssimo, ocupando um 
alto lugar na sociedade portuguesa.  

De seu espírito educado e de seu caráter muito nobre deu provas em muitas ocasiões, e 
muitos lhe deveram gratidão. Na Assistência Nacional aos Tuberculosos, na Associação 
Comercial de Lisboa, no Instituto de Socorros a Náufragos, na Sociedade de Geografia, 
desempenhou cargos elevados e prestou assinalados serviços.  

Festas que deu em sua casa na Avenida ficaram para todos memoráveis, porque 
tinham um especialíssimo cunho de arte.  

Deixou na sociedade, em que tão perfeitamente soube desempenhar o cargo que lhe 
competia, um vácuo que dificilmente será preenchido.  

Dias antes morrera-lhe uma neta, filha da sra. Condessa de S. Lourenço. E falamos nós 
de alegria há pouco! E enquanto por essa Lisboa estalavam os fogos de artifício e as músicas 
tocavam e os balões iluminados corriam pelo céu sereno, um pobre coração quebrava-se de 
dor, chorando uma encantadora criancinha, enlevo dos seus e só se distraindo do sofrimento 
horrível para dar seu quinhão de lágrimas à morte de um pai modelo! 

Anda o mundo em seu giro e constantemente nos apresenta contrastes assim. Vamos 
entrando na velhice e ainda os nossos olhos se espantam do que vão vendo. Anda o mundo em 
seu giro e há de trazer a todos uma hora de consolação.  

De contrastes é a vida da humanidade; de contrastes é a vida do homem. Uma mesma 
alma que horas diferentes a foram envelhecendo! É esta a esperança dos que sofrem e o terror 
dos que são felizes. 

Ninguém sabe, porém, quando essas horas hão de mudar, por muito que elas deem 
trabalho, a toda a gente, por muito que os mais previdentes queiram, ansiosos, adiantar ou 
atrasar os relógios. 

Os que vivem na noite polar anseiam pelos primeiros raios da aurora. Quantos 
morreram nas trevas e no frio! 

Olhem estes desgraçados russos, que só por que mostram um anseio por um bocadinho 
de luz, continuam sendo espingardeados e são pisados pelas patas brutais dos cavalos dos 
cossacos. Quando chegará para eles a hora almejada de um bocadinho de liberdade? 

De quando em quando, uma esperança ilumina fracamente o céu negro; depois, 
contam-se mais uns mortos, e até mulheres e crianças, e continuam gemidos a ouvir-se entre o 
estrondo do temporal a uivar pela noite. 

Só uma boa notícia de lá nos veio, de tão longe: o final despronunciamento do escritor 
Gorki. Essa é positiva. As outras, tantas vezes nos foram mentiras, que só acordam 
desconfiança. 

Fala-se de armistícios, mas a guerra continua: a paz é por enquanto um cálculo de 
probabilidades. 
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E assim passarão mais uns meses ainda, e os russos continuaram morrendo às 
centenas, e os japoneses, entre as esplendidas festas de sua vitória, irão também carregando 
seu luto. 

Vai o mundo sempre girando; horas boas hão de voltar. Felizmente estamos cá muito 
longe, e o egoísmo humano dá-nos licença para descansarmos os olhos em mais atraentes 
espetáculos. O verão também tem seus encantos e até na placidez de Lisboa há lugar para 
deixar a fantasia ir vivendo por mais lindas regiões que as da Manchúria estrumada pelos 
cadáveres.  

Se os assuntos escasseiam neste momento, já nos podemos distrair calculando o que o 
inverno nos poderá trazer de novidades. 

Só os teatros com a entrada do Brazão para D. Maria e a classificação de Lucília 
Simões, que afinal se deixou ficar em D. Amélia, nos daria assunto, à falta de outro para 
completarmos o linguado em dívida para estas duas colunas de obrigação. 

Os artistas dramáticos portugueses andam quase todos viajando e de muitos nos tem 
chegado ótimas notícias, sobretudo de Affonso Taveira, magnificamente recebido com a sua 
companhia no Rio de janeiro. 

Ângela Pinto anda pelas ilhas; para a província parte qualquer dia destes a Adelina 
Abranches. Outros já andam por lá. E assim o verão se vai passando, o verão assustador para 
os artistas portugueses, com as épocas teatrais em Lisboa cada vez mais curtas. 

E ainda há quem fale em aumentar em Lisboa o número de teatros! Pela nossa parte 
cremos que – não fosse a perda material – melhor sorte não poderiam ter os empresários e 
artistas teatrais do que um bom incêndio que devorasse uma, duas ou três casas de 
espetáculos. Então se formariam companhias mais completas e o público chegaria para todos. 
Assim a luta é muito mais difícil e feita em geral com maus elementos, apenas fornecidos pelo 
acaso. 

O ator Joaquim Costa foi nomeado pelo governo gerente do teatro de D. Maria, depois 
da publicação de uma carta do ator Luiz Pinto desistindo de tal cargo por motivos que expôs. 
Desejamos ao novo gerente todas as felicidades; mas o cargo é dos tais que devem sempre dar 
muitos maus quartos de hora. É Joaquim Costa um ator cômico excelente. Se como sabe 
representar, souber desempenhar-se da gerência acaba de vez com os enguiços das entradas 
com o pé esquerdo. É o que sinceramente lhe desejamos por ele e por todos os que em 
Portugal –bem poucos infelizmente – se interessam pelo teatro. 

 

 

João da Câmara 
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O Ocidente . nº 956. Lisboa, 20 de Julho de 1905. p. 153, 1 col.  
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É coisa realmente de pasmar– de pasmar e de aplaudir– que, com tamanho calor, como 
este que nos derrete, ainda nos teatros do Ginásio e do Príncipe Real, os empresários, que 
excelente vontade anima, continuem a dar-nos, todas as semanas, alguma peça nova. 

Alguns autores houve que revelaram vocação e talento, e decerto melhor recompensa 
haveriam de seu trabalho, se não fosse este mês de julho que, com ser lindo no campo, não 
deixa por isso de ser atroz na cidade. Ele manda, ele impera, até muito mais do que o 
Imperador da Rússia sobre seus servos, agora já fartos de humildade. Se o êxito ficou abaixo 
da justiça, queixem-se da tirania do calor. 

Mas um elogio ainda é preciso fazer-se-lhes, e é que não pensaram em finanças, 
quando o muito amado rolinho de papel, sobre que tanto sonharam talvez, entregaram nas 
mãos do empresário. 

Andam bem, dissemos; outros dirão que andaram mal, desde que as glórias do teatro 
podem ser caminho para o gabinete da fazenda 

A ninguém, de hoje em diante, deixarão de ser lícitas ambições dessa ordem, depois da 
nomeação para esta pasta de D. José Echegaray, o maior dramaturgo da Espanha. Foi no 
domingo que o lemos com a maior surpresa. Embora não ignorássemos a fama de Echegaray 
como não vulgar matemático, autor como foi de excelentes memórias científicas, matemáticas 
e físicas. Mas cuidávamos que ao autor do Grande Galeoto já pouco lhe importava problemas 
financeiros. 

O presidente do conselho espanhol e o novo ministro partiram para San Sebastian, 
depois dos funerais de Villaverde. 

Foi numa cerimônia fúnebre que Echegaray se estreou; seria de enguiço em outro país, 
mas não o foi decerto em Espanha onde preferem não ver ás coisas bom princípio. 

Villaverde faleceu quase de repente, mas ainda no seu curto delírio falou de política 
dizendo a sua esposa que queria ir às câmaras defender os seus amigos. Queira Deus que 
Echegaray viva muitos anos e só na política encontre satisfações; mas daqui há muito tempo, 
quando a morte o levar, não se nos dava de apostar que ele, em vez de finanças, ainda há de 
falar em poesia. 

Ministros dramaturgos houve muitos em Portugal, Mendes Leal, Pinheiro Chagas, 
Antônio Ennes, muitos mais; mas da fazenda só nos lembra  agora o Sr. Marianno de 
Carvalho, que traduziu para o Ginásio, salvo erro, A bola de Sabão. A peça muito engraçada 
rendeu dinheiro ao empresário e ao tradutor, ou este não fosse um financeiro. 

Foi representada, claro está, em pleno inverno. Bem sabia o Sr. Marianno que era o 
verão para outro gênero de espetáculos, como o está sendo presentemente para os festivais da 
Estrela e para os desafios no Velódromo e o foi para a feira de Alcântara agora desmanchada. 
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Música e fogos de vista, ainda que toda a gente se gabe de não correr a foguetes, 
continuam sendo atrativos dos lisboetas e assim o compreenderam com razão os 
organizadores das festas noturnas no passeio da Estrela para atrair concorrência ao 
Velódromo, tocou-se nas fibras do patriotismo, e o match Conelli-Pessoa chamou lá imensa 
gente. Mais uma vez no domingo foi José Bento Pessoa vitoriadíssimo apesar de vencido 
desta vez. Com excelente negócio, que pela última vez ali fizeram, despediram dos fregueses 
os barraqueiros de Alcântara. Ajudou-os a noite excelente, refrescadas por umas pinguinhas 
d’água que caíram durante o dia. 

Daqui a pouco lá os temos em Belém, espantando com o seu barulho Afonso de 
Albuquerque, mais facilmente inclinado ao perdão que muitos que por aí ouvimos berrando 
contra tudo o que lhes parece ir de encontro à civilização e ao progresso.  

Por muita parte, nos países mais civilizados, a Espanha, a França, a Bélgica, vimos 
feiras muito parecidas com as nossas. Nunca por lá ninguém nos apareceu a clamar que eram 
indígenas de um país progressivo, e, muito pelo contrário, todos se mostravam satisfeitos 
porque ao povo era dado, por um preço mínimo, maneira de distrair-se.  

Nem toda gente pode com facilidade meter-se em um comboio e correr praias e 
termas, gozar boas sombras, ouvir sextetos, contra-dançar, arriscar libras em roletas. Tudo isto 
poderá ser muito mais civilizado do que a feira de Belém, mas quem puxa da bolsa nem 
sempre lá encontra, para divertir-se com a família, quantia muito acima de cinco ou seis 
tostões.  

Como está, está bem, À medida que nos vamos aproximando da foz do Tejo vão os 
preços de tudo encarecendo; se andarmos ainda para a frente, chegaremos ao Estoril, onde o 
novo clube já aberto poderá tentar as bolsas mais recheadas. Deixem os títeres e o pim-pam-
pum alegrar meia dúzia de crianças entre as inferneiras metálicas das fanfarras dos teatros; 
logo um pouco mais adiante, ao som de uma valsa de Strauss entontecedora, o civilizado 
encontrou feitio de perder meia dúzia de contos em um mau palpite.  

Com muito ou pouco dinheiro, o que todos desejam é passar umas horas fora do centro 
de Lisboa agora entristecida pelo calor e falta de movimento.  

O campo atrai todos os de bom gosto; e basta uma árvore velha, uma fonte que se 
adivinha, uma casa branca entre pinhais e vinhas já carregadinhas de cachos, para tentar os 
que vão no comboio a descer, e gozar ali de um bocado de fresco e da alegria dos prados e das 
matas.  

A sociedade de Geografia foi há dias em excursão científica até à vila histórica de 
Thomar, célebre por suas belezas naturais e mais ainda por seus monumentos.  

Estes passeios apetecem agora. O ar da manhã, quando o comboio se põe em marcha, 
abre extraordinariamente o apetite, e ao chegar-se ao ponto desejado, em uma boa sombra, o 
almoço parece que vem do céu. Um bocado de calor que se apanhe no caminho é compensado 
em seu incômodo pela frescura da viração à tarde, pela formosura do céu, pela alegria serena 
que se espalha sobre a terra.  

Lisboa é que vai entristecendo cada vez mais; mas não deixou por isso de ter também 
seus encantos para os que não desgostam da solidão. A não ser aos domingos, onde haja 
alguma festa, o silêncio domina, e os que [anhelam] por noticias frescas podem corrê-la toda, 
que pouco hão de encontrar que lhes valha em pergunta.  

A chegada da esquadra inglesa comandada pelo príncipe de Battenberg é que veio 
fornecer algumas novidades aos jornalistas do high-life, que andavam fartos de puxar as 
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melenas em busca de uma ideia. Almoços, jantares, passeios, bailes, de tudo tiveram para 
desenferrujar as penas. Secara-lhes o verão a tinta nos tinteiros, e, com uma gotinha d’água 
em que desfizeram, puderam finalmente dar um bigode aos colegas da província, que é onde 
vai agora toda a alegria, bailes, piqueniques, rayly-papers. 

Lançaram âncora ao Tejo os fortes couraçados e, mais ou menos pomposos, os artigos 
de fundo sobre a aliança inglesa vieram substituir as considerações, neste momento muito sem 
sabores e feitas sobre posse, a respeito de política interior.  

Aqueles gigantes do mar mais uma vez nos vieram recordar a infelicidade dos russos, 
cuja esquadra poderosa foi metida no fundo pela perícia dos japoneses. Verdadeiras vilas 
flutuantes, mais populosas que muitas das nossas vilas, afundaram-se dando morte a toda sua 
população.  

E não bastava aos russos a desgraça de bater-se com inimigos estrangeiros. Todos 
esses horrores de guerra haviam de ser esquecidos ante outros muito maiores, os da revolução 
na própria Rússia.  

Os jornais ilustrados, há pouco do estrangeiro chegados a Lisboa, todos trazem 
descrições pormenorizadas das lutas em Odessa bombardeada e incendiada. Telegramas, que 
todos os dias nos chegam, contam-nos como a revolução vai alastrando, como os soldados se 
recusam a obedecer a quem deles quer fazer carrascos, novas conspirações, novos terrores no 
palácio de Czar.  

Um mesmo ponto de interrogação acode ao espírito de todos. Quando e como 
acabarão tamanhos horrores? E as respostas de cada espírito, e os desejos de cada alma que 
sofre são quase idênticos no mundo inteiro. Todas as simpatias são pela revolução.  

 

João da Câmara  
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As esquadras inglesas do mediterrâneo e do atlântico reuniram-se na baia de Lagos, e, 
mais uma vez, em águas portuguesas, a Inglaterra ostentou seu enorme poder marítimo e por 
enquanto sem rival no mundo. As praias da Rocha, em vila nova de Portimão, a de alvor, a 
Meia praia em Lagos enchem-se de curiosos. Lá de muito longe, do passeio da Matta, os 
banhistas de Monchique admiram o imponentíssimo espetáculo. 

Sr. Maurício Bunsen, ministro da Inglaterra na corte portuguesa, partiu para o Algarve 
e no iate- aviso Suprise foi hóspede de lady Beresford. 

A vista daqueles gigantes do mar, ainda mais nos parece impossível como contra ele 
se atrevem barquinhos frágeis. Grande nau, grande tormenta, dizem; mas não há hoje 
provérbio mais mentiroso. Dariam elas pelo temporal súbito, que há dias, moveu aquela 
tragédia da Nazaré em que os pobres pescadores, mais uma vez, padeceram grandes ânsias e 
tão doloroso luto suas famílias? Os socorros foram poucos e tardios, apesar dos zelos das 
autoridades locais. 

Nos outros pontos da costa também o temporal se sentiu, embora com menos terríveis 
resultados. Em Cascais afundaram-se alguns barcos e outros foram arrojados à praia, não 
havendo vítimas. O temporal foi tão repentino que, em uma terra de Espanha, gente, que 
estava ouvindo música junto do cais, viu-se de repente assaltada por uma onda enorme. 

A esquadra inglesa desafia mais que todas as esquadras europeias, porque desafia o 
próprio mar. 

O Rei, sr. D. Carlos, acompanhado pelo sr. ministro da marinha, partiu pela linha do 
Setil para Villa Nova de Portimão e dali para Lagos, em cuja baia o esperava o iate real D. 
Amélia. Aguardavam-no as autoridades e o bispo do Algarve, D. Antônio Mendes Belo, que 
partira de Faro a bordo da canhoneira ali de serviço. 

Mais um apertado laço prende agora o nosso monarca à família real inglesa, desde que 
na capela do palácio Sandringham se realizou o batismo do último neto dos reis da Inglaterra, 
sendo padrinho do neófito o sr. D. Carlos, representado pelo príncipe de Galles. 

Ninguém da família real, com exceção do Sr. D. Afonso, chegado há poucas horas, se 
encontra atualmente em Lisboa. 

A rainha Sra. D. Maria Pia, continua tratando de sua saúde em Calsbad, de onde nos 
chegam notícias do prestígio que ela conquistou sobre toda a população, segundo se lê nos 
jornais da localidade, unanimes no elogio da distinção de suas maneiras, simplicidade de seu 
trato e excessiva bondade de seu coração. 

A rainha Sra. D. Amélia, continua passando o verão no formosíssimo castelo da Pena, 
que é seu enlevo. Ali foi acompanhar uns tempos a rainha de Portugal sua irmã, a princesa 
Luiza de Orleans. O duque de Montpensier, há três dias, chegado do Ferrol, onde deu um 
banquete aos comandantes e oficiais da marinha, festejando a sua promoção, foi também 
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hospedado em Sintra. Por Carthagena seguirá para Paris e Londres, continuando depois sua 
viagem pela Suíça e pela Itália. 

Sintra é neste mês o mais próximo refúgio dos lisboetas. Graciosamente lhes oferece 
as suas sombras espessas, a frescura de suas fontes, suas vistas esplêndidas sobre o Oceano, 
os passeio na serra. A grande atriz Sarah Bernhardt, de passagem de Lisboa para a América 
do Sul, ali foi agora visitar a Sra. Duquesa de Palmella, artista também fidalgamente 
acolhendo todos os grandes artistas que nos visitam. 

Lindo refúgio e também para os lisboetas o novo jardim zoológico na quinta das 
Laranjeiras e pena é que por algum tempo o susto produzido pela fuga do leopardo ponha 
susto às mães que para lá mandavam passear as crianças. A fera, cercada por soldados da  
municipal, foi morta; por falta de sangue frio, porém acertaram o soldado com duas balas em 
um pobre companheiro. 

Mas nem a proximidades de Lisboa são agora ponto da reunião senão para aqueles a 
quem os meios de fortuna não permitem viagens mais longas, pelo menos até o Sintra ou 
Cascais. 

O êxodo dos elegantes começou há muito, e até parece impossível que em princípios 
de agosto, entre tantas notícias de partidas, fosse uma chegada o assunto do dia. 

Depois de alguns meses de demora no estrangeiro, onde esteve acompanhado por sua 
esposa, chegou a Lisboa, no sábado, um comboio especial vindo do Porto, o chefe do partido 
regenerador, sr. Conselheiro Hintze Ribeiro. Muitos dos seus colegas nos gabinetes 
regeneradores, políticos e jornalistas mais em evidência, o acompanharam, e era enorme a 
multidão de amigos e correligionários que esperavam na estação do Rossio. Por todo o 
caminho desde a fronteira, recebeu o Sr. Hintze Ribeiro manifestações dos homens do seu 
partido, bastante significativas. 

O momento, apesar do sossego que parece reinar nas regiões políticas, não é dos de 
menor importância. Brevemente hão de abrir as cortes, mas segundo se diz, devido à oposição 
declarada ao ministério pelo Sr. Alpoim e seus amigos, serão estas dissolvidas, devendo 
proceder a novas eleições. 

Por enquanto, porém, salvo em certas regiões, não é a política interna que mais os 
ânimos move. A nuvem que vai passando sobre a amizade da Alemanha com a Inglaterra e 
ameaçando o sossego de todo o mundo, é o que neste momento mais preocupa os espíritos, 
muito mais até do que as conferências dos encarregados de tratar da paz entre a Rússia e o 
Japão. A chegada da esquadra inglesa ao Báltico e o que a este respeito correu sobre tensões 
do imperador da Alemanha, assustaram todos aqueles que já sonhavam um século de ouro e 
de inteira paz. 

Não vai ele nesse caminho, segundo parecer. Se acreditássemos em farroncas dos 
russos ou, antes talvez, em mentiras dos telégrafos, talvez ainda víssemos, antes de terminadas 
as conferências nos Estados Unidos, a sorte das armas voltar-se a beneficiar-se o exército de 
Linivievitch. Um despacho de S. Petersburgo diz que este general afirma dispôr de um 
exército muito superior aos dos japoneses e que a Rússia pode contar com uma brilhante 
vitória final. 

O que é, porém, certo é que a maior parte da guarnição de Sakaline capitulou em 31 de 
julho, rendendo-se setenta oficiais e três mil e duzentos soldados. Não nos parece que seja um 
grande passo para a tal vitória final, com que se pretende entreter a imaginação dos russos e 
desviar-lhe o pensamento de assuntos talvez ainda muito mais importantes. 



564 
 

Rival do tema da guerra, na atenção que todos lhe concedem, é o tema das alianças. 
Visitam-se os chefes dos estados, e nós que, em tão curto espaço de tempo, vimos em Lisboa 
o rei e a rainha da Inglaterra, D. Affonso da Esspanha e o Imperador Guilherme, já nos 
preparávamos para brevemente nos ver Loubet, presidente da república francesa, que seria 
acompanhado por uma divisão naval composta dos navios Leon Gambetta, Amiral Aube, 
quando a notícia nos chegou de que o presidente não virá a Lisboa. 

Seriam talvez, no princípio do ano letivo, mais alguns feriados para os rapazes e 
motivos para futuras reclamações. Os feriados deste ano passado foram a principal razão em 
que se fundaram os que pediram para haver, outra vez este outubro, uma segunda época de 
exames. 

Coitado dos rapazes que não puderam gozar as férias grandes, nestes dias em que o 
calor convida para o descanso e muito mais apetece gozar as tardes esplêndidas do que achar 
um valor de x ou profundar casos históricos de Tito Lívio. Felizes dos que vierem e já 
encontraram menos árduos o seu caminho, feitas as modificações requeridas nas instruções 
secundárias. 

Os que passarem e, por uns meses pelo menos, se veem livres do Liceu, ainda que não 
saiam de Lisboa por ai encontrarão onde possam divertir-se. 

Ainda não acabaram os festivais no passeio da Estrela e poucas vezes havemos visto 
tantas corridas de touros anunciadas como agora. 

Por toda parte se realizaram touradas ou andam ai reclamadas em vistosos cartazes 
pelas esquinas: em Lisboa, em Mafra, em Évora, no Cartaxo, nas Caldas. A até uma capinha 
bôer tivemos no Campo Pequeno; mas, se ele contra os ingleses não se mostrou mais hábil do 
que contra as rezas que lhe pertenceram, pouco lhe deve a pátria. Bem não queria ele, mas a 
polícia impôs-lhe que metesse um par de ferros. Levou sua conta e o público aplaudiu. 

Para melhor se gozar do verão, estão a moda as excursões. Grêmio, sociedade, tunas, 
organizam passeios aos arredores, e alguns mais longe, às Caldas, a Setúbal, a Santarém. 

E gozar do verão, que é o tipo excelente dos pobres. O sol quando nasce é para todos. 

  

João da Câmara  
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Todos aqueles a quem pouco interessa a política sucede-lhes muita vez, até nos casos 
que mais andam debatidos em artigos de fundo e preocupam os governos, não ver senão 
certos lados em que mais as fraquezas humanas se revelam: ambições de riqueza ou poderio, 
ridículos de vaidades. Discussões em que muitos se inflamam, nos outros apenas despertam, 
como um descrente encolher de ombros, um sorriso irônico. 

Mas na sessão de abertura das cortes, em que uma das mais importantes questões 
havia logo de ser debatida, não podia ninguém olhar a sangue frio para o presidente do 
Conselho, ali tão cheio de responsabilidades e talvez com seu coração muito longe de onde 
lhe mandava o dever de ter seu espírito. 

As galerias haviam-se enchido de espectadores curiosos. O sr. José Luciano de Castro 
tinha de explicar a última crise, e, quando se ergueu no seu lugar pedindo a palavra, 
aproximaram-se dele os pares do reino e antigos deputados que assistiam à sessão, já sabendo 
de antemão que ficaria memorável.  

Logo pediram também a palavra, assim que o sr. José Luciano se referiu às 
divergências que houvera entre o governo e alguns membros da comissão da fazenda, os srs. 
João Pinto dos Santos e Queiroz Ribeiro. A curiosidade ia crescendo. Todos sabiam que estes 
dois deputados iriam atacar violentamente o governo. 

Ia chegar finalmente o momento em que todos esperavam mais do que curiosamente e 
que muito fôra atrasado pelas propostas de lei lidas pelo sr. Ministro da fazenda e a que a 
câmara, ansiosa pelo debate sobre a crise, não prestou atenção alguma. 

O sr. José Luciano disse os motivos da crise, elogiou o sr. Montenegro, sucessor do sr. 
Alpoim na pasta da justiça, e explicou o adiamento das cortes pela necessidade de deixar 
acalmar a excitação de certos ânimos. 

Não conseguiu talvez seus fins. O sr. João Pinto dos Santos, um dos mais antigos e 
melhores parlamentares das cortes portuguesas, contou o que se passara na comissão da 
fazenda e, causando suas palavras na câmara a maior impressão, declarou que o contrato dos 
tabacos envolvia o pagamento da dívida a Reilhac. 

Respondeu-lhe o sr. Presidente do Conselho dizendo que se há dinheiro para Reilhac 
não o paga o governo, não sai dos cofres públicos. 

O presidente da câmara, sr. Fialho Gomes, tendo aberto inscrição especial sobre o 
incidente da crise e suas origens inscreveram-se contra quinze srs. deputados de todas as 
políticas que ali têm representantes e apenas dois a favor, os srs. Antônio Cabral e Oliveira 
Mattos. 

Eram sete horas da noite quando a sessão terminou, e, raras vezes, os curiosos destes 
espetáculos, muitas vezes interessantes pelo calor que tomam os políticos apaixonados, 
tiveram maiores razoes para dar por bem empregados os incômodos do calor e do apertão. Foi 
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viva a discussão entre o sr. ministro da fazenda e seu antigo secretário, sr. Queiroz Ribeiro, de 
tal ordem que bastará dizer a forma porque terminou, pedindo o sr. Espregueira desculpa a seu 
partido por haver escolhido aquele secretário. 

Vê-se como estiveram acesas as paixões e como o tempo, em vez de serená-las, como 
dizia esperar o sr. José Luciano, talvez lhes viesse dando, dia a dia combustível. 

Nem tudo são rosas na política, que é entre nós o mais poderoso chamariz dos 
ambiciosos. Alguns apenas saídos das escolas, é pela política que logo sonham fazer seu 
caminho, subir ao poder, gozar-lhes das honras. Ninguém prevê que amarguras há de 
encontrar, digam-no os velhos que por lá andam e se, nas poucas horas de satisfação que na 
carreira se lhes depararam, acharam compensação, pequenas que fosse, aos dissabores. 
Consultem-se os velhos para maior segurança na resposta, mas quantos dos novos arrepiaram 
carreira, mal ainda tentados os primeiros passos! 

Para o sr. José Luciano de Castro, principalmente, deveriam ter sido dolorosas aquelas 
horas em que tão atacados se viu, e por antigos partidários, quando decerto seu coração estava 
nesse tempo junto de seu irmão a expirar. A sorte foi cruel para com ele nessa ocasião; o 
debate havia de dar-se e os oposicionistas haviam de cumprir seu dever. 

Uma hora antes de finda a sessão memorável, falecia, após prolongada doença, o sr. 
Conselheiro Francisco de Castro Mattoso, juiz do Supremo Tribunal de Justiça, par do reino 
antigo deputado. O cadáver foi transportado para Aveiro, onde o sr. Mattoso era 
estimadíssimo. 

Foi esta com certeza, uma triste coincidência e os momentos angustiosos que passou o 
sr. Presidente do Conselho, violentamente atacado, numa das questões mais importantes da 
sua vida política, seriam daqueles que deixam no coração feridas que anos e anos não podem 
cicatrizar. 

Também os contrários ao governo nesta célebre questão dos tabacos sofreram no 
mesmo dia uma das maiores perdas que mais haviam de temer. 

Inesperadamente, sem que o próprio jornal As Novidades houvesse dado qualquer 
notícia que pusesse de sobreaviso os amigos e admiradores de seu redator principal, faleceu 
em sua casa do Luso, o conselheiro Emygdio Navarro, que foi dos maiores no pequenino 
grupo dos grandes jornalistas portugueses. 

Desde há muito, ainda quando precisava do maior descanso, às vezes a paixão política 
trazia-o novamente a campo, e ainda há bem pouco nesta questão dos tabacos, uns artigos 
violentíssimos, no jornal que dirigia, foram, senão aplaudidos, pelo menos admirados por 
quantos os leram, tanto era soberba sua forma, ainda que verrinosa, tão vernácula sua 
linguagem. 

Emygdio Navarro foi das grandes inteligências portuguesas nos tempos modernos. Foi 
ministro de Estado e a ele se devem as escolas industriais, as obras do porto de Lisboa e uma 
grande proteção à agricultura. Em Paris exerceu as funções de ministro português, junto do 
Presidente da República.  

Mas é o jornalismo que mais deve enlutar-se neta ocasião, que era ele o melhor dos 
seus melhores ornamentos. Aos nossos amigos, filhos e genros de Emygdio Navarro, e aos 
nossos colegas das Novidades, enviamos os nossos muitos sentidos pêsames. 

A oposição política ao atual ministério perdeu no conselheiro Navarro um dos seus 
melhores generais; mas não murchará por isso, a continuação da luta, empenhados como estão 



567 
 

em vencer o governo, muitos e bons jornalistas e alguns dos homens de maior renome na 
política portuguesa. 

É no mês de agosto, quando os calores mais intensos costumam começar, que as cortes 
se reuniram novamente, dizem alguns que para breve serem dissolvidas, contando outros com 
a discussão imediata do grande número de projetos que vão ser apresentados, de grande 
importância alguns. 

Não fora isso, o mês correria sem que outro assunto houvesse que pudesse torná-lo 
lembrado, assim que ele desaparecesse nas trevas do tempo. Nem um pontinho luminoso 
levaria consigo por onde, a certa distância, o pudéssemos ainda distinguir entre os seus 
companheiros de outros anos. 

As distrações de Lisboa são quase nulas agora que os festivais da Estrela acabaram, os 
teatros estão todos fechados e só a feira de Belém atrai curiosos.  

Nas praias, sim, os clubes enchem-se todas as noites, em umas salas dança-se e nas 
outras, apesar dos avisos do sr. Juiz Veiga, joga-se o monte e a roleta, ao som dos sextetos, a 
celebrar namoros e carambolinos. 

Lisboa está quase deserta de todo, e à tarde, tendo já havido algumas que lembram a 
aproximação do outono, o Chiado, o Rossio, a rua do Ouro, parecem serenas cidades da 
província, tal seria sua quietação, se não fosse o tilintar constantes da campainhas dos 
elétricos. 

O rei sr. D. Carlos, que veio do Algarve no iate real D. Amélia, partiu para Sintra, 
esperando a chegada da família real, que esteve no Bussaco, acompanhada pelo duque de 
Montpensier e a princesa Luiza de Orleans. 

O verão em Lisboa corre serenamente. Alguns aproveitando-o bem, em estudos de que 
muito há a esperar, porque acende sentimentos que se iam apagando. É assim que as visitas 
ultimamente feitas às ruínas do Carmo, depois da conferência do sr. Agostinho Fortes, talvez 
ajudem a evitar a continuação dos sacrilégios ali cometidos e a vergonha de passarmos aos 
olhos dos estrangeiros como um povo completamente esquecido de suas glórias, o que é o 
mesmo que dizer indigno delas. 

 

João da Câmara 
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Decididamente, não há meio de falar em outro assunto. Quer um homem ir a 
Pedrouços ou ao Estoril arriscar dez tostões na roleta, e o companheiro do americano ou do 
comboio fala-lhe no sr. José Luciano de Castro; quer, depois de um dia de calor, refrescar-se 
com um capilé na Avenida, e o grupo que passeia vai discutindo o sr. Alpoim; encosta-se à 
ombreira de uma porta para ver meninas bonitas, e as mamãs que as acompanham, elogiam o 
sr. João Pinto dos Santos; está em casa doente e chama um médico, e este, em vez de receitar, 
entusiasma-se com o sr. João Franco.  

Nunca a política portuguesa chamou tanto a atenção como agora, nunca foram tão 
concorridas as galerias das câmaras; nunca as paixões se exacerbaram tanto nestes últimos 
dias, até obrigarem o sr. Pereira de Miranda aquele pedido que ficará na historia e que muitos 
classificaram de inconveniente, mas que pôs termo á discussão violenta do sr. Presidente do 
Conselho como o seu antigo colega, ex ministro da justiça.  

E para isto pediu o adiantamento o sr. José Luciano de Castro, para que as paixões se 
acalmassem com o tempo, como ele o explicou. Bem lhe demonstrou o sr. Hintze Ribeiro 
que, mais do que ninguém, primeiramente na imprensa oficiosa e depois no próprio 
parlamento, sempre fora o se. José Luciano quem, em vez de serená-las, mas as havia 
provocado.  

Ficarão memoráveis estas sessões, cujos resultados próximos ou remotos ainda não 
podem ser seguramente avaliados. Para alguns deputados e pares hão de servir de maior 
gloria, trouxeram-lhes já grande números de simpatias e aumentaram-lhes o prestígio. A 
posição especial do sr. João Franco, a forma superior como entrou no debate, primores de que 
fez uso para dizer verdades, colocaram-no em uma altura excepcional com admiração e 
aplauso, mais ou menos evidentes, até dos próprios adversários.  

Não há, pode dizer-se, indiferente agora. Os mais alheios à política, até quando as 
razões não percebem dos assuntos discutidos, move-os um sentimento de curiosidade pelo 
menos. Desde o primeiro belo discurso do sr. João Pinto dos Santos, que já tinha a seu favor o 
ser dos homens mais simpáticos da política portuguesa, os mais preguiçosos pra se deixarem 
comover em política começaram lendo com interesse quanto se relacionava com a 
importantíssima questão que se debatia.  

No meio da tristeza que a muitos assombra, talvez deva dar esperança um certo 
acordar que se está vendo, e a vontade que se vai notando de reação contra aquela submissão 
passiva de rebanhos levados adiante à voz de pastores, chefes de partido, conforme a frase do 
sr. Alpoim.  

Discutiu-se a crise e a solução que lhe foi dada, e ainda o contrato dos tabacos não 
entrou em discussão. Não pode prever-se o mais que então será dito naquelas casas do 
parlamento, visto não ser provável a dissolução destas câmaras.  
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Os ministros, se até lá viver o ministério, tem de preparar-se para um ataque 
violentíssimo, e, embora contem com a maioria bastante para ima aprovação final, o que não 
terão decerto é oradores em número suficiente para responder a cada um dois adversários. O 
abafarete não se fará esperar talvez, e a discussão não será tão ampla como por enquanto a 
apregoam. Outro remédio não haverá, se muitos esqueceram o pedido do sr. Pereira de 
Miranda naquela extraordinária sessão em que o sr. Conselheiro José Luciano de Castro 
explicou a crise na Câmara dos Pares.  

Não faltará decerto que, deseje o aparecimento de alguém capaz de desempenhar na 
política portuguesa o papel equivalente ao de Roosevelt entre os japoneses e russos. E não 
seria menos difícil.  

Em qualquer época do ano, uma discussão política como a de agora bem mereceria a 
atenção, mas quando outro assunto não há que entretenha as imaginações e nem o mais 
simples dos romances dá meia coluna de prosa aos jornalistas, não admira que todos andem 
interessados, fazendo previsões, esperando surpresas.  

Lisboa tem apenas oferecido à curiosidade de seus diminutos moradores um ou outro 
roubo mais importante ou mais audacioso. Alguns foram praticados com muitas complicadas 
artimanhas, como aquele feito a um ourives ambulante que morava em um quarto andar da 
Baixa; foram outros executados com uma simplicidade maravilhosa, um só deitar mão a um 
maço de três contos de réis que estava sobre um balcão no banco de Portugal e ir-se um patife 
com eles pela escada abaixo. Processos diferentes, resultados os mesmos.  

Todos os teatros de Lisboa, com exceção da Trindade, estão atualmente fechados. 
Nem os empresários tem de tentar a sorte, depois da experiência feita com o teatro livre e 
moderno nos palcos do Ginásio e Príncipe Real.  

Quem quiser ter a certeza de que ainda há em Portugal quem pense em divertir-se, tem 
de sair daqui em qualquer comboio, ou para as praias do norte, ou pela linha das Caldas até à 
Figueira, ou, pelo menos, pela estação do Cais do Sodré até Cascais.  

Para festejar a presença de seus irmãos na Pena, convidou a Rainha Senhora D. 
Amélia os moradores de Sintra e de Cascais, que têm entrada no Paço, para um baile 
fantasticamente belo, que se realizou no encantador paço da Pena. Uma destas noites.  

Os príncipes tem visto o que há de mais formoso em Portugal. Ainda ultimamente 
fizeram um belíssima excursão por alguns dos mais formosos pontos do nosso país: Leiria, 
Batalha, Alcobaça, Caldas e Óbidos, servindo-se do comboio e de automóveis, Já haviam 
estado no Bussaco e em Coimbra.  

Os dias tem sido de grande beleza, ainda que um pouco ventosas as tardes, mais 
frescas, compensando-nos de alguns graus de calor a mais à hora do meio dia. O céu azul 
ferrete apresenta-se muita vez sem uma nuvem.  

Parece não ser assim em muitas partes da península. Chegaram os astrônomos a 
desconfiar que não teriam boa sorte em suas observações do eclipse total do sol, pois em 
Burgos o céu se apresentava coberto de nuvens que impedirão as observações. Tem feito frio 
de rachar e um furacão fez grossas avarias na estação de observação dos alemães, 
especialmente nos aparelhos destinados à fotografia da coroa solar.  

Falhar um eclipse do sol é de pouca sorte. Nem o rei da Espanha, que lá está em 
Burgos, ainda que fosse tão poderoso como seu avô Filipe II, lhe poderia dar remédio.  

Entretanto conta-se que um homem, indo uma vez com a família a um observatório 
para assistir a um eclipse, vendo as filhas muito chorosas porque chegavam tarde, dizia-lhes 
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com toda a importância: “ - Não se aflijam, meninas. Eu sou amigo do diretor; ele torna a 
começar”.  

E aqui está o que temos de novo: Astronomia e política. O que não sei é se o céu, com 
respeito a eclipses, está desta vez de acordo com a terra. Parece que sim.  Mas os eclipses do 
céu preveem-se e os da terra ainda não, o que prova que sabemos muito mais dos astros do 
que dos homens.  

A ciência está ainda muito atrasada a este respeito, e não creio que se olhe a isso na 
futura reforma de instrução secundária. E melhor será não o fazer, que mexer em coisas 
complicadas é complicar. Para as coisas humanas ainda não há astrônomos; por hora só 
astrólogos é que, de quando em quando, ainda profetizam coisas negras, novos Jeremias, ou 
futuros cor de rosa, como Victor Hugo. Como este via o raiar do século XX, todo paz, todo 
sossego, todo fraternidade! Deixemo-nos cá estar no nosso ocidente, não pensemos seque no 
que vai nesses países de onde nos nasce o sol, e tiremos conclusões. Como os poetas se 
enganam!... Mas deixá-lo; de quando em vez, não é disparate deixarmo-nos ir com eles por 
esse azul fora, esquecer glórias de assassinos, viúvas e órfãos chorando, lutas da vida, e até 
fósforos e tabacos.  

É um descanso de que todos precisam.  

 

João da Câmara   
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O Ocidente. nº 961. Lisboa, 10 de Setembro de 1905. p. 193, 1 col.   

 

 

CRÔNICA OCIDENTAL 

 

 

Mais de uma vez, resumindo nestas crônicas os fatos mais notáveis decorridos em dez 
dias, e, sobretudo ultimamente, quando russos e japoneses nos forneciam assunto medonho de 
encarniçadas lutas, elogiamos a tranquilidade da nossa terra, e, depois de lamentarmos feridos 
e mortos, os olhos, que se haviam horrorizado, os descansamos em doces quadros da bendita 
paz com que nos favorecera o céu.  

Entre russos e japoneses a paz assinou-se finalmente, e a glória do Presidente 
Roosevelt não é menor que a dos mais famosos generais e almirantes que na guerra finda 
alcançaram celebridade universal. Dentro em pouco, é de esperar, acabadas certas paixões, 
reinará a tranquilidade no extremo oriente, os arados revolverão a terra endurecida que tanto 
sangue bebeu, e a campanha com que abriu o século XX haverá passado à história.  

Nós é que não temos tranquilidade agora. Não é que lutas de quem tem sido campo as 
câmaras dos pares e dos deputados se possam comparar com as granes batalhas na Manchúria, 
nem o sr. José Luciano com o Czar, nem o sr. Alpoim com o Imperador do Japão; mas enfim, 
para nós, que andamos costumados ao ramerrão, os últimos acontecimentos políticos e o 
ribombar dos murros sobre as carteiras, já são fatos memoráveis, dignos de em crônicas 
ficarem para todo o sempre arquivados.  

Raríssimos problemas políticos, neste últimos quarenta e tantos anos, souberam assim 
comover a opinião pública e foram mais discutidos do que este assunto dos tabacos, tratado 
pelos melhores oradores e homens mais em evidência de todos os partidos.  

E ainda agora, diz-se, vai a procissão na rua! Passará, não passará? Maus bocados tem 
passado o ministério, que quer aquela última vírgula – passará, vírgula – mudar num ponto 
final definitivo.  

Nem o dia de maior e mais incomodo calor, um céu baixo, pesado, enevoado, puderam 
quebrar a força nervosa das oposições. O ataque continuou com a mesma intensidade, pela 
boca dos oradores e pela pena dos jornalistas.  

Quem da terra, nesse dia, quisesse distrair seus olhos, encontrava um céu cor de 
chumbo e cor de fuligem, tão capaz de lhe dar ideias negras como as lamentações dos 
Jeremias sobre o abismo para onde vamos descendo.  

O céu também não tem sido, alguns dias, de rara condescendência conosco. Por um 
triz não pregou grossa partida aos astrônomos que, de muitos pontos do globo, foram armar 
suas barracas em Burgos para assistir ao eclipse do dia 30 de agosto. Não ganharam para o 
susto. Os aspirantes de marinha, que, na corveta Duque da Terceira, foram até às Baleares 
para observar o fenômeno, tiveram ainda maior razão de queixa, porque as nuvens foram 
desastradamente teimosas, encobrindo o sol, justamente no melhor momento.  

Em Lisboa houve muita gente que enegreceu a ponta do nariz olhando para o sol 
através dos vidros fumados. Apesar do tempo não se ter portado como devia, favorecendo as 
experiências, o ilustre diretor do observatório da Tapada, vice almirante sr. Campos 
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Rodrigues, que é dos mais notáveis homens de ciência da nossa terra, pode realizar numerosas 
experiências.   

Logo que o eclipse terminou, pôs-se o céu de beleza incomparável. No azul intenso, já 
um pouco outoniço pela doçura, o sol brilhava esplêndido, a rir-se, talvez de surriada.   

Então sim, podia olhar-se para ele, podia a gente distrair-se, contemplando o azul, de 
tantos crimes, de tantas desgraças que vão por esse mundo.  

Dos primeiros foi o maior o atentado de Barcelona. A explosão da bomba matou duas 
pessoas e feriu quarenta e quatro mais ou menos gravemente.  

A policia ainda não conseguiu deitar mão ao criminoso, apesar de todas as diligências 
que tem empregado. As prisões feitas não tem sido mantidas e os protestos continuam. As 
vítimas do tentado, duas pobres raparigas, foi lhes feito um enterro comovente, que se 
acentuou o protesto da população.  

Pobres pequenas! Ao menos, os dois homens que horrorosamente foram mutilados em 
Vendas Novas pela explosão de uma granada, se não tiveram a glória de derramar o sangue 
em defesa do seu país, fizeram-no em serviço que lhes competia, vítimas de um acaso ou 
talvez de uma imprudência.  

Julgando que era sucata o que, em uma carroça alentejana, era transportado para o cais 
do caminho de ferro, longe se cuidava da morte o tente Jayme Augusto Teixeira 
Nepomuceno. Uma granada, que não rebentara no polígono, fez nesse momento explosão. A 
morte foi instantaneamente. Parte da cabeça, com o boné, foi parar a mais de cinquenta 
metros de distância. O carreiro foi conduzido ao hospital de Montemor, onde logo lhe 
amputaram o pé.  

E não pararam aqui as desgraças.  

Date Lilia! Todos os amigos de Bulhão Pato a conheciam e quantos se enterneceram 
quando o glorioso velho, de grandes barbas como neve, passava encostado ao braço de Elisa 
tão gentil! Parecia que ela o amava, ela que lhe devia tudo, que ele fora buscar pequenina para 
sua casa que ele amava com uma ternura de pai. Como era linda e que doce calor seus olhos 
como dois sóis vertiam no coração do poeta! A morte andava espreitando-a. Um engano, uma 
inadvertência fê-la levar um veneno mortal aos lábios que se abriam em risos, como flor ao 
sol, para a aurora da vida. Morreu em meio de horríveis sofrimentos. As suas últimas dores 
foram decerto as dores primeiras. Dezessete anos!  

Deus proteja o Bulhão Pato, nosso querido amigo.  

Há destas tragédias assim, que constantemente se passam ao nosso lado, pelas quais 
não dá o mundo indiferente, mas que esmigalham corações sensíveis. Outras são discutidas, 
interessam um país, às vezes o mundo inteiro. E também essas caem finalmente no olvido.  

Esteve há quatro dias no porto de Lisboa, de passagem para o Brasil, o Dr. Urbino de 
Freitas, que, acusado há anos de haver assassinado umas crianças suas parentes, foi agora 
indultado, sob condição de não habitar terras de Portugal. Médico ilustre vai a caminho de S. 
Paulo, esperando que a sorte o proteja. Seu processo foi dos mais volumosos; incidentes se 
deram que parecem de romance fantástico; entretanto as dúvidas da criminalidade de Urbino 
subsistiram em muitos, e, se ela era deveras inocente, ainda foi maior a tragédia.  

Quem pode durante muito tempo demorar o espírito nestas páginas negras? Chorem 
muitos muitas lágrimas desesperadas, muitos entes haverá que na mesma hora hão de ir ao sol 
que se ergue espalhando vida! Os necrológios não impedem, na mesma página do jornal, a 
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descrição das festas, festas de elegantes nos clubes, festas do povo em romarias e círios. Nas 
mais aristocráticas praias e termas e nas mais recônditas aldeias, tudo são alegrias.  

Foi na Atalaia e no Senhor da Serra que nestes últimos dias mais se manifestou a 
alegria do nosso povo. Os que não foram, contentaram-se com ver no Terreiro do Paço a 
chegada das faluas embandeirada, ou com esperar por essas estradas a passagem dos carros 
enfeitados com flores e canas verdes. Na Atalaia os festeiros fartaram-se de rir, cantar, dançar. 
Foram à fonte milagrosa e fizeram no templo suas devoções. Para Belas, só nas estações de 
caminho de ferro, no domingo, foram vendidos quarenta mil bilhetes. E não houve uma 
desordem e beberam-se onze mil litros de vinho! 

Também os devotos de Santo Humberto já podem folgar por esses campos. 
Telegramas do Ribatejo contam áfricas dos caçadores. As perdizes, as rolas e os coelhos é que 
não andam satisfeitos.  

São mais divertidas agora as vilazitas de província do que a própria Lisboa, reduzida à 
feira de Belém, quando queira espalhar um bocadinho o bofe.  

Muitas companhias portuguesas, organizadas quase todas um bocadinho ao caso, 
andam atualmente com variada sorte, percorrendo as províncias. Quando não tragam dinheiro, 
o que nunca lhes falta é boas histórias para contar. Lembram as antigas farândulas, que, nos 
seus carros, com cenários muito reduzidos, andavam antigamente, de terra em terra, 
representando Gil Vicente, o Chiado e Camões.  

Os caminhos de ferro foram-lhes, diminuindo, pouco a pouco, as probabilidades de 
aventuras e surpresas, mas, de há poucos anos, quem as soubesse contar faria um livro 
interessante dessas viagens, anedotas, ditos, resoluções de última hora, desesperos e vitórias. 
Só o pai Gil, à sua conta, dava muitas páginas interessantes, Era Salvador Marques, que há 
muitos anos conhece palcos, quem facilmente escreveria esse livro, porque tem uma grande 
coleção de historias e sabe contá-las com muitíssima graça.  

Quanto a teatros de Lisboa pouco há a acrescentar ao já sabido. Susanna Després deve 
visitar-nos em dezembro. Da última vez que esteve entre nós ofuscou bastante a glória do 
Antoine; muitos colocaram-na em um plano só inferior ao da Duse. Boas noites de arte vamos 
ter portanto, de que bem precisados andamos.   

 

João da Câmara   
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O Ocidente. nº 962. Lisboa, 20 de Setembro de 1905. p.  201, 1 col. 
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Em uma das primeiras crônicas que escrevi para o Ocidente, há mais de dez anos, 

lembra-me haver falado da morte da Emília Letroublond e da impressão que produz, saber-se 
desaparecida em um trono quem foi, durante uns anos curtos, saudada como estrela, aclamada 
em noites de glória, noites mais curtas que a do S. João em um país do norte. Muito mais do 
que a outra brilhou esta Emília, que tão poucas linhas inspirou de necrológios, ela que tantos e 
tão entusiásticos madrigais em sua mocidade inspirara.  

Meia dúzia de atores, outra meia dúzia de amigos a acompanharam até o sepulcro. 
Deviam à volta de vir lendo os jornais de há trinta anos e filosofar sobre como são 

efêmeras as flores da glória. A que tão celebrada foi e tantas paixões criou em peitos de 
poetas e de anônimos não teve no seu enterro o acompanhamento que têm alguns dos mais 
obscuros, obscuros em seu nome e na vida. 

É que Emília Adelaide morrera há muito, planta que só florescia à luz artificial da 
ribalta e das gambiarras. Na mesma noite em que pela última vez ouviu umas palmas dos 
antigos admiradores, nessa mesma, quando saiu do teatro, ia num curto caminho de um 
cemitério, o pior de todos, o mais doloroso, o do esquecimento.  

Eram no tempo em que Emilia Adelaide viveu, mais fáceis os triunfos, para ela 
facilíssimos, que a criara a natureza insigne no gênero romântico em que tão celebrada foi. 
Estatura, espontaneidade do gesto largo, olhos luminosos, voz vibrante, tudo a vitória lhe 
facilitava. E obteve-se os que ficaram memoráveis... pelo tempo em que essas coisas 
costumam durar. Quantos anos? Quantos dias? Sobre os nossos maiores entusiasmos que véu 
negro nos vai constantemente a cair?  

Recitava-se então por toda a parte a Judia de Thomaz Ribeiro que foi tão famosa.  
 
 Dorme, que eu velo, sedutora imagem,  
Grata miragem que no ermo vi.  
 
E ninguém, melhor que a grande atriz do teatro D. Maria, afinava a voz para cantar 

aqueles sáficos, que deslizavam mansos e perfumados como as águas do Tejo idealizado. 
Olhos enternecidos, quem sabe se às vezes úmidos de uma lágrima olhavam-na encantados, 
corações batiam mais rápidos, arfavam os peitos, e as ovações estalavam.  

Trinta e tantos anos foram bastantes para encovar os olhos que tanto se acendiam, 
esfriar os corações e calar nos peitos os entusiásmos. De tantas palmas e bravos um eco só 
não ficou vibrando na ampla sala, ainda que os velhos de hoje tentem apurar os ouvidos.  

É por isso que nunca são de mais os aplausos àqueles cujas arte com eles há de morrer, 
aquelas sobretudo a quem uma primeira ruga, um quebrar de voz, um menor fulgor no olhar 
são coisa terrível como o dobrar dos sinos ao ouvidos de um condenado.  
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Emília Adelaide ainda quis apresentar-se em um palco em Lisboa, reviver uns 
instantes de seu passado; mas a experiência feita, pouco despertando a curiosidade, 
desanimou-a talvez. Não se lhe abriram, como decerto esperava, os braços dos empresários, e, 
cheia de saudades, foi viver, escondida quase ninguém sabia onde, seus últimos dias 
amargurados.  

É quase digna de lastima a mulher cuja mocidade toda desliza sob um céu de 
primavera, quando não tenha o talento de saber envelhecer, tão raro nos homens e nas 
mulheres raríssimo.  

A uma velhota a quem a policia, um dia destes, deitou a unha, porque a via nas 
escadas do Loreto estendendo a mão as devotas caridosas, foram, entre os sórdido andrajos 
que a vestiam, encontrados valores aproximados de trezentos mil réis, em notas, dinheiro em 
metal e alguns objetos de ouro. Quem tal podia cuidar? ... Mas a velha explicou-se, a velha 
tinha um ideal. Quem tal diria?  

Um senhorio era para a previdente mendiga o mais horrível dos pesadelos. Aquela 
mão exigente, que todos os sábados se lhe estendia a pedir o aluguel do quarto, não lhe saía da 
imaginação, em sonhos negros que a atormentavam. Via-a constantemente ante seus olhos, 
em um clarão fantásticos, com as unhas a crescerem, a crescerem sempre, a recurvarem-se, 
puxando a presa. E ela então pôs-se a amontoar, a amontoar para comprar uma casita.  

E vai a policia e leva-a para a esquadra! Teve uns dias casa de graça; era já um 
principio de realização do sonho.  

Não sei se lhe devemos chamar sorte, embora outra melhor não haja do que ver chegar 
uma hora almejada, para que muito se trabalhou.  

Quantos levam a vida cheia de terrores, assustados sempre, com o olho esgazeado na 
espada que lhes há de cair um dia sobre a cabeça! 

Faz agora anos, e muita vez anos, que muitos desgraçados sem proteção tremiam 
como varas lembrando-se do que os esperava à porta férrea da Universidade, ao abrir das 
aulas, dos suores frios que haviam de padecer, se algum grupo encontrassem de mascarados, 
quando uma vez saíssem à noite de casa por um motivo urgente. Eram o pontapé nas canecas, 
a dúzia de palmatoadas puxadas pela mão de um transmontano, o corte de cabelo que indicava 
ao professor uma lição naturalmente em branco. Que vontade tinham alguns de mandar para o 
inferno toda a ciência da sebenta!  

Contavam-se historias de Coimbra que punham em pé os cabelos aos mais destemidos, 
para quem já perdera toda a graça o Palito Metrico. Mas agora tudo mudou, Já o canelão 
havia diminuído de brutalidade, até que, há dois ou três anos, foi de todo abolido. Trata-se 
agora de dar cabo por uma vez da tradição e de fazer aos novatos uma recepção esplêndida.  

Respondendo à circular que o Grupo de recepção enviou a todos os estudantes, tem a 
maior parte destes respondido aderindo à simpática ideia.  

O presidente, sr. José d’Aruella, anda trabalhando para que, entre outros festejos, se 
realize em honra dos novatos um grande sarau, para cujo brilho já conta com o valiosíssimo 
elementos, segundo se diz.  

Não têm faltado aplausos à iniciativa, e, mais que todos, hão de fatalmente ser 
partidários da enxadada na absurda tradição os que, mais tímidos ou fracos, veem assim 
desaparecer um espantalho que lhes metia pavor, mas talvez por aparências e em razão de um 
ou outro caso excepcional, do que por ser realidade tão feio como certas imaginações o 
pintavam.  
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Fosse como fosse, o sr. José de Arruela merece o maior aplauso. Por tantas tradições 
que morrem e mereciam vida, uma expira com alegria da civilização.  

Descansem as troças em paz, que outras maneiras há de haver ir aguerrindo os rapazes 
para as lutas que depois na vida os esperam, para mais não seja que para fazer o seu bocado 
de retórica e, de mistura, ir socando algumas carteiras nas câmaras, se o uso continuar assim 
de proteger excepcionalmente a indústria dos marceneiros.  

Estão fechadas as cortes e em poucos dias pareceu que na presidência do conselho foi 
substituído o sr. José Luciano pelo Barão de Catanea. Deu o fato motivo a meia dúzia de 
artigos nos principais jornais, que discutiram o decreto conforme os seus redatores o 
entenderam, e hoje as discussões esmoreceram, muito naturalmente para, com maior vigor, 
rebentarem novamente em janeiro. Se os ânimos da outra vez não serenaram, menos 
probabilidade hoje se tem de prever a paz almejada, visto as complicações que certas 
revelações trouxeram para a aprovação do contrato dos tabacos.  

Então ninguém sabe se os novos tumultos se tornarão ainda mais terríveis nem se os 
destroços lembrarão nas câmaras os da Calabria devastada pelos recentes tremores de terra.  

Mas a esta ainda acudiram as autoridade italianas; andou pelas aldeias em ruínas o rei 
da Itália em automóvel; para acudir aos feridos enviaram já suas esmolas o imperador da 
Alemanha e o presidente Loubet; por todo o mundo gente caridosa se mova para minorar a 
grande desgraça. Entre nós, se nós mesmos provocarmos o cataclismo, ninguém vira com sua 
mão compassiva repor as coisas no antigo estado. Pelo contrário, mãos que apareça é 
tremermos dela.  

Quase quatro meses nos separam ainda da reabertura das câmaras. É possível que, 
daqui até janeiro, condições fortuitas ou preparadas encaminhem as coisas por forma que 
deem maior satisfação e sejam estas discutidas de mais sereno animo.  

As festas do presidente Loubet ajudarão a distrair os espíritos. É já certa a sua vinda a 
Lisboa, visita para que foi convidado por carta autografa do sr. D. Carlos. No programa da 
recepção entrará um almoço em um dos paços de Sintra e um jantar intimo na cidadela de 
Cascais e iluminação da baia. Figurarão no cortejo os mesmos coches que serviram aos 
soberanos da Espanha, da Inglaterra e da Alemanha. A data certa da vista é que por enquanto 
se ignora e se antes será ou depois da visita ao rei Affonso.  

O preciso seria o céu azul, que, às vezes, os fins de outubro são traidores, e o tempo, 
todo independente, nem sempre se mostra palaciano. Seja o outono mais republicano com 
Loubet do que monárquica se mostrou a primavera com a rainha da Inglaterra.  

 
João da Câmara  
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Podem agora, à vontade, todos os mais dedicados a reclamos incendiar as fantasias, à 
descoberta de novas formas de ariosca em verso e prosa, que talvez andem perdendo seu 
tempo. O Loubet é tudo agora, dele é que se falou, é dele que se está falando, é dele que se 
falará até que o último penachinho de fumo atirado aos ares pelo Leon Gambetta, desapareça 
nos confins ocidentais do horizonte.  

Tudo, mais ou menos, do programa está definido.  

Mandam muitos dos principais jornais de Paris representantes seus a Lisboa: Le 
Temps, La Petite Republique, Le Matin, Le Gaulois, La Presse. La Nouvelle Presse, Gil Blas, 
L”Illustration, L’Armée et La Marine, Le Petit Journal, La Depêche, Le Figaro, Le Journal, 
La Presses Illustré, etc. A estes jornalistas que nos visitam preparam a recepção os jornalistas 
portugueses, que já conferenciaram com os srs. governador civil e ministro da França. Ser-
lhes-a provavelmente oferecido um passeio a Sintra e Cascais e talvez outro pelo Tejo até S. 
Julião da Barra. No teatro D. Amélia é lhes dedicada uma récita em que será recitada por um 
dos nossos primeiros atores uma poesia francesa de Abel Botelho. No final do espetáculo será 
cantada a Marselheza por um grupo de cegos da Escola Branco Rodrigues, depois da 
representação do drama Francês Cesar de Bazan.  

Em diferentes ruas já começaram os trabalhos de ornamentação. Tribunas e coretos 
espalhados pelo trajeto que deve seguir o presidente, começam a mostrar seus esqueletos. As 
gargantas preparam-se para os vivas.  

O tempo é que infelizmente já se não mostra tão seguro, nem tão azul o céu como 
ainda há poucos dias. O maravilhoso outono com que nos costuma brindar a natureza ao 
aproximar-se o verão de S. Martinho, queira Deus que não pregue a sua partida, pois que, por 
muitas boas vindas que demos ao chefe do estado francês, nada mais esplêndido lhe 
poderíamos oferecer  do que os nossos dias sem uma nuvem, como ele raras vezes os terá 
admirado, e as nossas noites estreladas.  

Seja como for, haverá alegria na recepção, e o nosso hospede poderá contar aos que 
tão injustos em França são por vezes conosco, como ela é entre nós estimada e respeitada. 

Dois dias apenas de demorará entre nós o Presidente. É pouco; é uma razão para que 
mais intensas sejam as manifestações que lhe hão de ser feitas, e de elas se dará decerto por 
satisfeito. 

Diz-se que serão verdadeiramente deslumbrantes as ornamentações e iluminações das 
ruas Augusta e do Ouro, do Carmo e do Chiado. 
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Bela entrada será do inverno. Pouco depois, os teatros começarão dando seus 
espetáculos de maior interesse e os que, em Cascais, Estoril e praias do norte, costumam 
prolongar a estação, preguiçosamente começarão recolhendo. 

Virão notabilidades estrangeiras trazer-nos suas novidades, e algumas velharias 
também, ao teatro D. Amélia. É como um toque para recolher aos penates lisbonenses. Até 
não haverá forças para trazer a Lisboa os que andam encantados em amores de mulheres, de 
paisagens marítimas batotas. 

Muitos dos anunciados espetáculos são realmente de tentar os que pela arte sentem um 
bocadinho de amor. Já muita vez aqui nos mostramos partidários da vinda a Lisboa dos 
ótimos artistas estrangeiros. É sempre favorável ás coisas de arte sua visita, e destas não tem 
os artistas portugueses razões de queixa, embora algum empresário as tenha. Mas se estes 
forem de ainda ouvir as consciências, curvarão humildes as cabeças, recitando pungidos o 
mea culpa. 

Enquanto as nossas palmas irão pagando a Susana Després no D. Amélia e, segundo se 
anuncia, a Perosi em S. Carlos, os ótimos momentos de arte que nos vieram trazer, um artista 
português, agora em começo de sua carreira, continuará sendo aplaudido nos teatros de Itália. 

Entre nós começou estudando e, há apenas dois anos, quando aluno do Conservatório 
de Lisboa, de arte musical e arte dramática, alguma vez o aplaudimos nos saraus ali 
realizados. Sua voz, ainda não desenvolvida era de um belo timbre, simpática, e já o artista, 
que a Augusto Machado merecera os maiores desvelos, mostrava quanto uma posterior 
educação, em meio mais artístico do que o nosso, poderia favorecê-lo. Dois anos apenas em 
Itália, e ei-lo aplaudido nos teatros onde tem cantado, ei-lo o vitoriado, conforme jornais que 
lemos, na récita que lhe foi dedicada.  

Não são tão vulgares artistas portugueses conseguindo triunfos em terras estrangeiras, 
que não seja com muito júbilo que nos referimos ao antigo discípulo do Conservatório, Júlio 
Câmara, e não fosse com verdadeira satisfação que lemos os elogios que lhe tece a imprensa 
italiana.  

Estes sentimentos serão decerto partilhados por Augusto Machado, que tão 
inteligentemente e dedicadamente dirige os trabalhos musicais do Conservatório e por 
Eduardo Schawalbach inspetor, a quem Júlio Câmara sempre mereceu as melhores atenções.  

Bendiz-se o trabalho quando foi útil e dele se obteve portanto a devida recompensa.  

Vão os estudos começar por toda parte, e com alegria certamente, maior este ano ainda 
para os rapazes do liceu, aplaudida como geralmente foi a última reforma da instrução 
secundária.  

O espectro desapareceu, e desapareceu ainda, a seu tempo, uma ou outra nuvenzita 
negra que anda toldando visões. Nada mais difícil do que estes problemas. Mas infelizmente 
superintende nestes negócios de instrução um funcionário, cuja inteligência e dedicação ao 
trabalho elevaram à alta posição que hoje ocupa.  

Não há pai que hoje não respire livremente, ao lembrar-se de como se tornou mais 
fácil o caminho que o filho temede percorrer, mais fácil e sobretudo mais útil, por muito mais 
pratico e menos acabrunhador dos espíritos e da saúde inclusivamente.   

Não se trata já de fazer sábios; vai-se tratando de fazer homens, que é do que mais se 
precisava.  
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Gozam os rapazes ainda por uns dias umas feriazitas que muito sensatamente lhes 
foram concedidas pelo ministério do reino. Isso lhes dará talvez nesta hora umas tendências 
progressistas; pois ainda maior favor devem a este governo, que eles não saberão por 
enquanto agradecer.  

Tão conveniente seja como a reforma da instrução os novos decretos ditatoriais que 
brevemente sairão a lume, conforme ficou decidido no último conselho de ministros realizado 
na Anadia, onde o sr. José Luciano de Castro está tratando da sua saúde e da fabricação de 
seus vinhos. Serão esses decretos que hão de entreter por estes dias os curiosos de artigos de 
fundo, visto que outro assunto de maior interesse, a reconciliação entre governamentais e 
dissidentes, parece ter sido bola de sabão, que subiu muito bonita, muito iriada, mas que 
rebentou a pequenino sopro.  

O inverno nos trará novas ocasiões de falar em política; nem os espíritos estão agora 
muito para aí voltados. Os duelistas descansam e fumam o seu cigarro. As penas e as 
gargantas afinam-se. Deixem que Loubet se retire, e o espaço ocupado pelas descrições das 
festas brilhantes será preenchido não propriamente por entusiásticos panegíricos. Mais tarde 
será talvez pior, e não será surpresa para ninguém.  

Mas o mundo continuará assim. Quem vai à guerra dá e leva, mas haverá sempre gente 
que continue gostando das guerras e da política.  

Que diferentes são as ambições dos homens! Uns tanto gostando bulício, outros só 
cuidando de obter um bocadinho de paz e tranquilidade! No bulício qualquer entra; a paz e a 
tranquilidade tem que ser-lhes celestemente concedidas não estão nas mãos de ninguém.  

Quantos sonharam um viver sossegado e, para isso, reuniram todos seus esforços de 
inteligência e de atividade! Aplanaram o caminho, modestamente escolheram um ideal 
tangível, não muito alto, bem sabendo que não há melhor sorte do que um ambicionar muito 
pouco: um bocadinho de luz e de calor em um sorriso! E um acaso, em poucos minutos, 
rodeou-os de trevas e de frio! Como é difícil a felicidade e como é precária toda a felicidade 
humana!  

A uma pobre senhora era, ainda há dias, não diremos alegria, mas pequenina luz, uma 
débil esperança. Um cadáver, que os pescadores de Portugal encontraram boiando nas águas 
do mar, veio demonstrar-lhe quanto eram errados os fundamentos dessa esperança que era 
toda a vida do seu coração. Pois em que haviam eles, os noivos de há poucos anos, fundado 
toda a ventura, senão no que possuíam: um mútuo amor?  

Ser vencido, mas na luta, é talvez melhor. Dói mais ver fulminando aquele que sorria 
para o céu, e a quem a terra um bocado de céu lhe parecia.  

Onde se encontra a felicidade? Perguntam alguns. Parece que a felicidade nunca se 
encontra.                                                                                              João da Câmara 
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Dialogo surpreendido entre os srs. Kergall, vice-presidente do conselho de 
administração dos caminhos de ferro, e Maurício Rouvier, presidente do conselho e ministro 
dos negócios estrangeiros da França, que, tendo de estar em Paris antes da reabertura das 
câmaras, partiu no Sud-express de sexta feira. Chegara de Madri muito constipado e 
restabelecera-o quase o bom sol de Lisboa. Dizia-lhe o sr. Kergall:  

- Se pudesse demorar-se mais uns dias, iria de todo curado.  

E respondeu-lhe o ministro:  

- Foi certamente este clima maravilhoso que me pôs quase bom de saúde. Seria desejo 
demorar-me, não muitos dias, mas muitas semanas, nesta Lisboa, onde, ao mesmo tempo, se 
alegram os olhos e as almas.  

Estas poucas palavras, saídas espontaneamente de um coração, proferidas a um 
estrangeiro, e felizmente colhidas para que dessem volta já à imprensa portuguesa, aquela 
alegria dos olhos e da alma, que umas horas passadas já transformariam, em saudades, que 
belo tema seriam para muito mais do que uma simples crônica noticiosa das festas de Portugal 
à grande França, aqui representada por seu chefe de Estado, aclamado estrondosamente.  

“Portugal é a gloria da raça latina”, dissera Loubet ao nosso colega, Mello Barreto, na 
curta audiência, que lhe concedera em Madri. Que era a nossa nação digna de ser respeitada, 
já o sabia, nem podia, por sua ilustração deixar de o saber o presidente da República francesa. 
Aprenderia agora a amá-la, como ela merece: ficaria sabendo quando em Portugal amamos e 
veneramos a grande nação latina, tamanha na história, e que, mais do que nenhuma, influiu na 
educação intelectual da nossa gente. O grito bem vindo saiu entusiástico de todos os peitos, e 
o presidente Loubet levaria daqui confortada a sua alma por tantas expressões carinhosas, 
desde o sorriso da Rainha até as expansões populares.  

Todos decerto nos fizeram justiça nesta ocasião. Os franceses, que vivem entre nós, 
aproveitaram-na, e pela boca do Dr. Henri Mouton, que em nome da colônia francesa, na 
recepção de sábado, leu a mensagem ao presidente, manifestaram toda a sua simpatia pelo 
pequeno país onde trabalham e que lhes dá hospitalidade. Nobre nação lhe chamaram, 
recordando suas ligações com a França pelo espírito e pelo coração. Ao povo português 
referiaram o seu reconhecimento.  

Foi assim que o Dr. Henri Mouton começou, com a maior gentileza. Ainda antes de 
saudar aquele a quem a colônia francesa ia prestar a sua homenagem, quis ele soubesse 
quanto era amigo do país que tão nobremente o acolhia.  

“Aqui, acrescentou ele, todos nos esforçamos, cada qual em sua humilde esfera, para 
fazer que o nome francês seja estimado e amado”.  
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Não devemos deixar de agradecer ao Dr. Mouton, tão querido entre nós, as suas 
expressões tão amáveis e tão honrosas; mas justíssimo é não esquecer nunca a resposta de 
Loubet à mensagem dos seus patrícios, quando asseverou que entre nós se achava tão 
perfeitamente como no próprio solo da sua pátria.  

Dias de grande festas foram estes até o próprio céu, contra o que era de esperar, se 
abriu todo em sorrisos, depois de uns dois ou três dias de rigorosíssimo inverno. Portugal, que 
lá por fora goza de uma exageradíssima fama de ser senhor de uma primavera eterna, encheu-
se de brios e encarregou o vento do norte de levar, para onde melhor entendesse, todas as 
sujidades do céu. Na sexta feira apenas uns cirruzitos menos republicanos caratearam no azul. 
No sábado o céu não tinha uma só mancha, e foi esse o dia escolhido para o passeio a Sintra e 
para as iluminações na baia de Cascais.   

Foram verdadeiramente maravilhosos esses passeios e, discursando sobre o que mais o 
encantara na sua viagem, não deixou o presidente Loubet de se referir ao profundo encanto 
que sentira admirando os panoramas da serra de Sintra e o quadro das Mil e uma noites, que 
assim lhe pareceu, esplendidamente iluminado, o grande lago quietíssimo que se arredonda à 
entrada do Tejo.  

Clima e opulências da natureza deram maior valor ainda às alegrias de curtas horas, 
tanto para relembrar mais tarde.  

É talvez o outono a estação do ano mais própria para se admirar Sintra, quando já 
começam a dourar-se as folhas dos choupos e os poentes de ouro cintilam por entre os troncos 
e a folhagem verde-negra dos grandes pinheiros. Sintra, que é bela sempre, tem nestes 
princípios do verão de S. Martinho, uma doçura maior, um perfume de mais suave poesia.  

Bem lembrado foi o convite dirigido aos jornalistas para o almoço que lhes foi 
oferecido na mais pitoresca vila do mundo. As horas que lá se demoraram foram curtas 
demais, mas a impressão por eles recebida será decerto imorredoura.  

Ao dia esplendido seguiu-se uma esplendida noite, noite sem luz, cuja escuridão mais 
fazia realçar a iluminação dos navios no mar sereno e a da bela curva dos montes juntos à 
praia do Estoril. Realizava-se o raout na cidadela de Cascais e de todos os lados se ouviam 
exclamações de pasmo ante o quadro que mais parecia um sonho de orientais do que uma 
verdade realizada pelo bom gosto artístico de um homem.  

Favoreceu-nos o outono, favoreceu-nos até o céu enchendo-se de novas nuvens, 
quando o Leon Gambetta aproou para a barra, como a querer mostrar que se vestia de luto 
pela ausência do honrado e prestigioso velho que nos viera por dois dias alegrar com sua 
presença. Para que mais era preciso o sol?  

Poucas vezes Lisboa se mostrou tão animada como agora. As festas foram para todas 
as classes, para os que na cidadela de Cascais se juntaram em sarau elegante, festejando o 
estreitamento de relações entre Portugal e a França, e para o povo que, em massa compacta, 
percorria as ruas da Baixa e o Chiado e a rua do Carmo, admirando as iluminações. 

O povo tomou na festa uma ativa parte e, mais uma vez, por sua educação, sabendo 
manter a ordem fora de todos os aparatos policiais, soube merecer o elogio unanime de todos 
os estrangeiros que nos visitaram.  

Se à chegada do presidente a Lisboa, alguns romperam o frágil cordão que os continha 
e seguiram ao lado dos coches dando vivas ao hospede ilustre que a França nos mandava, fôra 



582 
 

o entusiasmo que os fizera sair por instantes da ordem e o aproximarem-se dos coches não 
significava uma ameaça, mas sim um desejo de melhor expandir a alegria da alma.  

Era o cortejo imponentíssimo, e as lindas carruagens ainda foram, depois, no museu 
aberto ao público há poucos meses, visitadas e novamente admiradas pelo presidente, como já 
o haviam sido por todos os estrangeiros, que no ano passado, acompanharam a Lisboa os reis 
de Inglaterra e o Imperador da Alemanha.  

Nem um instante esfriou o entusiasmo. No Coliseu e Praça do Campo Pequeno teve 
ele outra vez ocasião de manifestar-se. E se algumas notas houve discordantes, tão sem valor 
foram elas, que seria dar-lhe fazer aqui menção das insignificantes desafinações.  

Por toda a parte Loubet foi aclamado como devia e era seu direito esperar. Em alguns 
pontos, porém, essas aclamações foram deveras significativas, devendo especializar-se as 
recepções que teve na Sociedade de Geografia e, no dia em que de nós se despediu, no palácio 
da Câmara Municipal. 

Tanto as suas palavras, respondendo às saudações que lhe faziam, como as que, 
depois, dirigiu ao Sr. D. Carlos e á rainha Sra. D. Amélia, já a bordo, na hora de partir, diziam 
bem a sua comoção, a simpatia de Portugal lhe inspirava, os seus desejos da aproximação da 
França, que o elegeu presidente com este pais, tão pequenino, mas que tanto e por tantos 
séculos, foi herói nos mais brilhantes capítulos nos progressos da humanidade. 

Nos paços ou na Câmara, falando a portugueses ou a franceses, respondendo a uma 
frase amável da Rainha ou elogiando a um chefe de polícia um serviço prestado, sempre a 
mesma simpatia se lhe revelava na palavra e se lhe revelava nos olhos, a que, alguma vez, a 
comoção chegou a trazer suas lágrimas. 

Agora partiu. Leva consigo uma lembrança que lhe encherá para sempre o coração. 
Alguém, porque é mania nossa, lhe ensinará a palavra saudade. Esta lhe há de acariciar o 
coração, como coisa muito nossa, falando lhe em língua dulcíssima, e  que falavam os que tão 
carinhosos com ele se mostraram. 

Será mais uma alegria para a velhice em que ele já entra, venerado e amado por todos 
os seus e pelo mundo inteiro, homem talvez dos mais felizes do inteiro mundo.   

 

João da Câmara 
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Se não fosse o temporal que uivou sobre Lisboa toda a noite de sexta para sábado, ter-
se-ia visto grega a população para falar fosse do que fosse, que, de longe ou de perto, não se 
referisse à política.  

Era esta que absorvia tudo e todos, quando o Tejo se começou a encapelar furioso, 
sem que nenhum vapor da alfândega ou do arsenal pudesse sair e prestar socorro aos barcos 
que dele carecessem tal era a violência do mar. Muitos barcos se afundaram, mas não há que 
lamentar a morte de nenhum dos tripulantes.  

Os prejuízos em terra são menores. Alguns fios dos telefones foram pela força do 
vento arrastados, quebrados os postes que os mantinham, para cima dos cabos elétricos dos 
americanos, e no Rossio as faíscas eram por todos os lados. Um cavalo que estava atrelado a 
uma carruagem de praça, foi morto instantaneamente. 

Temos tido um excelente verão de S. Martinho, não haja dúvida. Os lavradores já se 
vão queixando de tanta chuva e lamentando a péssima colheita que hão de ter da azeitona. 
Crise de abundância no vinho, crise de escassez no azeite. 

E hão de os poetas continuar cantando a doce poesia dos meados de novembro: a 
melancolia dos poentes, o perfume dos bosques, as folhas caindo nas tardes úmidas parecendo 
revoadas de borboletas de ouro! 

Dizem os homens de ciência, com estatísticas demonstrativas na mão, que o verão de 
S. Martinho não passa de lenda muito mal fundamentada, que a temperatura é baixa sempre 
nas proximidades do dia onze e que são nestes dias frequentíssimas as nuvens negras no céu e 
os chapéus de chuvas virados pelas rabanadas do vento. 

Dias de sol, noites de luar, grande quietação na terra, no mar e no céu, isso dizem eles 
que é raríssimo, isso desejaria o governo, e por dias muito curtos embora fosse; mas não o 
obteve. O verão de S. Martinho também se lhe mostrou adverso e o encheu de preocupações. 
A oposição, em vez de abrandar, vai crescendo dia a dia, vai se mostrando cada vez mais 
acirrada para o combate, e tão violenta que já alguns artigos deram nestes últimos dias motivo 
a que uma pendência fosse resolvida pelas armas. 

Fatos importantes se deram ou têm de dar-se, sendo todos eles muito discutidos, e 
mais que todos a viagem do Rei a Paris, aonde vai pagar a visita que recentemente lhe fez Mr. 
Loubet, presidente da república francesa. 

Já os jornais nos anunciaram os festejos que se preparam na grande capital e todo o 
programa da recepção. Muitos jornalistas portugueses e os Srs. Antônio Maria de Oliveira 
Bello e Dr. Consiglieri Pedroso, como representantes da Associação Comercial e da 
Sociedade de Geografia, seguem no sud-express de hoje. Serão recebidos pelos jornalistas 
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franceses, os quais tencionam oferecer-lhes um banquete, para que também serão convidados 
os principais membros da colônia, ministro, pessoal da legação, cônsul, etc. 

Lamentam alguns jornais de Paris que não seja o Rei acompanhado pela Rainha, Sra. 
D. Amélia, que tantas simpatias tem conquistado na grande capital. 

Ficará entretanto regendo o reino o Príncipe, Sr. D. Luiz Filipe, que muitos desejariam 
ver estrear-se em tempos de horizontes menos carregados, seja que olhemos para o que nos 
vai por casa, seja que nos lembremos de que ainda não foi resolvido o caso com a Alemanha, 
a qual, demora sua resposta sobre as expropriações dos terrenos requeridos pela empresa do 
sanatório, na Madeira, à nota ultimamente enviada pelo governo português. Parece no entanto 
que as negociações vão em bom caminho e que a ditadura ou não ditadura é para o governo 
português de muito maior importância. 

Dizia o anuncio para o comício que se realizou nos terrenos próximos da rua do 
Tesouro Velho: “O fim é protestar contra a iminência de uma ditadura, derivada do propósito 
de impôr ao país, através de todas as legitimas resistências, um contrato ruinoso para o 
tesouro e humilhante para a dignidade nacional, e resolver sobre os meios a empregar para de 
uma vez por termo ao irregular e tumultuário funcionamento dos poderes do Estado, por 
forma a restituir à nação o amplo exercício de todas as liberdades políticas e civis e a segura 
fiscalização dos interesses econômicos e financeiros.” 

Para a convocação desta assembleia, foi o deputado Sr. João Pinto dos Santos, entregar 
ao Sr. governador civil os documentos legais necessários. 

Começam os menos atraídos pelas coisas políticas a perder a indiferença com que 
muita vez acompanham as discussões. Bem o demonstraram agora, correndo ao apelo do 
deputado ilustre que acompanhou o Sr. Alpoim, quando discordância sobre o contrato do 
tabaco o separaram do resto do governo. 

Foi também estes dias muito discutido o discurso pronunciado no Centro Eduardo 
Segurado pelo Sr. conselheiro João Franco, a quem os próprios inimigos políticos tiveram de 
fazer justiça nesta ocasião. 

Ao tempos andam muito fora de anunciar a paz em que tanto se fala e pela qual tantos 
almejam platonicamente. 

Basta um simples relancear de olhos para os telegramas que nos chegam todos os dias 
da Rússia para nos julgarmos transportados aos mais horrorosos tempos de que faça menção a 
historia da humanidade. A crueldade atingiu requintes, porque bem podem os homens 
considerar-se abaixo das feras. Os assassínios e os incêndios continuam por toda parte. As 
tropas sublevaram-se em Kharbine e em Vladvostok, que está em chamas. A polícia a cada 
passo descobre depósitos de bombas. O Czar constantemente ameaçado de morte, vai 
cedendo, e diz-se que prepara um manifesto prometendo terra aos camponeses e a libertações 
das últimas servidões. Tarde acordou talvez com o remédio. 

E o ódio aos judeus alastrando sempre! São eles as vítimas dos maiores furores; 
matam-lhes as mulheres e os filhos. Em Kishineff amarraram um rabino, untaram-o de 
petróleo e lançaram-lhe fogo na praça pública, entre os aplausos de todos. 

A matança dos judeus em Lisboa, no tempo do Rei D. Manuel, é até hoje das mais 
negras páginas da história de Portugal. Mas as barbaridades que, nesses dias, cometeu o povo 
de Lisboa, sofreram o castigo que mereciam. Tempos depois, eram os judeus expulsos do 
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reino por aquele mesmo que uma vez os vingara do ódio pelos desgraçados inspirado ao povo. 
Desgraçados dos que ficaram, desgraçados dos cristãos novos que tantos morreram entre as 
chamas do Santo Ofício! 

Passaram-se quatro séculos, e o sofrimento continua sendo o mesmo ou pior! 

Foi com a maior surpresa que em Lisboa se leu o artigo de Gorki em que ele incita o 
povo contra os judeus. Como o ódio cega! 

Le monde marche, escreveu Pelletan. Mas como vai devagarinho, que tão pouco assim 
quatro séculos modificaram a humanidade! 

Apesar de todos os seus horrores não há negar justiça aos revolucionários russos, mas 
como compreender que, neste século, ainda seja preciso descer a tais extremos? 

Deixemos os ódios; pensemos em amizades, que nem tudo é mau neste mundo. 
Falemos de coisas alegres. 

Frios de novembro. Estão em Lisboa todos os teatros abertos. 

Comecemos por um apertadíssimo abraço no Taveira, que, de um giro muito feliz por 
terras do Brasil, acaba de regressar ao teatro da Trindade. 

Outro abraço a Malheiro Dias, que mais um triunfo obteve na récita que em sua 
homenagem lhe foi dedicada pela empresa do teatro D. Amélia. Os amigos encheram-no de 
brindes e o Rei agraciou-o com a comenda de S. Thiago. 

Teve o teatro de D. Maria também grande festa uma destas noites, quando Eduardo 
Brazão, que naquele palco se encheu de glória, nele reapareceu, depois de muitos anos de 
ausência, representando, como ele sabe, o delicioso papel de Duque de Aleria no Marquês de 
Villemer. A velhíssima peça deu enchentes sobre enchentes como já sucedera com o Gaiato 
de Lisboa, peça decrépita que serviu para apresentação de Adelina Abranches, nova 
societária. Mas como ela desempenhou, com que extraordinária graça, aquele papel de garoto! 
Não se fartava o público de aplaudi-la! 

Conquistou a sociedade de D. Maria, este ano, dois dos melhores artistas dramáticos 
de Portugal, com excelente qualidade ambos eles de serem portugueses de lei no seu perfil 
artístico, a ambos tendo devido originais portugueses a máxima parte dos seus êxitos. 

O teatro esta novamente despertando a curiosidade do público e o interesse da crítica. 
Sobre teatro e arte de representar anunciam-se vários livros, e um apareceu há pouco, devido à 
pena do Sr. Reis Gomes, de que gostosamente fazemos menção, e de que há de ocupar-se 
brevemente o nosso colega que tem a seu cargo a crítica dos livros enviados à redação deste 
jornal. O Teatro e o Ator se intitula a obra do sr. Reis Gomes, que nela trata de alguns 
problemas de arte interessantes, como quem, da arte tem real conhecimento e por ela 
verdadeiro amor. É livro para ser lido, e não lhe sei fazer maior elogio. 

João da Câmara 
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Desde que o Rei, em viagem oficial, saiu de Lisboa com o fim de pagar a visita ao 
Presidente Loubet, não é de espantar, que todos os mais assuntos políticos esmorecessem. 
Resta saber se mais esta pequenina trégua será para acalmar os espíritos ou se, pelo contrário, 
lhes dará novos atentos para o recomeçar das discussões sobre os temas agora postos de parte.  

A recepção do governo francês ao Sr. D. Carlos foi brilhante, como se esperava ou, 
para melhor dizer, como se sabia.  

Não houve grandes pompas à chegada do Rei á estação do Bosque de Bolonha nem 
grandes aparatos policiais. Um simples Landau puxado a duas parelhas conduziu os chefes de 
Estado por entre as aclamações do povo, que formava alas em todo o percurso não muito 
longo.  

Seguiram-se uns dias de brilhantes festas oficiais, jantares e espetáculos de gala, 
visitas a estabelecimentos científicos e industrias, e uma grande caçada em que os chefes de 
estado se mostraram dignos da fama universal conquistada de excelentes atiradores. Todas as 
palavras que pronunciaram foram colhidas pelos azafamados repórteres e comunicadas pelos 
arames ao mundo inteiro. 

O presidente Loubet, enquanto o Rei não se acolheu ao, decerto almejado incógnito, 
procurou todos os meios para que o mundo soubesse qual é a sua simpatia por este nosso 
pequenino Portugal, que, como se está vendo, ainda pesa alguma coisa na balança do mundo.  

Tornou-se notável sobre todos um artigo do Rappel que, a propósito visita do Sr, D. 
Carlos a Paris, publica umas considerações sobre o panlatinismo que poderia contrabalançar o 
pangermanismo invasor.   

Considerando fatalidade inevitável a reentrada da Áustria no grande império dos 
Hohenzollerns, julga que os homens de estado dos países latinos, França, Espanha, Itália e 
Portugal, tem uma missão a cumprir preparando uma união ofensiva e defensiva. Os quatro 
países deveriam formar uma confederação, embora com autonomia e independência 
nacionais, para opor-se à invasão alemã, começando por estabelecer a união aduaneira e a 
unificação de suas tarifas de caminhos de ferro e de suas leis comerciais. Assevera o 
articulista que nenhuma dificuldade diplomática se opõe à realização deste principio de união, 
facilitada pelas relações comerciais e industriais muito melhor do que pelas mais bem 
regulamentadas convenções. Confederados todos os estados, constituído o panlatinismo, 
deveria então preparar-se a união anglo-latina para combater de vez a preponderância da 
confederação germânica.  

Como se vê, o redator do Rappel não desgosta de fantasiar sobre bases da maior 
seriedade. E, nos tempos que vão correndo, não sabe a gente já onde a realidade acaba e o 
sonho começa.  
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Outros jornais de Paris contentam-se com muito menos, embora mereça, também a 
honra de ver seus carapetões transmitidos pelos fios telegráficos tais fregueses já muitos 
costumados.  

O Eco de Paris, por exemplo, cita o fato do Rei nunca beber pelo mesmo copo duas 
vezes. Foi um trabalhão no Elyseu e no Quai d’Orsay para que constantemente lhe fosses 
substituídos os copos, pois se não fosse isto, o rei teria de passar pelo desgosto de não beber. 
No fim da notícia fica a gente espantadíssima de não dar um reclamo dos gabões de Aveiro ou 
das conservas de Espinho.   

Fantasias inocentes são estas, como que é bom um homem distrair-se de muita 
preocupação que podem trazer-lhe tantas mexidas que vão por essa Europa, tanto mais 
desejosa, segundo parece, de entrar em lutas, quanto mais enrouquecem as gargantas dos 
pregoeiros da paz.  

O caso de Noruega cremos ser único na historia da humanidade, e é como que uma 
certidão de civilização que talvez nenhum outro país soubesse apresentar tão limpa. Por morte 
do Imperador de Áustria, cuja velhice respeitável tem retardado o conflito, talvez o que 
houver passar-se naqueles reinos unidos não seja tão de moldes para nós causar alegre 
admiração.  

Da Rússia continuam chegando telegramas que nos fazem supor para muito longe a 
quietação do vasto império, que não a terá talvez senão depois de desmembrado. Se de 
Sebastopol comunicam estar dominada a insurreição da guarnição da cidade, os telegramas, 
que, na mesma data, chegam de Odessa, dão a situação como cheia de perigos. 

Por último, foi aqui na nossa vizinha Espanha, que tumultos assustadores para a 
integridade do país, provocaram os oficiais espanhóis a uma manifestação contra as 
catalanistas. Entraram nas redações de certos jornais, que mais dirigiam o movimento 
revolucionário, arrombaram portas a machado, deram cabo dos prelos, queimaram os jornais, 
Para se conhecer o estado dos espíritos bastará citar o que se lê nos jornais de Madri. O 
Imparcial atribui ao governo a culpa do que se passou, e reclama castigo para os crimes de 
lesa-pátria. O Liberal diz que é preciso pôr termo ao império da vergonha e da inquietação. O 
País justifica as represálias dos militares com o desleixo do governo ante as manifestações 
dos separatistas. O jornal A B C vai mais longe, afirmando que ou se acaba de uma vez com o 
mal ou o mal acabará com a Espanha. 

No parlamento e no congresso as sessões tem sido tumultuosas. O catalanista Marquês 
de Camps acusou os militares de violação de domicílio, saque e fogo posto, com a 
circunstância agravante de haverem cometido o crime de noite. Montero Rios declarou no 
congresso que os propósitos do governo estavam expressos no projeto de suspensão das 
garantias, que as pretensões separatistas eram só de uma pequena parte da Catalunha e que os 
oficiais, havendo obedecido a generosas intenções, estavam por isso mesmo ao abrigo da lei. 
O presidente do conselho terminou asseverando que o governo usará de toda a energia para 
reprimir todos os excessos catalanistas.   

Por toda a Europa cheira bastante chamusco, como diz vulgarmente o nosso povo. 
Felizmente para nós, o Príncipe Real, D. Luiz Filippe, agora regente pela primeira vez, apesar 
de certos agourentos, só viu florescer grande paz nestes curtos dias em que tem regido o reino.  

À uma e meia da tarde do dia 27 recebeu a direção da Sociedade de Geografia, em 
cujo nome o sr. conselheiro Ferreira do Amaral lhe dirigiu as congratulações. No dia seguinte, 
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à mesma hora, recebeu os membros do corpo diplomático, acreditados junto da corte de 
Lisboa.  

Depois de haver recebido os cumprimentos da direção da Sociedade de Geografia, o 
Príncipe Regente foi visitar o depósito de fardamentos para o exército, no quartel Santa Clara, 
que brevemente vai ser franqueado ao público. Os representantes da imprensa, convidados 
amavelmente, assistiram à visita, sendo recebidos com a maior gentileza pelo sr. major 
Cabreira. Todos os trabalhos expostos mereceram ao Príncipe os maiores elogios.  

Sem uma sombra, esperamos que o sr. D. Luiz Filippe levará ao fim o desempenho do 
alto cargo que pelas leis constitucionais lhe compete durante a ausência do Rei.  

Vimo-lo uma destas noites no teatro, ao lado de sua mãe, assistindo a uma das récitas 
de Susanne Després. Corresse-lhe o tempo todo tão luminoso na ordem política como essas 
horas foram de certo em coisas de arte.  

Porque seria que a tão famosa atriz parisiense, aquela a que chama tão justamente a 
Duse francesa, não obteve êxito igual à de muitas das suas colegas? É realmente inexplicável 
o capricho do público, às vezes de tão pronunciado bom gosto, outras parecendo que o 
demônio do mau gosto lhe pôs nos olhos uma venda. Nem a mediocridade da companhia que 
a luminosa estrela trouxe consigo pode explicar o enigma. Sasanne Després foi enorme em 
tudo o que representou, acima de quantas temos visto na tarantela da Casa de Boneca, só à 
Duse comparável no terceiro ato, ainda que seu tipo meridional a prejudicasse no papel: foi de 
dar calafrios a interpretação de Fille Elisa; foi deliciosa no Poil de Carotte; deu-nos uma noite 
de arte, inolvidável, no Détour.  

Anunciam-se novos espetáculos com excelentes atores franceses. Mais uma vez vá um 
elogio ao Visconde de S. Luiz manifestando-lhe o nosso agradecimento.  

São as novidades de Lisboa. Não fossem estas, apenas tinham-nos, o leilão de coleção 
João Arroyo para ocupar essas linhas. Algumas das maravilhas tem sido felizmente vendidas 
a portugueses; mas quantas irão para o estrangeiro que nos alegrava sabermos ter entre nós! 
Depois do leilão do palácio Foz, este agora! Quantos objetos de arte entram em Portugal por 
tantos que vão saindo? Muita vez para estes assuntos se tem chamado a atenção dos governos; 
mas que hão de eles fazer em um país que por gosto destrói obras que tem incomparáveis, 
monumentos de arte, relíquias históricas?  

A torre de Braga escapou agora ao camartelo do progresso. Arquivemos a sorte.  

 

João da Câmara    
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Depois de grandes festas oficiais, com que o governo da república francesa recebeu o 
Rei o Sr. D. Carlos, retirou-se esta para o hotel Bristol, onde, como qualquer simples mortal, 
goza em Paris do que é negado aos reis quando não se refugiam nesse convencionalismo 
vulgarmente conhecido por incógnito. É uma máscara muito transparente que eles põem no 
rosto, menos ainda que uma meia máscara, mas toda a gente bem criada, até mais certeza, tem 
obrigação de respeitá-la. Assim sucedeu ao Sr. D. Carlos, uma destas noites, no teatro das 
Variedades, onde os vivas de alguns que o conheceram foram logo abafados por gente que, 
por menos entusiástica, não deixava de ser mais pólida.  

Continua na regência do reino o Príncipe Sr. D. Luiz Filippe, que, mau grado 
agourentos vaticínios, espera ver deslizar o seu governo até à chegada do Rei, nas 
proximidades do Natal, sem que a história tenha de tomar em nota casos de maior gravidade.  

Ao comício de Lisboa seguiu-se o de Coimbra, que há dois dias se realizou, com a 
presença dos deputados dissidentes do partido progressista que o haviam aqui convocado. O 
contrato dos tabacos continua sendo o caso do dia. Sempre falado e discutido, e agora ainda 
mais, depois  que o sr. Conde de Burnay, melhor de seus padecimentos, com o que muito 
folgamos, partiu para Paris.  

O que poderia ser? Pergunta-se. Cada qual faz os seus comentários, quase todos em 
demasia lúgubres, e o futuro do contrato e a vida do governo, são o pão de cada dia para os 
que se divertem a fazer profecias e apostas. Uns trinam como rouxinóis, porque veem tudo 
azul e a cor de rosa, parecendo-lhes que aponta uma alvorada; outros são fatídicos mochos, 
piando no crepúsculo, adivinhando tragédias que se preparam.  

As que hão de vir ainda estão, porém, na mão de Deus, que escreve direito por linhas 
tortas. As piores são as que já passaram, as que encheram famílias de luto e arrancaram a 
todos os corações um grito de dor.  

Lia-as a gente e não acreditava nos telegramas que nos diziam de Coimbra o caso 
dramático da morte de Sousa Refoios às mãos de um doido, antigo estudante da Universidade, 
a quem o sábio professor dera no ato final uma classificação menos alta do que ele parecia 
esperar.  

Passaram-se uns anos e o desgosto – se foi ele – foi-se transformando em loucura. O 
desgraçado passou meses encerrado em uma casa de saúde, mas o mesmo desejo de vingança 
continuava sempre a perturbar-lhe a razão. Havia de matar quem o desgraçara, dizia ele. 
Vinham depois intervalos claros, e em um desses deixaram-no sair; parecia melhor, quase 
curado; a mãe do enfermo, diz-se, escreveu a Souza Rofoios contando-lhe que o perigo 
desaparecera. O perigo continuava, porém há dias, em uma das ruas de Coimbra, o ilustre 
médico foi morto por quatro balas disparadas à queima roupa 
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Era o dr. Refoios um dos mais conceituados professores de Coimbra, tendo regido na 
universidade as cadeiras de anatomia clínica das mulheres e clínica cirúrgica. Devem-se-lhe 
muitas publicações e foi ele o fundador da revista cientifica, Movimento Médico. Era um 
operador muito distinto, especialista em doenças dos olhos, o que lhe trazia grande clientela. 
Havia por ele em toda Coimbra a maior consideração e era grande seu prestigio entre os 
estudantes, pelo muito que ao seu trabalho e cultíssima inteligência deviam os progressos da 
faculdade. 

Dói deveras ver que pode um louco, num mau momento de fúria, aniquilar assim para 
todo o sempre neste mundo um espírito cuja lucidez tanta luz poderia ainda derramar. Assim 
o quis a fatalidade. E seria esta? Não teria havido um meio de evitar um mal tamanho? Vemos 
em vários jornais comentários bem deduzidos sobre esta pergunta. O dr. Teixeira dos Reis não 
escondia as suas tensões e algumas providências teriam sido possíveis e eram necessárias. 

O desgosto foi enorme em toda Coimbra; o comércio encerrou as suas portas em sinal 
de sentimento, e, no dia seguinte da morte do chorado professor, houve feriado geral na 
Universidade. O enterro foi comovente, fazendo-se nele representar o sr. Presidente do 
Conselho pelo reitor da Universidade, sr. dr. Pereira Dias. A amargura e saudade 
manifestavam-se em todos os rostos. 

Comovia-se Lisboa com a má nova, quando no sentimento geral novamente acordaram 
novas saudades por outro morto ilustre, homem que, gozando de simpatias gerais, tornará seu 
nome conhecido na política e muito estimado no partido regenerador em que há já muitos 
anos militava. 

Quase repentinamente, porque ainda há poucos dias lhe havíamos falado, faleceu de 
uma congestão pulmonar, em sua casa, rodeados pelos seus que muito o estimavam, o 
conselheiro Pedro Victor da Costa Sequeira, antigo ministro de estado e atualmente 
administrador da Casa Real, cargo que com muito zelo e prudência soubera desempenhar. 

Filho do general Pedro Victor da Costa Sequeira e sobrinho do grande pintor 
Domingos Antônio de Sequeira. Começou seus estudos na Universidade de Coimbra, onde se 
bacharelou em matemática e filosofia, partindo depois para Paris onde terminou 
brilhantemente o curso de engenharia de minas. Voltando a Portugal dirigiu uns trabalhos nas 
minas de Beja, cidade para que, tempos depois, voltou exercendo o cargo de governador civil, 
para que foi nomeado pelo governo regenerador. Foi eleito deputado em diferentes 
legislaturas, distinguindo-se nas discussões sobre as obras do porto de Lisboa e projeto de 
estradas por empreitadas gerais. Em 1892, no gabinete presidido pelo sr. José Dias Ferreira, 
tomou conta da pasta das obras publicas em que muito se distinguiu. Foi depois da demissão 
do gabinete que Pedro Victor entrou para a administração da Casa Real, cargo em que iniciou 
as economias cortando parte do seu ordenado. Foi um jornalista vigoroso, havendo 
colaborado ativamente na Gazeta de Portugal e no Correio da Manhã. A beira de seu túmulo 
falaram os srs. D. João de Alarcão em nome do governo e Conde de Paço Vieira em nome do 
partido regenerador. 

Este, ao menos, morreu de morte natural, entre os seus, depois de uma laboriosa vida, 
o que lhe daria tranquilidade de consciência na última hora. 

Se ainda vivêssemos nos tempos românticos, romance poderíamos nós agora fazer 
contando o caso de Lamedos, freguesia próximo da Povoa de Varzim, onde um grupo de 
salteadores atacou a residência do abade, que não sendo pêco, se defendeu a tiro deixando um 
deles estirado morto no chão, com uma chumbada em cheio no rosto.  
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Parece um caso de outros tempos, aquele caminhar dos bandidos pela noite, para 
darem o assalto, o apalpar das portas, o forçar das janelas, o tiro, o toque a rebate que pôs em 
sobressalto a população.  

O abade foi preso, mas pouco depois era solto, e com toda a razão.  

Com assuntos destes já hoje ninguém se lembra de fazer dramas. Os salteadores deste 
jaz já nos parecem coisa fóssil, nem usam pluma nos chapéus, nem são capazes de longas 
tiradas em que dantes costumavam arrancar os aplausos da multidão, homens cheios de 
generosidade e cavalheirismo no meio da rapina. Muito podiam as imaginações! Haviam 
velhas românticas que dariam tudo para serem raptadas e amadas por um capitão desses 
ladrões.  

O teatro de hoje chegou-se muito mais para a verdade. Digam-no os que tiveram agora 
o prazer de aplaudir Férandy na obra prima de Octave Mirbeau: Les affaires sont lês affaires.  

Seria o caso de dizer-lhe que por muito feliz se deve dão o abade de Lamedos. Poderia 
ter caído nas mãos de um destes teóricos e se, com toda a razão, o mandasse para outra vida, 
encontraria talvez dez jurados que o mandassem para a penitenciária.  

A companhia francesa que atualmente representa no teatro D. Amélia é das melhores 
que tem vindo a Lisboa e Férandy é aplaudido todas as noites, com excepcional entusiasmo. O 
repertório é excelente, o que nem sempre sucede com as companhias estrangeiras que muita 
vez sujeitam o principal no teatro, que é a escolha de peça, ao brilho mais ou menos glorioso, 
da estrela de primeira grandeza.  

Ora drama, ora comédia, é preciso trazer para todos os paladares. Talvez ainda o 
melhor seja tudo juntar na mesma obra e apresentar um drama alegre, o que é difícil, ou uma 
comédia triste, o que é vulgar.  

Tão vulgar até que não deixaremos de fazer menção nesta crônica de um caso, que aí 
foi muito falado agora, do hábito de Cristo dado a quem foi no Brasil pior que mercador de 
escravos, porque o foi de feitio que não pode o pudor deixa-lo escrever aqui. E deram-lhe o 
hábito de Cristo! Dá vontade de rir, se é verdade; mas, se é verdade, também da vontade de 
chorar. O melhor é rir.  

 

João da Câmara 
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É hoje o último dia da regência do príncipe D. Luiz Filippe. Os boletins 
meteorológicos da política deram sempre o tempo como variável; mas, apesar de todos os 
maus prognósticos, nunca o sol deixou de luzir como sempre fora sábado de Nossa Senhora. 
E ainda bem.  

No paço das Necessidades foi ao ministério oferecido ontem um jantar pelo sr. D. Luiz 
Filippe, que, mais tarde, perto das dez horas, quando chegou a S. Calor, foi pelo público 
recebido com uma grande manifestação de simpatia. Ia cantar-se o quarto ato da Aida.  

Abriu S. Carlos, o que quer dizer que o almanaque da sociedade elegante já marcou o 
princípio do inverno. O Chiado já todas as noites se anima com a passagem das carruagens em 
cujo interior, sedas, rendas e joias cintilam.  

Foi unanime a crítica elogiando a companhia contratada pelo sr. Pacini, alguns 
cantores já muito conhecidos em Lisboa, e outros que mostraram ser justíssima a fama que os 
precedera. A Aida, ópera escolhida para sua apresentação, é das mais queridas do público de 
S. Carlos. Quando, pela primeira vez, aqui se representou, em 1878, salvo erro, foi tal o êxito, 
que a companhia dos caminhos de ferro estabeleceu comboios especiais para que os 
habitantes das vilas e cidades mais próximas, até Santarém pudessem gozar seu bocado 
também da música de Verdi.  

O tempo vai entrar na melhor de todas as épocas para os empresários de Lisboa, que é 
este que medeia entre o Natal e o Entrudo.  

No dia 23 teremos a Vênus no teatro D. Amélia. Dizem-se maravilhas do esplendor 
com que será posta em cena. Contos e contos de réis, segundo se diz, foram gastos em cenário 
e guarda roupa. Nunca até hoje outra peça foi levada à cena com maior em luxo em teatros de 
Lisboa. Uma representação no dia de Natal, que deve realizar-se de dia, será dedicada às 
crianças, para quem a de ser uma festa. A música é de Augusto Machado.  

Falamos do que há de vir, não esqueçamos do que já foi, que muito haveria a dizer 
destas últimas noites no teatro de D. Maria II. Eduardo Brazão. Pela primeira vez, 
desempenhou no Frei Luiz de Sousa o papel de Manuel de Souza Coutinho. Um triunfo como 
era de prever. As enchentes sucedem-se desde então, e, mais uma vez, o drama pungente de 
Almeida Garrett foi aplaudido como o merece a obra prima do teatro português. Ângela Pinto 
encarregou-se do papel antigamente desempenhado por Virgínia e com talento soube dar 
conta do recado difícil. Os mais papéis foram distribuídos como há anos e continuaram 
merecendo aplausos.  

Seria decerto muito longa a nova carreira do Frei Luiz, se a data do centenário de 
Bocage não obrigasse a empresa a substituí-lo no cartaz pela peça em três atos do sr. Lobo 
d’Avilla, O coração de Bocage, que amanhã deve ser representado pela primeira vez. No dia 
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seguinte, a mesma peça será representada em Setúbal, no teatro D. Amélia, pela companhia de 
D. Maria.  

O teatro assim, nestes últimos dias, haverá prestado homenagem a duas das maiores 
glórias da literatura portuguesa, dois verdadeiros gênios, já hoje indiscutíveis. À Garret paga-
lhe uma dívida de gratidão, que não houve em Portugal quem mais pelo teatro empregasse 
todos os esforços de seu talento; e a Bocage, exaltando-o, cumpre também um dever, que 
muito lhe devem as letras pátrias, e todas as artes são irmãs.  

Consola ver, ainda que tardia, a apoteose feita aos grandes homens, àqueles que se 
apagaram, muita vez esquecidos dos seus contemporâneos, e que, depois de mortos, mais 
ainda depois de mortos, continuam espalhando a luz benéfica do seu talento sobre as 
gerações.  

“Imortalidade és minha!” exclamara Bocage, um dia, ao ler os elogios que Filinto lhe 
endereçava. E a imortalidade segura não lhe dava sequer para viver! 

Não foi Almeida Garret tão infeliz; mas quanto padeceu também, que invejas, que 
desprezos, que humilhações! Na vida dos grandes homens, que depois tanto admiramos 
através de suas obras, pode aprender-se muito filosofia, e biógrafos há que entendem não 
dever esconder ao público nem sequer pequeninos ridículos de que os heróis sofreram. 
Quando o leitor muita vez só desejaria ver o escritor genial, quer quem lhe  conta a vida, 
mostrar-lhe a medalha pelo direito e pelo reverso, e descreve-o na luta com suas esperanças e 
desânimos, com todos seus talentos e fraquezas. E doe-se o leitor muita vez, e onde ia 
procurar um prazer do espírito enterra frequentemente um espinho no coração.  

Deveria ser assim, talvez. Assim é, quando lemos a história de Garret contada por um 
amigo; assim é quando lemos a miséria de Bocage descrita sobre documentos autênticos.  

A curiosidade sobre pequeninos incidentes da vida dos grandes homens foi de todos os 
tempos. Chegaram até nós as anedotas de Péricles e de Sócrates e do cão de Alcibíades. Mas 
as imagens dos heróis vão sempre purificando-se, cada vez mais, até quando não se apaguem 
de todos rumores de raiva, murmúrios de inveja.  

Um destes dias, com a presença do Príncipe Regente e de todos os elementos oficiais, 
foi nos Jerônimos lançada a primeira  pedra do mausoléu que deve recolher o cadáver de 
Almeida Garret, ainda por enquanto, em um sarcófago provisório.  

Setúbal está em festa. Na linda cidade do Sado nasceu Bocafe, o que havia de chamar-
se na Arcádia Elmano Sadino, para que maior gratidão lhe devessem os seus patrícios.  

Esperava-se que sejam deslumbrantes as festas. O tempo vai correndo propício, 
embora estejamos em meados de dezembro. As ornamentações não haverão de sofrer, nem de 
perder esplendor o cortejo cívico. Músicos e pintores trabalharam com a comissão para que as 
festas fiquem memoráveis, e ilustres oradores já celebram a obra de Bocage levando aos 
espíritos o conhecimento de que foi o mais notável dos poetas dos fins do século XVIII em 
Portugal. As praças e ruas de Setúbal serão hoje percorridas por diferentes bandas e à noite 
haverá sarau poético no teatro D. Amélia e conferência pelo erudito professor, dr. Teófilo 
Braga.  

Em outras terras de Portugal assim houvesse o mesmo orgulho, a mesma estima, por 
aqueles que lhes deram glória. Na exposição artística, promovida pela associação das classes 
laboriosas, figuram uns sessenta quadros devidos a artistas setubalenses. Lá figuram uns dez 
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quadros dos Morgado de Setúbal, lá revela mais uma vez seu talento o nosso querido amigo 
João Vaz.  

De tão belas festas, mais pormenorizadamente, o Ocidente se há de ocupar no próximo 
número.  

Em Lisboa só no teatro de D. Maria a peça do sr. Lobo d’Avila recordará a data do 
falecimento do grande poeta português. A morte para alguns é nascer para a eternidade.. Um 
aniversário fúnebre é assim uma data gloriosa.  

Falarmos da morte e falarmos daquele teatro recordou-nos agora o falecimento de José 
da Costa, o dono do [quiosque] no Rossio, perto da Bitesga, que tomara a seu cargo dar 
alimento aos pombos que nos capitéis das colunas de D. Maria, nas cimalhas, nos pedestais 
das estatuas, tinham escolhido abrigo e fabricado seus ninhos. Era um encanto vê-los, a horas 
certas, juntando-se, correndo ao milho que José da Costa lhes atirava para cima do mosaico.  

Pombos não choram, mas hão de sentir a falta do protetor, que tenha, Deus o queira, 
sucessor com os mesmo bons instintos.  

O milho!...Pois não vemos o mundo inteiro andar atrás dele? Pois em qua mais se tem 
pensado durante estes dias, senão, e constantemente, – é ver os jornais todos – nessa já tão 
celebrada questão dos tabacos, que milho são ou em milho se hão de tornar?  

Anunciam-se casos de sensação na política, logo que o Rei chegue de Paris. Já poucas 
horas há a esperar e veremos o que sucede. A montanha tem gritado com dores, mas, apesar 
de toda a filosofia das fábulas, ninguém, desta vez, espera um simples ratinho.  

O que sucederá breve há de ver-se.  

Vem o Rei, sr. D. Carlos, a estas hora, atravessando a Espanha e por lá encontrará 
também a notícia do muito de que é capaz a ansiedade do milho. Lá lhe contarão o caso do 
Marquês de Gayo Del Rey, e como foi denunciado pelo deputado republicano Soriano, e 
como este foi agredido pelo filho do Marquês Les affaires sont lês affaires, como diz 
Mirbeau; mas nem tudo são negócios confessáveis.  

Chega o rei da sua viagem e encontra em Portugal todos os políticos exilados, 
dispostos para a luta. Abrem as câmaras ou não abrem? São ou não dissolvidas? Temos ou 
não temos ditadura? São as perguntas que todos fazem. Interessou-se o público pela aposta 
das Novidades.  

Agora que são férias para tantos, acabaram as férias para outros.  

 

João da Câmara  
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O Ocidente. nº 972 Lisboa,  30 de Dezembro de 1905. p. 282, 3 col. 

 

 

CRÔNICA OCIDENTAL 

 

 

Com tantos fatos que passaram, estes últimos dias, na política portuguesa, chegada do 
Rei, mudança de ministério, renovação do encargo de presidente no sr. José Luciano, entrada 
de novos ministros para as pastas da Fazenda, Obras Públicas e Guerra, adiamento da abertura 
das cortes, etc, pareceria certo que pouco mais do que em política se falasse por toda a parte. 
Caso estranho! – quase sucedeu o contrario. É que o assunto já fatigava, e é provável que, 
muito mais que do sr. José Luciano, se falasse estes dias, das representações da Vênus, no 
teatro D. Amélia. 

Hão de uns entrar no ano novo com o pé esquerdo, outros o farão com o pé direito. 

O Visconde de S. Luiz irá com estes, tanto mais que, desde há muito, se falava na 
fabulosa quantia de dinheiro que havia custado à empresa aquele sonho da Índia. 

Um deslumbramento! 

Com todos os teatros funcionando, Lisboa prepara-se para entrar no ano novo 
alegremente fartíssima das muitas tristezas do ano velho, que não deixa de si boa memória. O 
que será fora de Portugal, naquela Rússia, por exemplo, onde depois do tratado de paz com o 
Japão, parece que ainda mais sangue ha de correr, que nas fortalezas da Ásia sitiadas e 
conquistadas?  

E se apenas esta fosse a herança que 1905 deixa a 1906 já prestes a despertar! 

É ler as efemérides que um destes dias hão de aparecer nos jornais, e ver em que 
proporção os lutos entram nas alegrias. 

Mudam-se os anos e todos esperam que o ano novo há de melhorar as coisas mudar o 
eixo do mundo, mandar para a vil sucata o velho eixo ferrugento, untar melhor o eixo novo. 
Valha nos a esperança já que de esperança também se vive. 

São as cortes adiadas por um mês, segundo se diz, e vê-se por tanto que o ministério 
espera daqui até 1 de fevereiro por suas coisas em ordem. Seja 1906 favorável, e todos 
lucraremos com isso, os que fora de qualquer paixão partidária, desejam o bem e o sossego do 
país. 

Ora se até os ministérios vivem de esperança, que farão os homens que nem sempre 
podem viver de expedientes? Diz um velho ditado: Cada hora Deus melhora. Fácil é, pois, 
calcular o que Ele não melhorará em cada ano. 

Com a esperança de braço dado ouviremos a primeira badalada da meia noite que nos 
dá entrada no primeiro de janeiro. É toda convenções a divisão do tempo; mas não há quem 
não sinta nessa hora o que quer que seja, uma certa sensação misteriosa, como se todos os que 
estão conosco tivessem parentesco com as estranhas personagens do conto de Hoffmann. 
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Não se teria dado toda esta mudança no ministério, se não fosse nos que entraram um 
certo palpite, um fulgir de certa luz, à falta de íntima certeza, de que hão de os negócios 
melhorar, de que há de serenar o céu político, daqui até lá, soprando vento galerno com maré 
de mais algumas rosas. 

Os ministros novos ouviram os perus velhos na hora em que saíram de suas casas para 
o paço e, muito naturalmente, como a toda a gente, o glu- glu- glu dos condenados inspirou-
lhes ideias alegres, todas de festa e de paz, como são as reuniões de família, a boa canja, as 
broas, e as lindas tiras brancas e loiras do peito gordo da ave simbólica. 

Sempre dá um certo ânimo a boa disposição das coisas exteriores. Foi entre coros das 
pomposas aves, lembrando boas ceias, que os novos ministros se apearam das carruagens à 
porta dos ministérios. 

De todos foi bem recebida a nomeação, porque de todos eles são conhecidos o valor 
intelectual e as faculdades de trabalho. 

O novo ministro da Guerra, sr. Mathias Nunes, menos metido em política do que os 
seus dois colegas, é um militar muito ilustrado do que deu provas como diretor da fábrica de 
fundição de canhões, cargo que ultimamente exercia. Os srs. dr. Antônio Cabral e conde de 
Penha Garcia, novos ministro das Obras Públicas e da Fazenda, ainda ultimamente revelaram 
seus dotes de parlamentares defendendo na câmara os atos do ministério. O primeiro era 
atualmente chefe do gabinete da presidência do conselho; o segundo começou a ter um nome 
conhecido por artigos que, sobre altas questões financeiras e sociais escreveu em jornais 
diversos. 

Ei-los a contas, o que não é invejável para o sr. conde de Penha Garcia, com a terrível 
questão que há tantos meses tem apaixonado a opinião pública, e ainda tanto há de dar que 
falar: a célebre questão dos tabacos. Muito se vai dizendo a este respeito e do novo contrato 
que o governo pretende negociar e da separação do antigo grupo financeiro. O que uns dizem, 
desdizem outros, embora todos concordem que a solução deve ser urgentemente dada ao 
problema que mais tem nos últimos tempos preocupados o país.  

O sr. ministro da guerra também se vai ver a braços com um problema 
importantíssimo, tal é da expedição contra os cuamatas e cuanhamas que, dentro de pouco, 
mais ou menos três meses daqui deve seguir a vingar-nos das afrontas infringidas em África. 
Serão menos de dez mil homens, que vão combater contra uns trinta mil negros, muitos destes 
armados com espingardas modernas.  

Aos alemães, que lá têm vinte mil homens, não há sido fácil submeter os pretos 
revoltados, mas os oficiais portugueses não só não hesitam em partir, mas levam consigo a 
esperança de uma tão fulgente vitória, como a que há anos nos alegrou o coração a todos. 
Muitos dos que vão, conhecem já aquela África e sabem, por o terem visto, a valentia do 
soldado português, sua resistência nos mais penosos trabalhos, a energia moral que o tornou 
célebre entre os melhores soldados do mundo.  

É entre os rumores das festas de Natal e das que se preparam para o Ano Bom, que em 
Vizeu, em Thomar e em Vianna do Castelo os soldados saudosos se vão despedindo de suas 
famílias, e dos lares a que mais gloriosos hão de breve voltar.  

As festas hão de distraí-los das saudades, assim como e Lisboa tem posto, por estes 
dias, de parte tudo o que seja negócio sério. Até os mais acirrados jornais em coisas de 
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política, de quando em vez, nas gravíssimas colunas do artigo de fundo, tem tratado – e ainda 
bem! – alguns assuntos de arte.  

Quando a chuva permitiu as ruas de Lisboa estiveram estes dias em grande animação. 
Já os mais retardatários voltaram à capital, como é costume logo que abre o teatro de S. 
Carlos. No dia 29, depois de larga ausência no estrangeiro, chegou a Lisboa a Rainha Sra. D. 
Maria Pia acompanhada por seu filho o Sr. Infante D. Affonso.  

Teatros e circos abriram e nestes dias de festa enchem-se à cunha. O circo das Portas 
de Santo Antão, S. Carlos, D. Maria, D. Amélia, ainda que tivessem o dobro da lotação, não 
lhes ficaria um só lugar sem espectador.  

Mas festas que põe na sombra as de Lisboa foram as realizadas em Setúbal coroando o 
primeiro centenário do falecimento de Bocage.  

Já na última crônica nos referimos à forma brilhantíssima por que a pátria do grande 
poeta português honrou sua memória. O Ocidente de hoje largamente se ocupa destes festejos, 
assim dando seu aplauso aos iniciadores da honrosa comemoração.  

Um dos números do programa foi no teatro D. Amélia a representação da peça do sr. 
Arthur Lobo d’Avila, O Coração de Bocage, que na véspera fora pela primeira vez 
representada no teatro de D. Maria.  

Estas representações, segundo vemos em alguns jornais, deram motivo a questões 
entre o autor e os dirigentes do teatro. Não concorreu o público aos espetáculos como alguns 
esperariam, e mais uma vez se confirmou a nossa opinião de que certos fatos ou personagens 
históricos dificilmente podem fornecer heróis aos dramaturgos. Se até alguns de pura fantasia 
morrem anêmicos quando do romance passam para o tablado! Haja vista o que tem sucedido 
com o D. Quixote, agora fornecendo mais um fiasco á tentativa de Jean Richepin, que é, no 
entanto, um dos mais ilustres poetas franceses, e já tem no teatro, muitas vezes, conquistado 
os maiores aplausos.  

O Frei Luiz de Souza forneceu ao gerente de D. Maria compensação suficiente e tão 
boa ou melhor que vai dar a reprise de Hamlet atualmente em ensaios.  

Os revisteiros estão a esta hora todos trabalhando. Daqui a pouco, são cartazes de 
revista em todas as esquinas e muito dinheiro nas gavetas dos camaroteiros. Não se lhes pode 
desejar melhor para o ano novo.  

 

 

João da Câmara  
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NOTA EXPLICATIVA 
 

D. João da Câmara  iniciou sua colaboração para o jornal brasileiro A Gazeta de 

Notícias em 1901. A partir de então semanalmente sua crônica foi publicada, a principio, na 

primeira página e, depois, entre a segunda, terceira e até quarta página desse periódico, 

totabilizando duzentos e vinte textos (220). Sua seção não era intitulada, cada texto recebia 

um título de acordo com o seu assunto.  Este volume apresenta a transcrição de setenta e seis 

crônicas que abordam a temática do campo e da cidade, defesa das tradições e monumentos 

portugueses, história de Portugal, teatro e política.  

A maioria das crônicas presente nesse volume foi recolhida do volume dois do nosso 

trabalho de mestrado “As crônicas portuguesas de D. João da Câmara  na Gazeta de Notícias 

(1901 – 1905)” (2009). No entanto, há crônicas neste volume que, na época, não foi possível 

resgatar devido ao fato de estarem ilegíveis no microfilme consultado. Conforme já explicado, 

o resgate dessas crônicas, neste momento, foi possível devido à consulta feita ao espólio de D. 

João da Câmara , no Museu Nacional do Teatro em Lisboa, em Portugal, onde encontramos 

alguns recortes desses textos em bom estado. Principalmente, a partir do site da Hemeroteca 

Digital Brasileira, http://memoria.bn., da Biblioteca Nacional . Apesar disso, em algumas 

crônicas não foi possível solucionar as lacunas. Para indica-las, assim como foi feito no 

volume anterior, utilizamos colchetes [ ]. Do mesmo modo, foi utilizado esse recurso quando 

houve dúvida quanto à palavra ou expressão utilizada pelo autor. Neste caso, optou-se por 

escrever a palavra ou expressão entre colchetes.  
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 Gazeta Noticias (1901-1905) 

 

 

Gazeta de Notícias. n°160. Rio de Janeiro, 9 de junho de 1901. p. 1, 8 col. 

 

 

ROSAS! 

 

Maio! Já o nome é lindo, todo feito de vogais cantantes e cheias de cor! 

Pelos trigais ainda verdes andam na monda raparigas douradinhas pelo sol e que nas 
mãos sacodem grandes ramos, em que as papoilas brilham como carbúnculos e os sargacinhos 
como turquesas.  

Viva o maio pequenino! Cantam crianças coroadas de flores. E nas Igrejas o altar de 
Nossa Senhora todo ele está coalhado de lírios roxos e amarelos, de açucenas como neve, 
daquele tecido precioso de que falam os Livros Santos. 

A cidade vai-se espreguiçando, como se da sesta longa, para que se prepara, o sono já 
lhe desse. Daqui a pouco, meio deserta, em cada árvore da avenida solitária é pôr-lhe uma 
cigarra. Assim como deitaram rãs entre os [junto] [ ] [ ] dos tanques, por que não hão de pôr 
em cada olaia uma feliz cantadeira? Fechando os olhos, à hora do meio-dia, poderíamos 
sonhar com mais alegres paisagens. 

Os arredores de Lisboa é que breve hão de animar-se. As sombras de Sintra vão 
admirar as modas novas, que Paris elegante exporta: os montes de Belas vão ouvir as músicas 
já [ estafadas], que no inverno se estrearam; as nortada de Queluz, desmanchando tranças, vão 
saber que essências prefere o gosto de estação e perfumar-se nas ondas dos cabelos revoltos, 
negros como a noite ou loiros como a aurora. Mais tarde o mar azul de Cascais vai, mais uma 
vez beijar os pés gentis das lisboetas e cantar-lhes, romântico sem emenda, as mesmas 
endeixas ternas que disse às mães e às avós. 

Os teatros já anunciam as últimas récitas de suas companhias fixas. Alguns já 
fecharam. Deixou o D. Amélia a companhia francesa que nos trouxe como estrela a 
encantadora Mariette Sully. 

O campo!... O campo! 

Cheios de saudades, é nele que pensam aqueles que seus cargos ou a falta de alguns 
mil réis prendem [ ] à cidade sonolenta. Dá-lhes um nada miragens, valha-nos isso: - um 
sopro de vento mais perfumado pelos pinhais que veio curvando: o monótono canto argentino 
de um grilo, que recorda as [raízes] floridas onde aprendeu a cantar: um [cotãozinho] de 
serralha a doidejar nos ares e que seu voo ergueu-se sabe Deus onde. Cada silvo de 
locomotiva parece um riso de troça: - Cá vamos, diz ela. Vamos atravessar charnecas e 
pomares, montanhas e campos de trigo. Voaremos pela  escura noite cheia de cantares e, logo 
de manhã, acordaremos as cotovias. A aldeia, seus encantos, aonde quisera vir conosco, 
vamos saudá-la com um silvo prolongado, quando o primeiro raio da aurora lhe corar as 
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casitas brancas e tocar com pinceladas de ouro, as velutas de [ fumo] subindo mansinhas na 
manhã serena. 

_____ 

 

Para mais aguçar saudades, inaugurou-se há dias, em Lisboa, uma soberba exposição 
de rosas, das mais belas que se hajam aqui organizado.  

E no alto da Avenida e, por este lindo tempo que vai correndo, o caminho já deu 
começo ao encanto. 

Caiu quase toda a flor das acácias, mas os ulmeiros, sobre os lagos compridos, 
adornam-se com todo o pujante esplendor de sua alegre folhagem.  

Também os pobrezinhos podemos gozar um bocadinho de primavera, descansar numa 
nesga de sombra, ouvir à tarde o chilrear bulhento de mil pássaros, que se abrigam para a 
noite entre as folhas sussurrantes. 

Sei que há por aí quem se queixa de que são pouco respeitosos. Uma senhora que eu 
conheço muito dada às letras e à filosofia, disse-me deles coisas muito amargas e da sem  
cerimônia com que lhe trataram as plumas do chapéu. E eu pensava comigo: - Estavam no seu 
direito, coitadinhos! Se até houve quem se lembrasse, em nome da seda dos chapéus altos, de 
enxotar os pardais a tiros de pólvora seca! Porque hão de querer assim degradá-los para os [  ] 
[velhos] tão melancólico? Que melhores companheiros querem dar às criancinhas e que mais 
linda segunda voz ao coro de gargalhadas frescas, espontânea e [ ]. [Saíram] elas do teatro 
infantil, onde foram ver a famosa  História da Carochinha, linda fantasia do Eduardo 
Schwalbach, e já os passaritos, em bandos de milhares, vieram de todos os lados da cidade 
deixar-se cair nos ramos em que vão passar a noite. Elas e eles como vêm contentes!  Cá em 
baixo, que doidas correrias, que risos claros! Lá em cima, os [irmãositos], que frêmito das 
asas,  que indescritível algazarra. 

Elas e eles...! Que melhores poetas para cantarem as rosas? 

Mais uns passos, entramos na exposição. 

O primeiro prêmio de primeira classe foi concedido à rosa Luiz de Sommer, 
apresentada pelo Sr. Henri Cayeux, chefe dos jardineiros da Escola Politécnica. 

Mas que variedade assombrosa de rosas, de anêmonas, de cravos, de amores-perfeitos, 
de verbenas, vindas dos melhores jardins públicos e particulares, ali se nos apresentam, 
dispostos profusamente entre as mais belas plantas ornamentais! É um encanto para os olhos, 
a mais extraordinária das artes, a qual obedece a natureza dócil. 

Rosas!... Tantas rosas! 

Bem tem querido a moda combate-las. Hão de sempre ser rainhas e destronar os rivais 
usurpadores: tulipas, dálias, camélias, gardênias ou crisântemos. 

Lá vimos a Paul Niron, a [Souvenir Melmaison], a Amélie Heste, a Marie [Gallot], a 
Reine Marie [ Henriette],a Bouquet [Dear ],a Sir Joseph Metral, a Gloire de Margettier, a 
[Capteia Christy ], e tantas outras, vermelhas, brancas, amarelas, quase negras, botão de loiro 
no centro a esfumar, a perder a cor pelas pétalas exteriores, até a brancura mais casta. 
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Faz pena terem nomes assim. Sei que são muitas e não poderia o povo batizar a todas. 
Mas tem não sei que pretencioso esses apelidos estrangeiros, que lhes pegam mais um 
espinho em cada uma. O nome, que lhes foi posto num batizado civil, deixa-nos logo ver o 
artifício com que foram criadas. Admirando-as, dão-nos saudades, sem grande razão de ser, 
da rosinha singela, com suas cinco asilas brancas a adejarem  ao vento da manhã nos valados, 
ao pé das silvas, das pileiras cuja flor gigantesca parece um candelabro, dos loureiros de folha 
balsâmica, da figueira do inferno com seus espinhos arreganhados e frutos deliciosos, como 
tantos santos de mau gênio. E sobretudo temos saudade da rosa vulgar, da que floresce 
espontânea à beira de todos os canteiros, entre a alfazema e o alecrim dos jardins burgueses, 
rosa cor-de-rosa, perfumada como nenhuma de suas irmãs, rosa a que os poetas desde as mais 
remotas eras, romanos, gregos, hebreus, comparavam a formosura das mulheres, que era a 
Rosa de Jericó, que era a Rosa Mística, aquela que, ainda hoje, na ladainha, cheios de 
devoção, invocamos para que reze por nós. 

Pois que mais há de chamar-se a uma mulher do que botão de rosa? Que há na terra ou 
no céu de maior valia, que mais se preste à música dos versos? Era preciso que as estrelas 
fossem perfumadas, que o diamante tivesse vida, que as estrelas não fossem tão longe, que o 
diamante o não envolvesse a ganga onde foi criado pelo fogo. 

A rosa é a frescura, o encanto, é a delícia de todos os sentidos. E, porque são amadas 
como irmãs pelas mulheres, por isso os poetas as cantaram desde o começo das gerações. 

É o triunfo  ótimo deste mês de maio, que tão esplendido nos vai correndo. São elas 
que perfumam as manhãs e as tardes. Então a brisa que respiramos ajuda a que nos pareçam 
os homens melhores, mais formosas as mulheres, como num princípio de terníssima 
embriaguez. 

_____ 

 

Um dia do mês passado, o Paulo Plantier, que tem a dita de ser proprietário da Quinta 
do Pombal, naquela encosta maravilhosa que da velha Almada desce, sombreada e florida, até 
a Cova da Piedade, lembrou-se de arranjar uma festa, que apelidou das rosas. 

Espalhou centenas de convites, iam as mais formosas raparigas de Lisboa. Era nos fins 
de abril. Havia milhões de rosas por aqueles campos imensos. 

Mas não há quem não saiba um certo bocadinho de Malherbe, aquele onde o poeta 
diz... Sabem com certeza. Ora, era o que se chama uma pena, que de tão linda festa, como se 
anunciava, mais não ficasse do que a lembrança. Foi então que o Plantier teve uma feliz 
inspiração. Uns vinte a trinta poetas colaboraram todos num mesmo livro para distribuir pelas 
senhoras, que naquele dia mudariam a cor as rosas, as brancas todas corando de vergonha, as 
vermelhas empalidecendo de inveja. 

Isto é com certeza coisa que eu roubei a algum dos trintas vales. Bem sei que é um 
lugar comum; mas que se diz de mulheres e rosas que lugar comum não seja? 

Era em abril. Contava-se com a primavera. Mas quem pode ter confiança em tal [ 
coquete], endurecidas em  brincadeiras de mão gosto? 

Poetas da mocidade queriam cantar-lhe um hino a formosura. Mas a estação das flores, 
como lhe chama Souza Bastos no Tim Tim, estava nervosa, entristeceu, embrulhou-se em 
nuvens de meio luto e, menina mimosa, levou toda a manhã a chorar. 
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Como ela faltasse com a respectiva luz do programa, os tipógrafos, seguindo maus 
exemplos, também faltaram com o livro. 

Choveu, choveu... As famílias, em sua maior parte, assustaram-se. Alguns mais 
animosos vestiram-se de inverno, calçaram as galochas, abriram os chapéus de chuva e 
denodados descendentes dos barões assinados, meteram-se ao tempo. Outros, que moravam 
mais perto do Cais do Sodré, aproveitaram o primeiro cantinho azul, que viram a sorrir num 
rasgão de nuvens, para se animarem ao caminho. 

Mas quase tudo faltou. Se o céu pudesse lá de tão longe refletir a luz de tantos olhos, 
que nessa manhã para ele se ergueram implorando-o, tinha beleza de sobra para uma 
primavera eterna. 

A tarde pôs-se esplendida. De manhã inverno, a tarde verão, diz de março o velho 
ditado português. Abril quis imitar o vizinho do calendário. 

-Que pena! diziam em coro muitas bocas bonitas. Quem pudesse adivinhar...! 

A patifa da primavera tem brincadeiras de mau gosto. 

 

____ 

 

Passaram-se quinze dias. O tempo foi melhorando. O cata-vento pôs-se mal, de vez, 
com o sudoeste e o barômetro, [cônscio] de seus deveres, marcou bom tempo [fixo]. 

Então, com Lopes de Mendonça e Feliciano Bordallo Pinheiro, decidimos levar nossas 
famílias de passeio até a Quinta do Pombal. 

O Plantier lá nos esperava com a sua cabeleira [leonina], grandes barbas de [apóstolo ] 
e belo entusiasmo de artista, fazendo rolar os RR de seus discursos, sob as acácias da entrada, 
as [ ] despedirem-se das flores, as [ ] maravilhosamente coroada. 

Sentimos saudade de Marie Paul, encantadora criança; se o colégio não a prendera, 
nenhuma faltará à linda coleção de flores. 

[Almo] dia, de sol esplendido, amoroso e [lépido], espreguiçando seus raios pelas 
encostas, enfeitando com folhas novas as árvores velhas, dispondo rosas pelos troncos 
rugosos, tão cintilantes de graça como as da roseirinha de uma só primavera que pela primeira 
vez abriu o sorriso de seus lábios vermelhos para o grande senhor do palácio azul escavado no 
[monólito] de uma safira. 

Como as nossas pequeninas iam felizes! Como respiramos contentes, correndo pelas 
ruas de vinha ladeadas de roseiras, subindo nos terraços, alongando a vista pelo horizonte 
vastíssimo! Lá em baixo, o Tejo alarga-se como oceano tranquilo, de seda anilada, semeada 
de pedrarias. Aqui, acolá a vela branca de um caiaque, a vela vermelha de uma [ ]. 

E também nós, que estamos quase a dobrar o tormentoso cabo dos cinquenta anos, nos 
alegra pôr-lhe o nome de Boa Esperança. É que de boas esperanças alentamos ideias perenes. 
Em torno de nós a primavera espalha, constante e liberal, seus perfumes, suas graças, seus 
trinados e sua luz. Sonha-se a nosso lado, como dantes também sonhávamos. Uma ou outra 
saudade... paciência. E sempre a [florinha] roxa acuminada pelo ramo viridente. 
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Embarcamos quando o sol caia a prumo sobre o Tejo, todo de praia em fusão. A 
travessia faz-se na parte mais estreita; não leva um quarto de hora. 

A meio rio estava fundeado o Floriano Peixoto. Um momento houve em que o meu 
raio visual colocou uma ao lado da outra a bandeira verde e amarela do cruzador brasileiro e a 
bandeira azul e branca de um couraçado português. Porque me pareceram de tanta harmonia 
cores esteticamente disparatadas? Juntas flutuavam ao vento norte, bandeiras irmãs. Manda 
mais o coração que todas as regras da arte. 

Passamos rapidamente. Cinco minutos depois, desembarcamos na ponte da Outra 
Banda. 

Dali à quinta são poucos passos. A paisagem é formosíssima, apenas a gente se vê 
livre da comprida rua de Cacilhas, pouco pitoresca e mal calçada. 

Duas boas chicotadas nos cavalos, que sobem a ladeira a trote largo até Almada. Num 
rufo atravessamos a vila histórica, cheia de tradições, desde as celebradas vitórias de Affonso 
Henriques sobre os mouros até ao combate do exército do conde de Villa Flor contra as tropas 
miguelistas, que naqueles montes o esperavam comandada pelo Telles Jordão. 

Lá está o castelo, mais longe o cemitério donde se avista Lisboa inteira sobre suas sete 
colinas e, mesmo ao lado, sombreando os túmulos, o velho convento de S. Paulo. Foi junto 
daquela igreja que Almeida Garrett supôs o palácio de Dom João de Portugal. Ali Telmo Paes 
contou à Maria a história de Camões e lhe não quis dizer quem era aquele cavaleiro, cujo 
retrato a interessava tanto; ali bateu o romeiro à porta, ali contou suas misérias e desgraças, 
para que, desgraçados para maiores misérias, dali saíssem para o convento D. Madalena de 
Vilhena e Manuel de Souza Coutinho. 

Maio! Maio!... No escrínio verde dos [falades] fulguram malmequeres, como 
recortados em folhas de loiro. Quem de tragédias se lembra agora? 

A carruagem deixou a estrada de Caparica, voltou a esquerda, desceu, correndo o 
caminho que vai dar à Cova da Piedade. Já se avistam os areais vermelhos do Alfeite com seu 
coroamento de pinheirais sombrios. O Tejo dorme na grande baía. Por detrás de cada muro 
espreita-nos a passagem um ramo de rosas ou um cacho de glicínias. Enchemos os pulmões 
de ar puro e balsâmico. Atravessamos rapidamente a sombra dos últimos gigantes. Paramos 
com estardalhaço ao portão de ferro da Quinta do Pombal. Cai-nos dentro da carruagem 
descoberta um chuveiro de rosas. 

Rosas! São rosas por todos os lados, ladeando as ruas, encostando-se aos muros 
velhos, trepando pelas árvores, ornamentando a cúpula aos caramanchéis, estendendo-se pelo 
chão, cultivadas aqui no pequenino jardim, regadas, podadas, enxertadas, crescendo acolá 
pujantemente, conforme a vontade caprichosa da santa natureza. São aos montes por toda a 
parte, orlam as ruas da vinha extensíssima, até lá ao alto, trepam pelas parreiras, encheram as 
covas e lá de baixo atiram pernadas vergando ao peso de tantas flores. São de mil variedades, 
enormes, vermelhas, muito cobertas, e outras pequeninas, em cachos, palidazinhas; Príncipe 
Negro com reflexos de veludo, Rainha Hortência macia como seda. Os olhos só veem 
cintilações. Não se respira um hausto de ar que não venha todo perfumado. E as borboletas 
ébrias de tanto aroma, bêbadas de tanta luz, voam aos pares sobre as vinhas verdes e pousam, 
contentes da vida e de seus amores, nas rosas a sorrirem. 

Passam gaivotas ao longe, deixam-se cair sobre as ondas. Os pinhais sussurram 
queixumes ternos. O sol estende até o rio a sombra da montanha graciosa. 
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Vem caindo a tarde. 

A merenda está sobre a mesa. O Plantier sabe fazer as coisas. O que ele quer é que se 
lhe gabe o que for da quinta, sabida mania de todo o proprietário. Vale-nos haver razões para 
o elogio. 

- A alface foi colhida agora mesmo... Veja você que lindas nêsperas!... E este delicioso 
vinho branco!... Vamos provar o da colheita deste ano. 

- Pois lá vai à saúde de Marie Paul! 

E sob as acácias, rodeados pela roseiras, que a brisa mais fresca da tarde vai 
desfolhando, trocam-se os brindes na maior sinceridade dos corações. 

Partimos. Vai o rancho todo a pé por ali abaixo. Chegamos ao cais, é quase noite. 

Lá está Lisboa, linda, linda na hora de usco-fusco. O Tejo ainda tem umas ultimas Más 
cintilações: um ou outro ponto da vaga escumosa vai buscar aos reflexos do céu um tinta 
rosada. O rio também tem as suas flores de todo o ano, para o lado da barra parece todo 
coalhado de lilases, e de violetas para o lado de onde a noite vem pausadamente caminhando. 

Embarcamos. O alto zimbório na Estrela ergue-se entre as duas torres por cima das 
casarias. Do contorno já quase sem relevo da montanha salientam-se, como agulhas, uma 
chaminé, uns mirantes, as torres de Santa Isabel. Mais para a direita o Castelo com seus 
casarões e as torres negras da Sé contam-nos histórias velhas, interessantes. Lá muito longe, já 
quase a desaparecer no véu da noite, a igrejinha do Monte... 

O sol ainda uma vez tingiu de purpura os pontos altos da cidade: uma janela 
incendiou-se, apagou-se; depois outra... Um último beijo cor-de-rosa na cruz da Estrela e 
adeus, ó sol de um dia saudoso! 

Maio!... Maio!... 

Como voltaram contentes as nossas filhas, cada uma com seu ramo enorme das flores 
mais lindas que por esses campos de Portugal desabrocham em maio, no mês das flores! 

E nós também, os velhotes. Enchera-nos a alma de perfumes, de cantos de aves, de 
paisagens risonhas, aquele domingo de bendito descanso. E ríamos contentes, e riamos para as 
nossas filhas de mocidade em flor, e riamos delas, de as vermos tão floridas e tão contentes! 

Maio!... Maio!... 

Dizem que o nosso maio já lá vai há muito; Dizem! Sabem lá! Nós é que sabemos a 
alegria que trazíamos conosco. Não é verdade, Lopes de Mendonça? Não é verdade, 
Bendallo? E, quando a Marie Paul vai também, não é verdade Plantier? 

Lisboa,19 de maio de 1901 

 

                                                                                               João da Câmara  

 

 

Gazeta de Notícias, n° 174. Rio de Janeiro, 23 de junho de 1901. p. 1, 8 col. 
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UM POLÍTICO 

 

 

Realizou-se com toda a solenidade prescrita pela pragmática a sessão do juramento do 
príncipe real D. Luiz Felippe. 

Quatorze anos tem ele. Tanto bastava para sobre sua cabecinha de inocente chamar a 
carícia de todos os olhares. Quatorze anos!... se poderia medir a criancinha tantas 
responsabilidades que assumiu? 

Em notável ocasião o fez, quando exatamente na história dos partidos constitucionais 
se dava um episódio grave, quando em maior efervescência andavam as paixões politicas. 

Bailes e festas solenizaram o acontecimento. Abriram-se as portas do palácio da 
Ajuda, acenderam-se os lustres, o mês de maio deu todas as suas flores perfumadas para 
abrilhantar as decorações. Mais uma vez as coleções de arte preciosas ostentaram a sua 
riqueza na grande sala do trono, nas salas de D. João IV e D. João VI. Encheram-se os salões 
iluminados profundamente. Tocaram as orquestras e a valsa acompanhou-as com o ruge-ruge 
das sedas. Mas quem pudera adivinhar que preocupações punham a sombra de uma prega em 
muitos lábios sorridentes? 

Teve o rei D. Carlos há dias, uma hora talvez feliz, vendo-se aclamado por enorme 
multidão. Das simpatias que ele inspira algumas, pelo menos hão de recair sobre a cabecinha 
ingênua e tão bonita do príncipe, seu filho. Mas até a popularidade tem de acordar cuidados 
no coração dos reis. 

A Sra. D. Amélia, desde princesa, pela simpatia que logo, logo, sua beleza 
aristocrática inspirou ao povo, mostrou poder ladear-se com tantas rainhas de Portugal que de 
si deixaram gloriosa memória. Dela dimana qualquer superior encanto, que seduz no primeiro 
instante, que depois domina e mais se confirma, sem uma hora só de receio à desilusão, nos 
que mais de perto a servem. 

Foi aqui muito citado um dito do Sr. Campos Salles, ao deixar Lisboa, já realizada a 
eleição que o elevou ao alto cargo de presidente dos Estados Unidos do Brasil. Recebido pela 
Sra. D. Amélia no Paço de Sintra, contam ter dito que de tantas que em sua viagem pela 
Europa conhecera, duas personagens levava na memória, que o encantavam: Leão XIII e a 
rainha de Portugal. 

Não é portanto de admirar que, nascido de pais assim benquistos, tão graciosa devoção 
inspire o principezinho, que tão formosas tradições representa. 

Mas ser rei...! 

Talvez alguns olhos também se pudesse ler piedade, quando o pequenino passava no 
seu coche atraindo bênçãos. 
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O que, tão já de estampilha e sem sentido, se chama presidir aos destinos de uma 
nação, o que é mais do que refrear ambições e decidir entre orgulhos em luta?... Amargurado 
ofício? 

Que pensaria o autor do Eclesiastes, que do seu tempo dizia que tudo eram vaidades, 
se hoje volta-se ao mundo! Na época de transição em que moramos, com ideais tão diversos e 
até contrários a combaterem-se, há muitos indiferentes que chamam ao dinheiro - o positivo. 
E contra os ambiciosos do ouro, que são os mais encarniçados e cruéis na luta em que todos se 
matam para viver, tem o rei com o máximo tanto que defender-se. E o dinheiro de que lhes 
serve senão para afagar-lhes a soberba? 

Sequiosos, febris, de olhos requeimados pela cobiça dos mais remotos, ignorados 
cantinhos felizes, correm os homens para as capitais. Acumula-se nelas uma população com 
que os países não podem, raquíticos de cabeça muito grande. 

Vai também a nossa terra enfermando desse mal. Ainda se, ao menos, corressem para 
aqui os ativos, os que buscam as águas claras! Mas não. 

Quantos por aí vivem de um sabido gênero de pescaria e quantos que, ao primeiro 
sopro contrário, se deixaram ir ao fundo em que estrebucham! 

Disse uma vez Coelho de Carvalho a um presidente do conselho: - “Portugal precisa 
descentralizar vaidades”. 

A duas grandes verdades se referia o dito. Conceito irônico, dizia dois grandes males e 
mostrava-lhes seu remédio. Não sei se o outro percebeu toda a filosofia daquelas quatro 
palavras. Mas como é certo para a maior parte dos países europeus! 

Na recente divisão do partido regenerador em hintzaceos e francaceos, quanta paixão 
vimos revelada, quanta vaidade inchando, quanta ambição posta em campo! Não era para 
muitos coisa fácil o primeiro passo definitivo. E na melindrosa escolha, ei-los inquietos do 
equilíbrio instável, perplexos, buridânicos, amarelos, como lhes ficou por alcunha. 

_____ 

 

Em meio de tantas indecisões, apareceu um homem a definir claramente sua situação. 
Foi o Urbano de Castro, que há muitos anos militava no partido regenerador e redigia a parte 
politica do jornal A Tarde. 

Não era que pudesse alguém suspeitar que o engodo da recompensa o houvesse 
inspirado nas polêmicas acérrimas de que saiu glorioso, com sua lógica cerrada, ironia 
mordaz, fendentes atrevidos e revezes inesperados. 

O Urbano tem a grande e rara virtude de não ser ambicioso. No terceiro andar onde 
vive com seus, que tem a seu cargo desde a morte de seu irmão mais velho, coube sempre 
com a maior modéstia a melhor felicidade. Combateu, porque lhe mandava o coração; no dia 
em que este não poder sem uma dor manifestar-se, o Urbano deixou as lutas políticas, 
provocando a admiração, todos obrigando ao elogio, até os próprios adversários, que tanta vez 
junto dos ouvidos, ouvira estalar as chicotadas da sátira. Aos mais incrédulos, homens de 
sorriso idiota com fumos de cinismo, lhes provou a lealdade e desinteresse com que esgrimira. 
No instante em que mais fácil a escada lhe era de subir, retirou-se o Urbano e na pequenina 
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estante do seu quarto de trabalho deitou o dedo ao Gil Vicente que o diverte, ao padre Vieira 
que o deslumbra ou ao Bernardes que o consola. 

A politica perdeu um homem, a literatura deve ter ganho um poeta. 

Os amigos tivemos mais um ensejo para celebrá-lo. De mim que direi? Não teve nunca 
um de nós alegria ou pena que de outro não fosse. Ora ainda bem que tenho ocasião para lhe 
dar mais uma prova do seu apreço! 

Vem de longe a nossa amizade, vem dos bancos da Escola Politécnica. 

Ambos fazíamos versos. Ambos com Francisco Meirelles formávamos quase uma 
academia. 

Recitava o Meirelles, que se dedicava à poesia filosófica: 

             Era uma velha taça cinzelada. 

             Enorme de fantástico lavor... 

O resto já me não lembra. Sei que continha os prantos da humanidade. O Meirelles 
comovia-se ao vê-la, derramava uma lágrima,  

E via ao longe transbordar a taça!  

Depois dele recitava o Urbano, que era nesse tempo um sargento aspirante de 
infantaria 16, levado da breca . Todo ele era psicologias. 

Tinha ela a palidez da imersa orgia, 

A palidez das noites mal dormidas. 

Em que, entre o fumo e o jogo e mil bebidas, 

Se vê, como a sonhar, nascer o dia. 

 

Ouvindo os heroicos dos meus colegas, eu, já nesse tempo desastradamente romântico, 
mal me atrevia a sacar da algibeira as redondilhas, fruto das lucubrações da minha noite. E 
recitava a medo: 

                               Dorme tranquila, viçosa, 

                               Pendida a fronte, uma rosa, 

                               Alta noite de verão. 

O pior era que não nos contentávamos com fazer versos: os três atirávamo-nos 
delirantemente à vida. Creio até que cada uma das nossas famílias em particular murmurava 
com fundamento das más companhias em que o seu menino andava. Mas se alguma lição de 
física ou química padeceu, barato nos saiu o prazer de podermos recordar, apenas com um 
remorsozinho cor de rosa, horas deliciosas de inocente estroinice. 

O Meirelles era o de maior fantasia, o Urbano, o que mais longe levava a audácia na 
execução dos planos de campanha. 
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A mania literária deu com ele no Jornal da Noite, onde me estreei também com um 
folhetim fantástico. 

Teixeira de Vasconcellos, uma vez por outra, com um charuto enorme numa enorme 
boquilha sempre na boca, descia até à sala da redação, com janela para o quintal. Dava uma 
volta ao cavaco até poder gaguejar com espirito a anedota portuguesa que trazia engatilhada e, 
quando a gente ria muito, em meio da nossa gargalhada, ia-se embora. 

Uma barricada em Cacilhas obrigou o Urbano a faltar com a tradução do folhetim; o 
Teixeira de Vasconcellos zangou-se e, durante uns tempos, o Urbano deixou o jornal. 

Passados meses, foi-lhe novamente pedida a colaboração, sendo redator principal o 
Ferreira de Castro, hoje coronel de artilharia e nosso cônsul em Zanzibar, um dos homens de 
pior gênio e mais excelentes que tenho conhecido. 

Fazia também parte da redação o Assis de Carvalho, então alferes aluno de artilharia, 
uma joia, poeta distinto, que a morte nos roubou muito cedo. 

Um verdadeiro tipo. A maior das suas originalidades foi cuidar muito a serio que os 
seus ideais extravagantíssimos eram o que havia de mais burguês! 

Entre outras muitas que o devastavam, com uma paixão platônica por uma senhora que 
só de vista conhecia, todas as semanas lhe dedicava compridíssimas estrofes sob o título 
[Ignota Dea], E, como ela era judia, esgotou quanta palavra rimada com Rosa de Jericó e 
Filha de Israel. Era uma paixão violentíssima que o havia de levar à cova, afirmava ele. 
Disse-lhe um dia um amigo: 

- Tens razão no teu entusiasmo, mas olha que a irmã dela é muito mais bonita. 

- Também, respondeu logo o Assis, se ela fosse como a irmã, tu verias o que eram 
versos! 

O Ferreira de Castro, com a careca muito encarnada, não fazia senão ralhar. Um dia 
em que o Assis lembrou a conveniência de comprar umas pistolas e estabelecer uma carreira 
de tiro no quintal, foi tudo raso. 

- Aqui estou eu a aturar crianças! E nem um homem que pense no jornal a sério! Tudo 
é pandega, troças, brincadeiras, que nem parece isto uma redação! 

Descemos para o jardim e deixamos o redator político dar à vontade um desapego aos 
nervos. 

Organizou-se uma [loirada]. Depois das cortesias, eu, que estava adoentado e pouco 
para cavalarias altas, assumi o lugar de inteligente e toquei o cornetim para o primeiro [loiro]. 
Saiu o Assis. O Ferreira de Castro, de monóculo encaixado no olho, espreitou a janela, 
assomou à porta, desceu os degraus, tirou o lenço da algibeira e passou o Assis à capa. E, 
sempre muito sério: 

- O Assis, marra direito! 

Uma vez por outra, juntavam-se conosco o Joaquim Mousinho e o José Lobo, então 
aspirantes de cavalaria no primeiro ano da Escola. 

Foi por esse tempo que o Urbano inaugurou no Jornal da Noite a seção “Ontem e 
Hoje”, que assinava [Charivari]. Então começou revelando, geralmente sobre assuntos 
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literários, o chiste, a boa graça portuguesa, a prontidão na replica, que mais tarde haviam de 
colocá-lo entre os primeiros jornalistas de Portugal. O dito vinha-lhe espontâneo, era atirado 
alegremente. Cheio de bom senso e de justiça, nunca o Urbano teve o ideal burguês de 
espantar o burguês, nunca fez alarde de filosofia nem de ciência, não mostrou nunca desprezo 
pelos outros. Bom humorado, ria-se; provocado, caia ao fundo. Verdadeiro satírico, deram 
que falar muitas quadras que publicou em momentos de fervores políticos. 

Pela primeira vez, por causa de um “Ontem e Hoje”, trocou uma bala com um 
adversário. Depois, mais alguns passeios deu por esses arredores para o mesmo fim. 

Um dia meteu na troça a política de oposição. Saiu-se com êxito. Voltouà experiência 
e tomou-lhe gosto. Júlio de Vilhena simpatizou com ele e o Urbano começou frequentando 
centros políticos. 

Entrando para a redação do Correio da Manhã, foi dos mais dedicados amigos de 
Pinheiros Chagas, que tinha por ele a maior estima e a mais alta consideração. Quando este 
foi ferido por um doido, por causa de umas linhas a respeito de Louise Michel, Urbano 
escreveu no Correio artigos violentíssimos e foi educando o pulso para futuras polêmicas. Dos 
primeiros artigos de fundo que escreveu alguns chegaram pelos jornalistas da oposição a ser 
atribuídos ao Sr. Conselheiro Dias Ferreira. Para quem, por assim dizermos, se [estreava] não 
havia mais elogio. 

Tendo pedido baixa e obtido um [lugar], de segundo oficial no ministério da justiça, o 
Urbano dedicou desde então todas as suas faculdades e consagrou todas as suas horas de 
trabalho ao partido que o acolhera e nele teve o mais dedicado paladino. 

Ficaram na história muitas das suas campanhas jornalísticas e famosas ironias com que 
arreliou a oposição. 

Entretanto, em todos os campos como no da imprensa, se mostrava denodado e 
demostrava seu valor. Estimavam-no os seus, os contrários respeitavam-no. 

Eleito deputado pelos regeneradores, tomou assento na câmara em duas ou três 
legislaturas. 

Considerando, com um nome ilustre e benquisto, nunca, apesar disso, perdeu de todo 
um certo feitio boêmio. Já dissemos que não era um ambicioso. O trabalho dava-lhe para que 
a vida dos seus corresse em casa modesta e [serena]. Mas não queria. Era seu maior prazer 
com algum amigo, dos velhos, conversar um bocado, dar seu passeio, renovar alguma 
lembrança. 

E a nós, dava-nos pena às vezes vê-lo assim absorvido pelo trabalho árduo da politica, 
quando questionávamos sobre fatos e prosadores. E pensávamos no extraordinário artista que 
teríamos, se para a literatura, para onde lhe fugia tanta vez o coração ele tivesse dirigido as 
faculdades. 

A minha vida permitiu-me acompanha-lo sempre, mais ou menos. 

Francisco Meirelles, depois de haver exercido um pequeno lugar na cidade de 
Moçambique e ter acompanhado à Índia Antônio Augusto de Aguiar, foi a concurso para 
cônsul e partiu para Bombaim. Voltou à Europa, esteve na Alemanha, de onde escreveu 
correspondências notáveis para a Gazeta de Notícias e por fim foi nomeado secretário e 
depois governador de Moçambique, que tem poderes majestáticos. Conselheiro, com o peito 
cheio de condecorações, assina decretos e gritam-lhe às armas quando passa. 
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Joaquim Mousinho de Albuquerque tem um nome tão glorioso no mundo inteiro que 
não há coração deverás português que não vibre só de ouvir pronunciá-lo. 

José Lobo de Vasconcellos é hoje distintíssimo oficial de cavalaria, há muito tempo às 
ordens do rei, por quem é estimado como merece. 

Nem eu nem o Urbano trepamos muito; eu talvez porque não pude, ele porque não 
quis. 

Não sei porque, mas a sombra conchega mais. Na sombra nos demos bem. 

O Urbano, se tivesse querido... 

Bastava que do muito que pelos outros se interessou tivesse em proveito próprio 
usufruído umas migalhas. A muitos deu a mão, por muitos se moveu, para muitos andou 
pedindo. Se o Urbano tivesse querido... Mas se apenas quer o terceiro andar onde sua irmã a 
todos os velhos amigos recebe tão finamente, onde a ele só lhe faltam umas grandes barbas 
para ter um lindo ar de patriarca! 

Uma consciência muito branca e muitos sorrisos em torno, pois que mais é preciso? 

Foi no próprio dia em que, de certo, seu valor maior premio podia obter, que o Urbano 
disse entre si: - “O meu passado não é coisa que se ponha em leilão”. E nesse dia abandonou a 
politica e os amarelos coraram durante um segundo. 

Quem aplaudiu sei eu. Foram o Gil Vicente, o Camões, o Rodrigues Lobo, o Vieira, o 
Bernardes. É possível até que lucrasse o teatro. E em vez da língua de trapos, vulgar, das 
traduções, teremos comédias em tão excelente português, que alguns atores, de língua afeita 
ao [ambundo], hão de chamar-lhe arrevesado. 

E agora que ele tem tempo, o que vamos conversar, recordar, caturrar em nossos 
passeios! 

Dois ratões iam, todas as tardes, dar o seu giro, sentar-se no mesmo banco. E um deles 
disse um dia assim, para o outro: 

- Não te lembras, quando éramos novos, de dois velhos que vinham todas as tardes 
para aqui sentar-se? Que será feito deles? 

E o outro respondeu-lhe: 

- Esses velhos... somos nós. 

Tu lembras-te, Urbano, de me contares esta história? Pode ser que em algum ponto a 
errasse. Mas o final era assim: 

- esses velhos... somos nós. 

 

 

                     Lisboa, 2 de junho de 1901. 

 

João da Câmara . 
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UM AÇORIANO 

 

 

Foi sentada num banco da Avenida, a abanar-se pachorrentamente com o chapéu de 
palha, que eu o encontrei numa destas noites de calor de rachar.  

Um açoriano, amigo velho.  

 _ Sente- se. Converse um bocadinho.  

Apesar de estar entre nós há mais de vinte anos, o cantado da frase e a maneira de 
dizer o i do diminutivo [passavam-lhe] logo a certidão de naturalidade. 

Falamos, claro está, da viagem do rei, dos seus discursos, da oportunidade política da 
visita às ilhas, do Hintze Ribeiro e sobretudo dos Açores e dos seus habitantes.  

Afirmava o meu amigo, com razões históricas e largo estendal de raciocínios, que os 
Açores constituíam uma verdadeira nação, singularmente caracterizada, que Portugal não 
possuía maior glória do que o arquipélago maravilhoso, e que o açoriano, como bom filho dos 
melhores portugueses, mantinha, mais que nenhum, as excelentes, velhas tradições da pátria.   

A luz elétrica, conforme seu mau costume, eclipsara-se por instantes. Mas como na 
exaltação do discurso – porque ele é falador e inflamável – deixasse escapar dois ou três 
provincianismos, apesar da escuridão, calculou, ao dar por eles, que eu me havia de ter 
sorrido.   

Era, entre nós, de rixa velha. 

- E ai tem mais uma prova. Assim falamos de pais para filhos, há muitos séculos. É 
mais um selo que nos marca honrosamente. Pois fique sabendo que isto é português.   

“Quem nasceu açoriano há de sempre levar consigo estas e muitas outras marcas 
indeléveis da maturidade. Nem desejos lhe vêm de perde-las. Porque o torrão é mais pequeno 
ou porque é mais belo, porque o sentimento abrange menos espaço ou este é mais de ser 
amado, não há luz de amor pátrio que empalideça a nossa[”].  

“Facilmente emigramos, é verdade. São usos da terra. Mas não há ilhéu que lhe diga 
adeus para sempre, porque se lhe esfarrapa o coração. Sai mas voltar; demora-se anos às 
vezes; outras, volta logo, não lhe seja mortal a nostalgia. Doença horrível que só curam um 
beijo na mãe velha, uma festa nos cabelos encaracolados dos sobrinhos, um púcaro d’água na 
fonte da nossa aldeia![”]  
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“Somos arreigados às tradições. O que nos ensinaram quando pequenos, gravou-se- 
nos indelevelmente na memória do coração. Vou citar-lhe uns fatos: Um patrício meu em 
Coimbra ensinou a chamar Rita a umas africanas: 

Um dia, no choupel, vinha um rancho de raparigas cantando a linda cantiga com que 
uma criada velha me ensinava. Foi para mim tamanha surpresa que chorei mais lágrimas que 
a fonte das lágrimas. Ouça outro: tive o mal gosto de ser ateu nos meus tempos de rapaz; mas 
nunca deixei de ter à cabeceira a imagem do Senhor da Ilha. E, quando me via aflito, rezava-
lhe um Padre-Nosso![”] 

- Mas é verdade, perguntei-lhe eu, que há grandes rivalidades entre as ilhas, e sempre 
remoques de ilhéus para ilhéus, com que se divertem a desesperar-se uns aos outros?  

Riu-se 

- Foi um mau costume que da metrópole para lá importaram nossos avôs. Isso é de 
todos os portugueses, que nunca souberam vizinhar. 

E começou a citar exemplos: Sintra  e Cascais, Portalegre e  Castelo de Vide, o Porto e 
Braga. 

- E bem vai quando apenas se diz mal dos vizinhos; mas muita vez divertimo-nos a 
dizer mal de nós mesmos. E aqui falo sem gramática, que neste nós não entra o eu, de quem 
só se diz maravilhas. 

- Mas venha um estrangeiro que se atreva a traduzir o que leu ou nos ouviu... 

- Caem fogo o Carmo e a Trindade! Mas antes assim. Um ou outro da sociedade 
cosmopolita já defronte de estranhos se enfeita às vezes para dizer mal; mas o sestro é só por 
mostrar-se mais civilizado que os primos. Deixá-lo. A verdade é que todo o bom português, 
quando encontra lugar de exaltar sua terra, o menos com que vem, para calar invejosos, 
ignorantes, é com o Vasco da Gama, o Afonso de Albuquerque e o príncipe dos poetas, Luiz 
de Camões. Basta sair da terra dois palmos para fora, logo todo se emproou e deixou na 
fronteira a má língua. Honra lhe seja, e assim compensa os pecados veniais da maledicência 
em família. Saímos de Portugal e um pedaço de pano azul e branco tem mais luz do que o sol!  

“Lá nas ilhas os remoques não passam de brincadeira com que só caturras se ofendem. 
Eu, que sou do Pico, quanta vez, os meus patrícios ouvi dizer aos do Faial: - “Que seria de 
vocês se não fossem as nossas hortaliças, o nosso vinho, o leite e o queijo das nossas vacas e, 
no verão, a sombra das nossas quintas?” Agora aqui sentado neste banco da Avenida, tão 
meus me parecem os do Faial como os da terra em que nasci”.  

“Viajei muito pelas ilhas todas. Conheço-as, posso dizê-lo, palmo a palmo. As 
diferenças, que duma para outra se encontram nos habitantes, só para nós são perceptíveis. A 
família é toda uma. Fora do arquipélago não há faialenses, miguelenses, terceirenses, há 
apenas açorianos[”].  

- Diga-me então, já que assim percorreu as ilhas, que tantos anos por ela viveu, a 
tantas vezes para lá nos foge a matar a saudade: julga inteiramente dentro da verdade as 
descrições da recepção feita ao rei, que nos comunicaram os telegramas oficiais e as 
correspondências jornalísticas? 

- Julgo. E aqui tem V., uma nota eloquente, entre mil que me comoveram a ler a 
narração dessa viagem. Em meio de tamanha aglomeração de gente, não houve um só 
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desmando que desse motivo a uma prisão. Pois olha que só nas docas de Ponte Delgada se 
juntaram no dia da partida do rei umas cinquenta mil pessoas. Isto lhe mostra que é o povo 
das ilhas. 

“Nenhum leva a sua bizarria mais longe. Vieram nossos avôs do Algarve: na tradição 
nos ficou a tão decantada hospitalidade dos Árabes[”].  

“O que é a família nos Açores, mal o descreve sem comoção que um dia penetrou num 
lar daqueles, onde há sempre calor de sobejo para aconchegar um hóspede que bateu à 
porta[”]. 

“O hospede desta vez era o rei de Portugal, se não havia de esmerar-se![”] 

“O ilhéu, como todo o trabalhador valente, é de tal paciência que nos parece de ânimo 
frio. Mas é poeta – olhe o que ele canta, olhe o que diz – [é] como poeta inflamável[”].  

“Diz-se que o rei muita vez se mostrou comovido, e bem o provou ao despedir-se, que 
muita vez as lágrimas marejaram os olhos da rainha. Devia de ser assim. Na Terceira gritava o 
povo:” Viva o rei liberal!”...“ Viva a rainha santa!” A fama já lá chegara, e dois vivas 
explicam, melhor que muitos discursos, a razão do entusiasmo. Junte-lhe ainda serem os reis 
acompanhados por um presidente de conselho, filho daquelas terras. Lá em cima ponha um 
céu de azul intensíssimo, um sol radiante entornando jorros de luz sobre a mais formosa das 
paisagens, e diga-me se não devia o sangue circular mais rápido e mais vivo dos entusiasmos 
trepar as cabeças, transformar-se em ovações ruidosas e felicíssimas lágrimas[”].  

“Só a beleza das ilhas, seria bastante para estontear. E depois...[”] 

“Mas isso é talvez comigo só[”] 

“O ar que se respira parece que traz do mar largo o condão de dissolver não sei que 
essências que se criam naqueles jardins extensos. É um perfume...[”] 

E calou-se um instante, a embeber-se numa saudade. 

“O ilhéu com pouco se contenta. Não o seduzem deslumbramentos nem 
estardalhaços[”].  

“Há uma ilha curiosa pela feliz e continua tranquilidade de seus habitantes, que entre 
si a dividem. As autoridades raras vezes vão ao Corvo, donde lhes fazem para bordo sinal de 
que não há novidade. Quando alguma questão se acende, vão ter com o prior, que a apaga 
num sopro[”].  

“E entretanto, ainda que lá não haja o incentivo das grandes ambições, se, por um 
momento despertamos do encantamento em que nos pôs a natureza, e olharmos para o 
trabalho do homem naquelas regiões, logo nos convencemos da aptidão notável dos seus 
habitantes para receberem a civilização[”]. 

“As ilhas, a meio caminho da Europa e da América, dum e doutro continente recebem 
salutar influxo[”].  

“Como já disse, o açoriano viaja muito, embora volte sempre ao lar, cuja recordação o 
anima nas paragens longe. Mas tem como religião as tradições, e o que viu, tão amorosamente 
sabe empregá-lo, que são raros nas ilhas os exemplares de irritante exotismo[”].  

- E qual é no seu entender a mais bela das ilhas? 
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- O Pico! Respondeu ele imediatamente.  

E logo, emendando, como a explicar a viva prontidão da resposta: 

- V. perguntou no meu entender. A chegada à [Orla], depois de atravessado o canal 
entre a minha ilha e a de S. Jorge, é dos mais belos espetáculos que pode admirar-se. Mas o 
que mais em todo ele nos enleva é a sobranceria daquele monte, em cujas fraldas nasci, 
erguendo-se do meio das águas e atirando com o píncaro a mais de dois mil metros para o céu, 
as vezes coberto de neve outras desaparecendo entre as nuvens que nem sempre se atrevem a 
escondê-lo de todo, e o citam a meia altura, ficando o cume altíssimo a cintilar ao sol.  

“Não há no Faial proprietários que possam em riqueza comparar-se aos de outras ilhas, 
por isso não teve a recepção aquele aparato... Mas os reis ouviram cantar as raparigas e no que 
é descantes e bailes populares levam elas a palma...[”] 

“Que também isso é comigo, acrescentou com um certo ar de tristeza saudosa, 
recordando-se de onde passara o melhor da mocidade[”].  

“A chegada à Terceira não é tanto para deslumbrar, ainda que Angra seja uma muito 
formosa cidade. E os reis haviam de recordar páginas muito tristes da nossa história. Nem as 
derrotas do Prior de Crato, nem as misérias de Afonso VI são de alegrar. Mas talvez nem de 
tal se lembrassem, que os liberais da terra logo lhes vieram com o bisavô D. Pedro IV. Ainda, 
porém, são guerras que se recordam[”]. 

“Dizem-me que o entusiasmo foi enorme e quero crê-lo[”]. 

“Se há povo fidalgo no mundo... [”] 

“Figurava no programa uma tourada de corda. Nem V. imagina o que é a alegria 
daquela gente! São girândolas de gargalhadas! [”] 

“E, como já do Faial, saíram os reis, cheios de saudades, dessa Terceira a que tanto 
deveram, a que tanto mais devem agora[”]. 

“Deram finalmente entrada em S. Miguel, onde foi a apoteose definitiva. Correram 
toda a ilha, e a ovação nem um instante [”]. 

“Dizem que o rei D. Carlos, entusiasmado nas Sete Cidades prometeu que ali voltaria 
breve, mas como simples particular, para poder deliciar-se à vontade naquela maravilha das 
maravilhas[“].     

“Quando chegamos ao alto da cratera, diz-nos o Juca que fechemos os olhos, e leva-
nos pela mão a última dúzia de passos para que dum só golpe de vista avistemos a paisagem 
inteira. É um perigo porque há de alguém ficar cego um dia[”]. 

- Maravilharam-se os reis nas Sete Cidades; mas o que não devem esquecer é a 
jornada das Furnas, para lá pela Ribeira Grande, à volta por Villa Franca. E, por [por] todas as 
aldeias, lugarejos, estrada fôra num percurso de perto de 80 quilometro, sempre vivas, 
foguetes, festas, ovações, arcos de flores! E até dentro das igrejas! Assim vale a pena ser-se 
rei. 

- Dos Açores, disse-lhe eu brincando. 

Levantou-se. Assoprou. Falara demais e com aquele calor suava. 

- Ouça. E os do Faial também dizem mal dos de Pico? 
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Pôs-se a rir.  

- Dizem, mas é só lá. 

Lisboa, 21 de Julho de 1901.  

 João da Câmara   
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PAREDES VELHAS MULHERES NOVAS 

 

 

O contraste dos adjetivos e todo o título do artigo lembram-me de repente a minha 
visita a umas formosas ruínas, das muitas, que ainda, embora ameaçando breve e condenável 
desaparecimento, podem admirar-se em Portugal.  

Subira a íngreme ladeira deixando a Sé à minha direita, e contemplava as pedras 
desconjuntadas, carcomidas, pintadas pelos musgos, envoltas em trepadeiras elegantes, ainda, 
do velho castelo de Leiria, quando, num rasgão maior da muralha virada para o poente, todo 
iluminado àquela hora, cheia de luz na auréola gloriosa, em que se lhe esfumavam os cabelos 
d’ ouro doidejando ao vento, vi uma inglesa linda, esbelta, fina, como uma fantasia d’a arte 
nova. 

E que bem ela ficava, toda resplandecente de mocidade, sobre o fundo maravilhoso de 
preciosas pedrarias, envolta num arco de heras triunfal, tendo aos pés, como um ornato num 
canto da moldura velha, as folhas largas de uma figueira brava a estorcer-se com fome na 
aridez das pedras!  

Paredes velhas e mulheres novas! Recordações, saudades e fantasmas noturnos, 
esperanças, sonhos, visões da aurora! São temas eternos, que, nem por muito explorados pelos 
bons românticos, têm eivas por onde se exauram, como a cisterna do castelo. 

Lembrei-me da Vida de um rapaz pobre, de um ato que tinha aquele cenário. E o 
Santos Pitorra, de grande cabeleira e maior talento, um dos mais românticos artistas 
portugueses, declamava com entusiasmo arrebatadas frases a Emília Adelaide.  

Bons tempos que lá vão! O Santos cegou, partiram-se-lhe na cama as pernas em 
doença horrível, endoideceu, morreu. A Emília Adelaide foi para o Brasil, deixou o teatro, 
fez-se modista, voltou para ai há tempos com os cabelos todos brancos. A arte não era então 
difícil. Com um cenário de ruínas góticas e umas trepadeiras, uma virgem loura e sentimental, 
um bocado de luar, alma do que é morto e que às mulheres da maior beleza, um tremulo na 
orquestra e o galã olhava para camarotes, galinheiro, e via clero, nobreza e povo, a limpar os 
olhos, assoar os narizes. Podia dizer o que quisesse e ao Santos lhe aconteceu, por vezes, não 
dizer senão trapalhices, só para ver o que sucedia, e vinha o teatro abaixo com palmas, quando 
fazia o Rodriguinho.  

Paredes velhas e mulheres novas! Quanta vez se juntavam a auxiliar uma comoção! É 
na flor da saudade o penachinho verde da esperança.  

 

*** 
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E agora direi por que me veio esta ideia e dum contraste aparente fiz título destas 
linhas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Estava pondo em ordem os apontamentos para um drama há muito no cérebro e na 
vontade, contente porque o visconde de S. Luiz reuniu agora no teatro D. Amélia um grupo de 
atrizes novas e bonitas, que livram os autores de atrapalhações na distribuição dos papéis. 
Decidira até escrever umas palavras sobre a Laura, a Delfina, a Maria Ferreira, quando li num 
jornal da manhã que brevemente se iria proceder os trabalhos de reparação na Sé de Lisboa.  

É que tenho um grande amor àquelas pedras e pode a emenda ser pior do que o soneto, 
efetivamente muito errado, mas em que a dois ou três versos dos mais lindos. 

Bateu-me o coração e esqueci-me das raparigas. Lá voltarei.  

No teatro apraz-me o que é novo, tudo o que me dê a esperança de mais um pontapé 
no teimoso ramerrão, pesado como um cadáver de elefante. Mas, cá fora, estremeço, quando 
me vão bulir nas pedras há muito cimentadas, nas abóbadas cuja sombra tantas gerações 
abrigou e consolou com sua doçura. Arrepia-me o sacrilégio provável, possível pelo menos.  

Não me dizia o jornal o nome do arquiteto que vai proceder a trabalhos de tamanha 
responsabilidade. Alguns engenheiros foram encarregados de outras obras semelhantes, 
distintos matemáticos, cheios de ciência de construções civis e resistência de materiais, mas 
sem vislumbre de faculdades estéticas, noções de história, arte geral e aplicada. A telha de 
Marselha cobre gloriosa alguns monumentos de Évora, os Jerônimos saíram cômico-
tragicamente estropiados das mãos, aliás, bem intencionadas, dum engenheiro de nome, a 
Torre de Belém, atesta a quem entra à barra do Tejo a indiferença dos homens de Estado pelas 
mais sagradas tradições, toda envolta nas fumaradas negras duma indecente fábrica de gás.  

E tudo em nome do progresso!  

A Sé, que já muito sofreu de ignorantes, a que destino a condenaram!  

Quantas páginas da história se acham escritas em seus mármores! Tantas aclamações 
ouviram, tantas lágrimas! Tantos reis por aquelas portas entraram em triunfo! Dali saiu D. 
Sebastião para o Alcácer e naquele terreiro se quebraram os escudos, e mandaram chorar o 
povo pela morte de nosso bom rei. Contam as pedras da Sé toda a história de Lisboa, quer 
dizer quase toda a nossa história. Dê-se, se puder ser, o trabalho de sua restauração a um 
artista nosso, e, porque é um monumento histórico, dê-se a um patriota, e, porque é um 
templo, dê-se a um crente. E, se não puder ser, não lhe mexam mais.  

Somos pobres, é certo, em monumentos.  

Os terremotos ajudaram os que nunca souberam bem amar as nossas coisas. Mais, 
razão para maior amor e maior respeito àqueles que nos ficaram.  

Nos países que mal têm história ainda, já se vai conhecendo, entretanto um desejo de 
formar tradição. Olha-se com ternura para o mármore que os beijos do tempo começam a 
embaciar. Um ano que passa é como se prometesse mais um século de existência. Quer-se que 
o caráter da nação se avigore e distinga das vizinhas. É o sinal certo da vida própria.  

As raízes são no passado e é preciso fortalecê-las sempre. Dê-se-lhes um bocadinho de 
luz; dê-se-lhes, de quando em quando, uma lágrima. 
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E que haverá no mundo com maior poder do que a arte para imprimir às terras diversas 
sem caráter próprio? Não nos diz ela as aspirações de seus filhos, a forma com que se amam e 
amam a família, a sua religião deles?  

Em primeiro lugar a arquitetura, não só nos grandes monumentos, mas nas simples 
casas de habitação, não deveria sempre dizer-nos a terra em que estamos e seus usos, 
mudando em pormenores de província para província e nas linhas gerais de reino para reino? 
A música e a poesia, tão irmãs nestes nossos países em que nascem do povo, não no-lo 
descrevem melhor do que estudos filosóficos? Numa só singelíssima quadra, arrastadamente 
cantada, não vemos nós o nosso povo com toda a sua bondade, coração aberto a todo o amor, 
apenas um nadinha adormecido na preguiça gerada duma ideia de fatalidade? Cantando fados, 
ao som de guitarras que gemiam, dobraram portugueses o cabo da Boa Esperança e ouviram o 
estrondo que fazia o Adamastor choroso, acompanharam Afonso de Albuquerque até Malaca, 
S. Francisco Xavier ao Japão, Pedro Álvares Cabral ao Brasil. E, quando voltaram, iam à 
velha Sé e rezavam aos santos portugueses esculpidos em madeira ou vestidos de seda.  

Começou há tempos um reviramento salutar nos ideais dos nossos artistas. 
Construíram-se em Cascais belíssimas casas de arquitetura portuguesa, andam os poetas 
novos ressuscitando encantadoras formas esquecidas, os músicos à colheita de toadas 
populares.  

No seu último livro O que é a arte diz Tolstói que só é boa a que imediatamente for 
compreendida por toda a gente, seja qual for a sociedade a que pertença, o país em que habite. 
Parece-nos querer levar muito longe a conclusão de premissas muito lógicas, apenas 
sombreadas pela justiça dos exemplos que nos aponta. Garrett diz inteiramente o contrário 
numa de suas muitas notas ao Romanceiro, afirmando que um autor só será grande quando for 
muito da terra em que nasceu.  

Estão os lugares do mundo por enquanto muito longe uns dos outros para 
conformidade do sentir. Um pormenor d’arte que parece a um sueco insignificante, pode num 
português despertar um sentimento de grande intensidade. Nunca um minhoto poderá numa 
igreja do norte da França, ouvindo cantar o latim à francesa, ser transportado em êxtases, 
como Huysmans, hoje vivendo nas vizinhanças do convento onde pratica suas devoções.  

Parece-nos que deve ser Garrett quem tem razão. O mundo é por hora muito grande, e 
todo aquele que, sendo muito de sua casa, melhor souber comover os seus vizinhos, esse, 
único, sairá glorioso de seu país a colher glórias no mundo inteiro.  

Mas, primeiro, seja de sua casa. 

Pouco importou a Dostoiévski ser muito russo, a Camões muito português, a Racine, 
muito francês, a Cervantes muito espanhol. Assim o mundo inteiro os conhece.  

Livre de cair em erro estará todo aquele que no autor que lhe fale de usos e costumes 
estranhos, souber discernir o que deveras pertence a toda humanidade e que de certo deve ser 
o mais da sua obra.  

Certo encanto de exotismo foi erro da educação de muitos artistas novos, 
evidentemente, sobretudo nos de teatros, onde são vistos qualidades e vícios através de 
cristais que os exageram.  

Tempos houve em que pequeninas comédias em um ato, embora de pouco valor 
literário, muito portuguesas, formaram grandes atores em Lisboa, sobretudo excelentes 
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cômicos de que ainda conservamos felizmente o extraordinário Taborda, acima de todos, e a 
encantadora velhinha Emília Cândida.  

O teatro de Dumas, Sardou e outros, obrigou os nossos artistas dramáticos a ginásticas 
perigosas, para cujo êxito concorria com muito pouco o estudo do modelo vivo a que 
pudessem dedicar-se. Os maiores viam em Paris como outros representavam papéis idênticos, 
ou tinham ouvido dizer, ou fiavam-se na intuição e seguiam-lhes as pisadas; os pequenos 
imitavam os maiores; o público achava ótimo e aplaudia. E os atores encheram-se quase todos 
de defeitos desgraçados a alastrarem-se como nódoas nos melhores talentos.  

O mal inveterou-se. Do caminho mau que seguiu é hoje quase impossível desviar o 
artista agarrado a triunfos velhos. Por isso ainda continua a impor o drama de penacho os 
papéis que, todos feitos pelo autor, basta dizê-los para encandear os que morrem pelo 
pechisbeque, os característicos facílimos pelo seguro efeito dos contrastes, tudo o que duma 
plateia meridional, e portanto inflamável, pouco instruída, e portanto fácil de iludir, pode 
obter um chuveiro de palmas espontâneas e ruidosas.  

E pasma, quando o que lhe trouxe glórias, há vinte ou trinta anos, lhe é, pelo bom 
senso d’uns ou norteamento artístico d’outros, ligeiramente criticado! 

E, verdade, verdade, não deixa de ter sua razão. Envelhecer é duro a todos, ainda mais 
ao artista, duríssimo ao ator, ainda muito mais à atriz. Saber envelhecer é um talento raro. 

Os autores dramáticos, que desejam lutar um nada contra a corrente, que exatamente 
porque é corrente é forçosamente para descer, encontram bastas vezes nos que deveriam ser 
seus colaboradores artísticos os mais terríveis adversários.  

Foi preciso que Lucília Simões, com toda a sua mocidade se atrevesse temerariamente 
a fazer o papel de Nora para que o público soubesse que Ibsen não era positivamente um 
doido e muito menos um intrujão. Alguns da guarda velha ainda tentaram calar baionetas, mas 
Lucília obteve um triunfo. Essa noite deu um grande passo a arte do teatro em Portugal.  

Há três anos que o visconde de S. Luiz explora com uma companhia portuguesa o 
teatro de D. Amélia, tendo entre os sócios alguns artistas para quem a arte moderna não veste 
felizmente os trajes negros de fantasma noturno. De quando em quando, lá dão seu passo no 
bom caminho, já que a prudência, segundo se diz, não permite correrias nem sequer nas 
estradas de primeira classe. Dos melhores passos foi o último, a escritura de duas muito 
prometedoras atrizes, já de talento provado e tendo como superior qualidade uma mocidade 
incontestada. Se tudo morre onde não haja sangue novo, como havia a arte de viver? 

Já na companhia brilhava Ângela Pinto, a interprete da Lagartixa, da Zazá que lhe deu 
reputação de artista dramática, da Severa em que a confirmou talento real, incontestado, 
incontestável, extraordinário. 

Fala-se nos seus desequilíbrios, como se quem arma o pulo maior não tivesse de por 
trás o pé! Ao lado dela, Maria Falcão, com sua gentileza e faculdades notáveis, faz seus 
progressos mostrando poder em breve ser atriz de muito nome. Mas, para que a companhia 
fosse completa, faltavam-lhe as duas ingênuas, novas e gentis, que uns casos de bastidores, ou 
o que foi, obrigaram a sair do teatro de D. Maria.  

Delfina Cruz, depois de uma rápida passagem, pouco brilhante para o público, pelos 
teatros de ópera cômica, tendo a olhos mais experimentados revelado um talento, foi em 1892 
escriturada pelos Rosas e Brazão, desempenhando alguns papéis importantes durante a 
gerência daqueles artistas. Foi, porém, no Frei Luiz de Souza, já societária do teatro que pôde 
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confirmar seu nome de atriz, desempenhando com extraordinário sentimento o papel de  
Maria, o mais lindo sonho de Almeida Garrett.  

Laura, sua irmã, era ainda uma criança, quando a Duse entusiasmada lhe futurou a 
mais bela das carreiras, depois de a ter visto representar no teatro D. Maria. Tem apenas 22 
anos agora, e um dia muito breve dará razão a sua genial colega.  

E quando estas já estavam escrituradas no fim da época passada, uma atrizinha, das 
que trazem cartas e copos d’água, cai-lhe por acaso nas mãos um papel. Nova e gentil era a 
pequena, mas quem sabia do talento? Tinha andado com o Taveira, lá estivera no Brasil, fazia 
pajens nas mágicas e trincanas nas revistas, a Maria Ferreira tão bonita, talvez por isso se 
lembrem dela. E teve uma grande salva de palmas e não há dúvida de que há de ser uma atriz! 
E tanto sentimento artístico... e tão calada com ele!  

Toda essa gente nova, que tanto nos alegra, vai ter mestres de primeira ordem. Um dia 
a Delfina, a Laura, a Maria Ferreira hão de ter cinquenta anos. Ensinem- lhes os mestres a 
envelhecer.  

E ainda hão de ser artistas, quando forem tão velhas quanto a Sé.  

 

*** 

Saibam envelhecer, como desejamos que os monumentos velhos os soubessem 
renovar.  

 

 

Lisboa, 4 de Agosto de 1901 

 

João da Câmara .  
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CÍRIOS 

 

 

É o tempo dos círios agora. 

Só o nome evoca alegrias. São no céu azul os flocozinhos brancos do estalar das 
bombas e os foguetes esfuziando; são as grandes correrias nos cavalos arreiados vistosamente; 
são músicas retumbantes, o apregoar dos cargos e toda a grande azáfama dos arraiais. Ao 
cheiro do azeite a ferver à porta as barracas mistura-se, o perfume religioso que vem do 
templo, flores que secam nas jarras, cera e incenso queimado.  

É o círio do Cabo, o das Mercês, o da Atalaia e, o mais famoso por toda essa devota 
salviada, o da Nazaré.  

Vai a formosa Virgem na berlinda por esses campos fora, e aldeiazinha onde passe 
toda se atavia, que até parece que remoça, atapetado o pavimento da estrada com juncos ou 
espadanas, as janelas cheias de flores, o sino da torre pequenina a tocar, a tocar... que há de 
por força ouvi-lo Nossa Senhora.  

Cai o sol a prumo sobre a grande cavalgada. Cintilam os arreios prateados e são como 
brasas os dourados da berlinda. Os lenços vermelhos e amarelos das festeiras alegram o grupo 
estridulamente, como grandes papoulas e malmequeres. Campeia sobre toda a multidão o 
pendão branco do anjo.  

Vão por entre os campos ressequidos, onde já nem pastam no restolho os rebanhos das 
ovelhas. De quando em quando, uma vinha, cujas folhas começam a doirar-se, ainda cheia de 
cachos atapeta jubilosamente uma colina. Bendita a sombra do pinhal, bendito o riacho que 
murmura oculto sob os musgos!  

Abanca-se ali, dá-se um descanso ao corpo, abrem-se as cestas estendem-se na relva 
os guardanapos. [Meteram-se] as garrafas no ribeiro frio e vá uma golada                                                     
para equilibrar: sol por dentro e sol por fora! Num galope, é um instante enquanto se apanha o 
círio, de que se ouve o estrugir dos foguetes, cada vez mais longe.  

Na fila extensa de carruagens descobertas vão os festeiros endomingados, eles e elas 
radiantes, que a alegria é de sol a sol, sem descanso, por muito longa que a jornada seja, e de 
noite nas pousadas em que dormem, estão as portas fechadas a cuidados e pesadelos.  

Dorme-se de um sono à noite, e, quando os pardais medrosos chilreiam nas beiras dos 
telhados, prontos a dar asas ao estourar da primeira bomba, já tudo está de pé, eles de 
sobrecasaca envergada, com o lenço de linho alisando o chapéu fino, elas com todo seu ouro 
ao peito, ao pescoço, nas orelhas, pesados grilhões, complicadas filigranas. 

Para alguns dos círios do outro lado do Tejo, vão de cá os festeiros em falúas 
enfeitadas. E as cores vivas das bandeiras esvoaçando, os fatos garridos das mulheres, as 
marchas marciais das filarmônicas casam-se maravilhosamente com toda a glória jubilosa do 
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sol a subir. É de prata o estuário enorme, que vai de Sacavem à Aldeia Galega; são de ouro as 
areias que o cercam. Fugiram as gaivotas espavoridas. O vento inchou a grande vela branca. 
Retinem os metais da fanfarra. Que boas histórias vão os romeiros buscar para contar depois 
aos que ficaram, a festa que houve na Igreja, e o sermão, que foi melhor que o do ano 
passado, e as lôas e a tourada que não prestou, e a carne que comeu, e o vinho que por um triz 
não chegava. 

Ainda o círio vem longe, já de si dá novas. Por detrás de um cabeço formaram-se e 
desfizeram-se na aragem os fumos de um foguete. Num giro que o vento deu, ouviu-se o 
estalar das bombas. Já se distinguem as pancadas compassadas do zabumba, todos os 
instrumentos de pancadaria fazendo muito bem seu ofício. 

Passa a galope um festeiro, posto no chapéu o registo ou na lapela, em complicada 
moldura de talco recortado, a imagem da Senhora. Traz uns modos de arauto e vem fazer 
primeiro, sob as janelas, seus corações de namorado. Depois vêm outro e mais outro, todos a 
galope; vêm e voltam. Alguns trazem na garupa a mulher, que é boa cavaleira. De longe se 
via o lenço vermelho, erguendo-se e abaixando-se a compasso do galope, como lá de longe a 
fazer sinais.  

Chegou enfim. Apinham-se as janelas. Lá vem o grande magote de cavaleiros, que 
entesaram as rédeas uniram as pernas às barrigas dos cavalos, para que fizessem boa figura e 
olham fitos para as janelas, cheios de si, vitoriosos!  

É um trabalho doido na carroça dos foguetes; são as grosas em cada terra.  

Vem o juiz muito respeitável, de chapéu alto, no cavalo ajaezado, todo nas pernas, à 
antiga portuguesa: cauda a arrastar, crinas ao vento. 

Na carruagem descoberta, todos no assento de trás, vêm os três anjos encarregados das 
loas, cada um com seu lencinho na mão para os gestos serem vistos, o do meio com o 
estandarte e sempre vestido conforme a tradição pinta o Anjo S. Miguel, vencedor do dragão 
infernal, com couraças e capacetes. Vão muito sérios, compenetrados de seu cargo, já um 
tanto enrouquecido de tanto verso declamado à porta de cada igreja.  

Chega finalmente Nossa Senhora, tão pequenina e tão bonita, na berlinda velha da 
casa real tirada por mulas, o solo vestido de amarelo e vermelho, bota à [frederica], chapéu 
armado. Vai lá dentro, muito seriazinha sobre a peanha, rodeada de flores.  

E todos se ajoelham, porque é a Rainha do Céu, que a todos tem valido. Umas 
mulheres falam-lhe de rijo, e que não se esqueça, e outras calam-se, mas têm os olhos 
marejados com lágrimas de gratidão.  

Segue atrás a fila de carruagens que parece interminável.  

O cortejo para. Está aberta a porta da igreja. Os anjos ergueram-se, desenrugaram os 
lenços, apuraram a garganta, começaram a recitar as quadras na antiga melopeia da tradição.  

Muitos poetas portugueses têm feito loas. Fê-las o Thomaz Ribeiro e, ainda há poucos 
anos, e lindas, Bulhão Pato. 

Mas, a maior parte das vezes, compô-las muito simplesmente a fé muito simples dum 
homem do povo. E, quanta vez, a par do que pode trazer um sorriso aos lábios dum literato 
desdenhoso, que inspiração cristalina, que ternura religiosa, que asas tão brancas, postas nos 
versos para que voem o trono altíssimo! 
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No ventre da Virgem pura 

O Verbo encarnou por graça, 

Entrou e saiu por ela 

Como o sol pela vidraça.  

 

E o sol dardeja os raios a prumo sobre a multidão encantada.  

Logo que as loas terminaram, vá mais um foguetório; o juiz mete esporas no cavalo, e 
das janelas as raparigas olham para os cavaleiros, para a Senhora, e sorriem-se e rezam, e, às 
vezes, as rezas e os sorrisos hão de tocar os corações. 

E assim vão indo até que a noite colhe os de viagem mais longa. São algumas de 
muitas léguas, a de Nazaré, por exemplo. 

Dorme-se então ao acaso, nas estalagens, nas casas particulares ou no campo, que são 
lindas agora as noites, com Júpiter e Saturno, um ao lado do outro, a brilharem quase no 
zenith, mesmo à hora de se fechar os olhos.  

E, como no mais da vida, há sempre uma parte cômica nestas festas, sobretudo nas 
províncias, onde a tradição do trajar se vai perdendo e as saloias aristocratizadas calçam luvas 
tresandando a benzina, põem chapéus de espavento.    

Uma vez, os anjos do círio de Nazaré eram três garotos da fábrica de cerâmica do 
Bordalo Pinheiro. O cortejo deu três voltas à roda da grande praça das Caldas da Rainha e 
Rafael Bordalo viera vê-lo desfilar. E, de cada vez que passavam, os anjos, muito 
cerimoniosos com o patrão, tiravam-lhe os capacetes.  

A mim aconteceu-me pior. Um dia, um velho de entrudo, maltrapilho, imundo, com a 
cabeleira de estopa, luneta de papelão e os mais apetrechos de cheché, viu-me e pôs-se a 
berrar: “Adeus, o salsa! Eu já uma vez lá estive na tua casa a comer marmelada. Era anjinho 
da procissão dos Passos!” E era verdade.  

_____ 

 

Mas isso que importa? A devoção está nas almas e os olhos hão de só ver o que as 
almas quiserem. O dar com os ridículos é muita vez um defeito de enfatuados, que nos priva 
de muito íntimas e superiores comoções; que nos embota um sentimento quando mal 
começava adejando. Nem todos os milagres foram fora dos olhos de quem os viu. 

Mas que importa a quem os olhos teve durante horas, minutos, segundos, um instante 
que fosse, deslumbrados pela luz que, por um rasgão do céu, desceu da fonte límpida, 
imarcescível, que sussurra hinos ao pé dos anjos?  

Todas essas romarias tiveram princípio a uma lenda, que delas anda cheia a nossa 
história da idade média e ainda posterior. Um devoto ergueu a ermida; milagres contados de 
boca em boca espalharam a fama do orago; acumulavam-se as promessas; combinaram-se os 
primeiros círios.  
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É sempre em seu começo uma história muito simples, em que figuram pastores no 
mato guardando ovelhas ou caçadores guiados por um coelho à caverna misteriosa. Sempre, 
sem maior dispêndio de fantasias literárias, vem a história atravessando os séculos, alargando-
se com os muitos dramas em que a Senhora entrou com misericordioso auxílio; pobre mãe 
aflita, pescadores que no alto mar tinham perdido toda a outra esperança, noiva que o noivo 
abandonara.  

Quem não viu centenas de vezes, por essas aldeias saloias, num quadro ingênuo de 
azulejos, Nossa Senhora entre nuvens acudindo a D. Fuas Roupinho, de casaca séria e 
rabicho, suspenso sobre o abismo? O demônio disfarçado em veado, olhando para trás a ver o 
que sucede, saltou da alta rocha sobre o mar. O cavalo já tem meio corpo de fora e empina-se 
sobre as patas traseiras, arraigadas ao penedo. O cavaleiro evocou a Virgem, que de pronto 
lhe acode. Foi o milagre da Nazaré. E em frente dos registros, mil gravados numa chapa, que 
muitos anos de serviço gastaram, cada qual rezando à Senhora não lhe pede tanto, a ela que 
tanto pode.  

Lendas! Lendas! Como todas são belas e que perfume de poesia delas se evola. 

A última vez que tive o prazer de falar com Eça de Queiroz, passeamos longo tempo 
pela Avenida, só falando de lendas religiosas; cada qual contando a sua. Andava ele então 
trabalhando com verdadeiro encantamento no seu S. Frei Gil, e contava maravilhas – lembro-
me da frase: “daquela janela que tinha aberto sobre o passado”. Do livro, depois de quase todo 
composto, inutilizado, porque o desejava melhor e o que fizera não correspondia ao que mais 
tarde sonhou, ficaram apenas apontamentos, que não serão dados a público. Mas como o Eça 
falava do veio descoberto de muitas obras d’arte! 

Despedi-me dele e por instantes segui-o com a vista. Magro, esquelético, muito 
curvado, meteu-se no elevador. Nunca mais o vi. Mas, quando soube da sua morte, o que mais 
me doeu na saudade do escritor, foi que nunca havia de ver a obra-prima que me contara, 
embrião, tesouro de promessas. 

Em todas as lendas, como de justiça, leva aos mais santos a palma a santa mãe de 
Deus. A elas são dedicadas as mais suntuosas festas, arraiais e romarias célebres. Com alguns 
de seus mil sobrenomes encantadores em cada terra portuguesa tem seu templo, majestoso 
como Belém, ou pequenino em pequenina aldeia. É sempre a Mãe de Deus que é mãe dos 
homens, porque o disse Jesus.  

A Senhora de Nazaré não tem dois palmos de altura e quanta vez os versos que lhe 
dedicam falam da sua extrema pequenez e do poder enorme que tem nos céus e na terra.  

Para mais exaltar essa devoção de portugueses deu a música de nossa língua maior 
encanto às orações. “Ave, Maria, cheia de graça... Salve, Rainha, mãe de misericórdia, vida, 
doçura, esperança nossa...” Não há palavras mais belas, que mais suavemente se insinuem 
dentro n’alma, como se fossem perfumadas e o perfume pudesse ser dom d’uma canção.  

É questão de sentimento, com que não pode responder-se àqueles filósofos, a que 
chama Victor Hugo toupeiras que desdenham dos que dizem haver sol. 

Um ateu, a quem perguntavam se o era verdadeiramente, respondeu, muito 
convencido, com só três palavras formais: 

 - “Graças a Deus” 
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Bebe-se com o leite a devoção. Pode um argumento abalar-nos em nossa ignorância, 
mas o que está no coração, nele há de morar para sempre. E graças a Deus, como dizia o 
outro. 

________ 

 

Quando eu era pequenino e algum círio passava por minha casa, uma criada velha que 
tínhamos levava-nos ao jardim a dar a esta às roseiras. Era uma alegria para nós ver as pétalas 
voando por cima do tejadilho da berlinda, em volta das grandes vidraças. Era ver quem as 
atirava mais longe e quem melhor acertava. 

Àquela mão tão querida que me ajudou a deitar flores à Virgem Santa e me guiou meu 
braço de pequenino, devo-lhe mais na vida que a quantos me apontavam horizontes 
brilhantes, inacessíveis, em cujo caminho se morre à sede, em um desespero de condenado.  

 

 

João da Câmara  

 

Lisboa, 25 de Agosto de 1901.  

 

 

 

  



628 
 

Gazeta de Notícias, nº 266. Rio de Janeiro, 23 de Setembro de 1901. p. 1, 8 col.  

 

 

SOMBRAS 

 

I 

A AGONIA 

 

Expirava, estirado sobre o passeio, na rua suja, ao pé da tenda mal cheirosa.  

Uns pequenitos rolos de mão atrás das costas, umbigos à mostra nos ventres 
queimados pelo sol, divertiam-se a ver-lhe o estertor, com uma sombra de horror na luz dos 
olhos curiosos.  

Que vida de miséria teria levado! 

Magríssimo, todo chagado e sem pelo, deitado ao comprido, entrara na agonia. 

A pele do ventre recolhia-se e alargava-se aos [sações]. A cada arquejar contavam-se-
lhe as costelas. Os olhos imóveis revirados nas órbitas sangrentas, perdiam a luz embaçados.  

Passou uma carroça e o carroceiro tocou no moribundo, por brincadeira, com a ponta 
do chicote. Uma mulher que se ia saracoteando, desviou-se com ar de nojo e depois olhou 
para trás.  

Entrara na agonia.  

E as chagas e a magreza do corpo contavam as misérias horríveis daquela vida, agora 
por instantes: léguas tem busca de umas cabeças de sardinha, atrevimentos contra os barris de 
lixo de onde o enxotavam, perigosas excursões pelos telhados escorregadios à caça dos ninhos 
de pardais. 

E ainda foram esses os tempos bons, das grandes correrias em que andava pelos becos 
escuros dos concertos que dava nas cumeeiras, fantástico à luz do luar. Depois os pulmões 
arruinaram-se, e nas escadinhas íngremes e sujas, onde as varinas vasam o resto das canastras, 
punha-se a miar tristemente. Davam-lhe pancada, atiravam-lhe água a ferver, um dia com um 
pontapé, entre risadas, partiram-lhe uma perna.  

Perdidas as forças, melancólico, lazarento, arrastava-se, quando via de longe algum 
embrulho atirado à rua a ocultas da polícia. Cada passo era um tormento; os olhos tingiam-se-
lhe de sangue; mostrava os dentes descamados num riso horrível, de fome de ameaça 
impotente.  

Levou um dia todo a chegar àquele degrau, talvez na esperança de um roubo possível. 
Encostou-se, estremeceu, deixou-se a cair e entrou na agonia.  

Horas e horas levou a arquejar. Dizem que tem sete fôlegos.  
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Depois o caixeiro veio lá de dentro com uma vassoura e empurrou-o para a porta do 
vizinho. 

Rolou, encolheu-se todo com uma dor suprema, estirou-se depois devagar, como num 
grande espreguiçamento, arregaçou o beiço e ficou imóvel.  

Uma varejeira pousou-lhe no focinho. 

Os pequenos aproximaram-se, um deles tocou-lhe com o pé; o gato não se mexeu. 

Que vida de miséria teria levado! 

Pois era certo que alguma vez tivera dono, que lhe cortara o rabo e as orelhas.  

 

 

II 

A PRETA   

 

Noite de inverno. Camaroeiro içado no mastro do arsenal. Umas nuvens, que vinham 
do sudoeste amontoando-se, ameaçavam chuva para muito breve. 

Fechavam as últimas tabernas.  

Numa torre deram três badaladas. Uma e três quartos. Foi-se-me o último americano, 
tenho de ir a pé.  

E, para encurtar caminho, meti pela travessa do Cotovelo, muito escura e àquela hora 
sempre deserta.  

Passou uma lufada de vento úmido. A lua escondeu-se por detrás de um pedaço de 
nuvem mais negra.  

Alarguei o passo. 

Uma légua por andar!... Que brincadeira!... Havia de me saber bem a cama, quando 
chegasse à casa, estafado, encharcado talvez.  

Nisto reparei num vulto recolhido num portal mais largo: uma mulher que soluçava.  

- Que é isso? 

Saiu para a rua. Era uma preta.  

Explicou-me o caso numa língua de trapos, para mais ajuda, entaramelada. Quase duas 
horas, iam fechar tudo, não tinha dinheiro para pagar o quarto, chegava a polícia e levava-a 
para a esquadra.  

E chorava que metia dó. Deus me perdoe se não andava ali um copito a mais de 
marufo. 

Caíram uns primeiros pingos muito grossos.  
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Meteu-me dó a pobrezinha. 

- E quanto custa o quarto? 

- Três vinténs, siô. 

Dei-lhe uma célula de tostão.  

- Toma-lá, vai deitar-te.  

Ela olhou para mim com um olhinho vermelho, muito terno, cheia de gratidão.  

Sobejava um pataco.  

E, muito delicada: 

- Paizinho quer tomar alguma coisa? 

 

 

III 

BECOS 

 

O beco estreito, irregular, tortuoso, vai por ali acima, entre casas velhas sem gente 
viva e muros esfacelados, cujas brechas dão a impressão do riso das caveiras.  

A meia luz do candeeiro vacila dentro dos vidros baços, rachados.  

A lua no minguante, melancólica, estreita por trás de um torreão mais alto, e do 
telhado esburacado, de vigamentos torcidos como os membros de um precito, quebra a 
sombra das paredes baixas, estende-se ao largo, projeta, no muro fronteiro o cata-vento, cruz 
negra que se move, que estende e encolhe os braços, ao compasso de uma queixa.  

E o mais tudo é silêncio, silêncio profundo, silêncio magoado.  

Não chegam lá murmúrios da cidade adormecida. Tudo o que é vivo é longe.  

Parece que a noite gerou aquelas pedras, a cor negra das sombras, a lividez dos claros, 
para os dar como cenário a pesadelos palpáveis. Encheu-os de mistérios que se advinham 
sussurrando gemidos abafados, de calafrios, que comprimem os peitos angustiam os corações, 
incendeiam nos cérebros fantasias necromânticas, que nos atraem pelo horror superior e nos 
põe medo.  

A alma opressa, estarrecida pelo enigma; lá desde o mais fundo e sonegado, pelos 
meandros sinuosos, sente subir-lhe a fascinação da treva, o anseio mórbido de um ideal negro. 
Porque não pode ascender, quer baixar ao sobrenatural, em depravação fantástica, no 
encantamento horrível da alucinação do mistério.  

Deslizam pelas sombras larvas, e uns bafos que passam lembram fantasmas 
condenados, a procura de um sonho mau, que lhes dê no delírio de um moribundo monstruoso 
abrigo.  



631 
 

Cresce a angustia. E há, entretanto, na pesada imobilidade das coisas uma harmonia 
estranha, para um mesmo fim concertando o estertor da noite, escuridão e penumbras, paredes 
velhas, queixas do vento, larvas e fantasmas. É como se um gênio poderoso assistisse nas 
trevas, governasse os mistérios soubesse os segredos da noite e o que dizem os gestos 
fatídicos das sombras e seus gemidos indefinidos.  

Noite velha, silêncio profundo.  

Descendo os degraus, ora na sombra onde lhe os olhos fosforescem, ora nos rasgões 
do luar, devagarzinho, vem um gato esquelético, majestático, de rabo alçado. 

    

 

IV  

TUDO A RESSONAR   

 

Rua tortuosa e mal afamada em que só penetra a medo um raio de luar. A lama abafa 
os passos à gente e as possas d’água na calçada esburacada tem reflexos lívidos de fogo 
fátuos. D’um lado e outro, casas baixas e pobres, pendidas para a frente, com arabescos de 
musgo negro sobre a cal a esfacelar-se. Num recanto de palácio velho, desabitado, umas 
janelas sem caixilhos, sombra mais negra na sombra, parece olharem com um olhar pasmado, 
imóvel, de tristeza idiota lúgubre. 

Alta noite. Fecharam-se as portas.  

Nuns fios elétricos, lá muito em cima, vai uma melopeia arrastada, harmonia, 
melancolica de gemidos, que parecem d’almas errabundas. 

A rua é mal afamada. Quando esmorece a luz do crepúsculo, vem do fundo escuro dos 
antros, com o cheiro das ervas queimadas, um bafo sufocante de vício. Vozes roucas 
murmuram queixas de tristezas indefinidas. Olhos, a que dá lume a fome, movem-se sem 
pensamento em rostos escalavrados. Sorrisos dolorosos abrem as bocas sem dentes a dizerem 
frases que já não tem sentido. 

De quando em quando, a voz, arrastada d’uma mulher entorpecida,que a sim mesma se 
acalenta, canta quadras melancólicas do fado que falam d’amor. 

Rua acima vão passando bêbados, doidos, vadios, criminosos. 

E alta noite ouve-se, em cada casa, lá dentro, como que um estertor. São elas e eles a 
ressonar angustiosamente, estorcegados pelos pesadelos. 

 

 

V 

MANHÃ LÍVIDA 
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Noite de insônia. Longas horas angustiosas passaram arrastadamente, cada qual 
acompanhando uma ideia negra. Os olhos ansiosos fitavam-se a cada instante na janela, 
esperando na cortina corrida avistar o desenho dos caixilhos esfumado em mancha indecisa.  

Empalideceu pouco a pouco a luz do candeeiro e um ligeiro alvor tingiu as vidraças. 

Um dia baço vinha nascendo, mais do que a noite carregado de melancolias. Espreitei 
pela janela. Um nevoeiro sujo, amarelado, alastrava-se pela rua silenciosa e lá, no alto onde se 
esfarrapava, as estrelas expiravam um céu muito frio, desconsolado.  

Vinha caminhando a passo lento uma patrulha de cavalaria. Não faziam ruído no 
macadam as patas dos cavalos sonolentos, de pescoço estendidos, vendas a fumegarem. 
Passaram, mergulhavam dentro do nevoeiro, que lhes esbateu os contornos engrandecidos, 
sumiram-se como um sonho na fantasia.  

E lá de longe, vinha subindo mansinho, lamentosamente, um sussurro de vida, bocejar 
preguiçoso da cidade acordando.  

Então chegou-me aos ouvidos uma toada plangente, queixas que parecia saírem de 
uma alma angustiada e terminavam num grito de garganta afogada em lágrimas.  

Voltei à janela. Era o pregão de uma criança, que ia descalça pela lama, a tiritar com 
frio.  

 

 

Lisboa, 01 de setembro de 1901     

 

JOÃO DA CÂMARA  
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PALHAÇOS 

 

 

Os palhaços são como as gentes e boas, os mensageiros do inverno.  

Já na sexta-feira tinha avistado no Suíço umas mulheres de cabelos pintados e uns 
tipos exóticos usando no cabelo à escovinha repentinas roupas em bico.  

Efetivamente foi ontem a estreia da companhia no Coliseu das Portas de Santo Antão.  

Assuntos, agora muito discutidos pela imprensa, tinham-me levado até ao teatro de D. 
Maria, onde combinara uma conferência com o atual gerente, meu bom amigo o ator Ferreira 
da Silva.  

O teatro está em férias. Esperava-me à porta do salão uma velha, há muitos anos 
empregada naquela casa, que logo acendeu um rolinho e me acompanhou pelo átrio, em cuja 
sombra não distingui o busto de Garrett e de Emília das Neves, subiu comigo a larga escadaria 
silenciosa, atravessou os corredores da primeira ordem, onde os tapetes abafam os passos, e 
me abriu facilmente a porta do escritório.  

Por muito que ao contraste andemos habituados, raro deixa de impressionar-nos o 
silêncio, a escuridão o ar tétrico que assume, vazio o edifício de que vulgarmente só nos 
lembramos cheio de luz, de animação, de fogosas discussões, com muitas mulheres bonitas 
nos camarotes e na plateia amigos bem dispostos e críticos erriçados.  

Quando sai, depois de uma longa palestra, em que o espírito se me alheava o mais que 
pode interessar os outros, acompanhados pela mesma velha, e o mesmo rolinho, atravessei os 
mesmos corredores, desci a escada, senti o frio do átrio. “Boa noite”... “Boa Noite”... e sai 
para a rua.  

Ia cá fora um movimento enorme. A parte norte do Rocio era cheia de gente. As 
campainhas dos carros elétricos soavam sem descaso. Senhoras corriam. Ouviam-se avisos 
gritados: “– É este!... Santo Amaro!... Aqui, minha senhora!”. Carruagens passavam a trote. E 
uma onda interminável de gente desembocava da Rua de Santo Antão, com grande 
burburinho de comentários, e afastava-se já menos densa, pela praça enorme.  

A gente de Lisboa tem pelos cavalinhos uma paixão difícil de explicar. 

A Geraldine deu-lhe volta ao miolo, o Tony Grice criou fanáticos, qualquer palhaço 
cantando um fado popular arrisca-se a emparvecer com a ovação.  

Sobretudo enquanto é novidade, pelas esquinas, nos banheiros, nos cafés, nas 
repartições, tudo é discutir a graça do Faz tudo, a agilidade do japonês, a beleza da amazona, a 
inteligência da foca, a brutalidade do elefante.  

E, entretanto, nada mais certo do que a negação do português para artes de 
saltimbanco. Nem sabe arrancar dentes, nem vender nas praças panaceias universais. 
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Discursos mirabolantes são privilégios de oradores de várias nações, cujos tropos em língua 
de trapos põem boquiabertos os saloios da Praça da Figueira. Quem sabe? Talvez acreditem 
no homem por isso que não percebem. 

O português não pode. Não se concebe um português, coberto de pó de arroz, de pé 
em cima d’um cavalo, com lantejoulas nas cuecas de veludo, a saltar arquinhos. Das 
mulheres, nem falemos. O afamado sorriso das dançarinas, aliás, tolíssimo, é vedado aos 
lábios lusitanos. Um palhaço pode falar inglês, francês, espanhol, italiano, o que ele quiser, 
conforme onde represente. Cá, entre nós, há de falar idioma de palhaço, que é mais um que já 
todos entendemos com o talento especial que Nosso Senhor nos deu para as línguas. E quando 
ele disser estropiadamente: “Talvez te escreva” ou “Não chores que também vais”, vem tudo 
abaixo com palmas. Mas falar em português... Nunca!”. 

E é talvez por isso que as companhias cômicas, ginásticas, acrobáticas e outros 
esdrúxulos obtêm tamanho êxito constante e o empresário Santos Junior já mandou 
aprofundar os cofres. O exotismo da palhaçada agrada tanto mais quanto é certo não ser 
planta que por cá deite raízes.  

Pois ainda bem. Foi-me sempre, repugnante um dançarino e artistas congêneres e até, 
quando me rebolo com as facécias de um palhaço, a minha consideração por ele não vai além 
de apertadíssimos limites.  

Vem já de muito longe o entusiasmo nacional pelos politiqueiros. Era eu muito 
pequeno quando foi a inauguração do Circo do Price, defronte do velho teatro do Salitre, tudo 
barracões hoje demolidos para dar passagem à Avenida da Liberdade; mas lembra-me do que 
se falava das cavalinhas, dos homens da escada aérea e sobretudo, dos dois palhaços, 
Whitoyne e Secchi. 

O Whitoyne tinha imensa graça; o Secchi, muito alto e magro, um cara de fome, era 
um sensaborão. O melhor que tinha era pôr uma perna às costas e começar, muito aflito: - 
“Perdi um perno”. Mas o outro, muito pequenino, de pantalonas muito largas, cabeleira de 
três penachos e boca muito rasgada pelo carmim, era o enlevo, a alegria da rapaziada; e os 
garotos na rua, todos o imitavam, às bofetadas aos trambolhões, namorando velhas que 
passavam como o palhaço as amazonas e: -  “ Mu...u...sic!” 

Foram-se os que tanto Lisboa interessaram. - Que será deles? Morreram decerto, quase 
todos. – Só Whitoyne por ai ficou.  

Tinha uns cobres, arranjou uns sócios, organizou uma companhia e construiu em parte 
dos jardins do palácio Castelo Melhor, onde é hoje a estação central dos caminhos de ferro, o 
efêmero teatro dos Recreios, em cuja explanada alguns espetáculos concorridos houve durante 
um verão ou dois. Mas aquilo não deu; o desgraçado velho, muito mau diretor, meteu os pés 
pelas mãos, muito fora da ginástica financeira; as economias arderam e ele montou na rua do 
Oiro um estanco, que lhe daria talvez para um bocadinho de pão.  

Lá o vimos quantas vezes, já velhíssimo, sempre de sobrecasaca e chapéu alto, com 
um ar muito sério, de vésperas de tragédia. E o azar a persegui-lo! 

Lembrou-se então de fazer um benefício [lá] ao fundo da mala foi buscar as pantalonas 
picadas pela traça. Casa fraca: o trabalho dele não agradou; as facécias já tinham bafio. A 
geral começou a dar mostras de desagrado e o velho clown muito trôpego a afligir-se. Via-se-
lhe o terror por debaixo da farinha e dos arabescos de carmim. Desculpou-se. Não tinha 
havido ensaios suficientes. Cuidava falar àqueles que dantes o haviam aplaudido; mas já 
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ninguém o conhecia. Principiou a apupadela. Então perdeu a transmontana, pôs-se a 
disparatar, numa angustia trágica... De repente, uma gargalhada enorme...! Era o velho que 
tinha caído sem querer.  Levantaram-no... Lá se foi... Nunca mais se falou dele. Creio que 
morreu.  

É coisa triste envelhecer assim, quando a fome não deixa que de todo se não 
desacredite uma glória, procurar ansiosamente o que no passado uma vez agradou, era exibir 
uma caricatura a quem não apercebe nem tem obrigação de que ela lhe inspire piedade. Em 
quantos velhos observamos a febre assim, cruel, que lhes de cabo dos últimos dias, que 
deveriam ser serenos, que lhes enche de espectros as longas noites de insônia! 

No drama daquele palhaço foi talvez maior a dor inspirada, porque ressaltava dum 
contraste, mas de quantos sabemos que se desenrolam, no mais recôndito centro tenebroso dos 
corações!      

Muito mais do que Whitoyne decrépito, quanto não sofre a atriz envelhecida, que se 
vai sentindo, pouco a pouco, cada noite, um pouco mais abandonada pelo público? 

Não pode crer que seja dela a culpa; será do expectador desnorteado, será 
provavelmente do próprio espelho; e dirá com o velho casquilho da anedota: “- Os espelhos 
do meu tempo eram muito mais perfeitos”. Deu-lhe a arte inolvidáveis noites de glória, todos 
sabem, menos ela, quanto para os da artista valeram os triunfos da mulher, da sua mocidade 
vitoriosa. Roem-na invejas, ciúmes e, mais que tudo, a ingratidão dos homens. Pois a culpa 
será sua se nasceu em 47 ou em 82 a patetinha da ingênua de antes de ontem? Não quer 
acreditar nas rugas que lhe diz o espelho e pede àqueles que protege lhe digam que ainda é 
formosa, que tem sua voz o timbre argentino de outros tempos, que seu talento não tem rival.  

Ai, tempos, tempos, em que ela foi a mais nova! 

E então, exigindo a caracterização um milagre impossível, apelando para todos os 
recursos que uma longa pratica lhe ensinou, afastando com horror o momento doloroso em 
que num papel de velha mostre os próprios cabelos brancos, consegue, ainda uma vez, pela 
habilidade, uma salva de palmas dos amigos velhos. Ainda tem um feliz momento de vitória!  

Habilidade, sim, mostrou ela, até mostrou habilidades. Mas, quanto não sofreram as 
cenas, perdido todo o perfume, toda a frescura que uma atriz nova lhes daria! 

Não envelhecer! Só a Sarah Bernhard tem esse segredo. A última vez que lhe disse 
adeus, encostada à portinhola do sleepning- car, partindo não sei para onde, onde mais glórias 
a esperavam, vi-a linda, com o seu bonezinho de plumas, modelo para inspira uma primavera 
d’arte nova.  

Milagres tais são privilégio da grande francesa. Contentem-se as outras com saber 
envelhecer, que já não é pouco, e serão tão queridas e adoradas, sempre como a querida e 
adorável Emília Cândida. Às vezes, encontramo-la por essas ruas dando o braço à Rosinha 
Paes e seguem-na sempre os sorrisos encantados de quantos se encantaram com seu talento. 
Quase oitenta anos e quase ceguinha. Dizem que foi linda; foi perdendo a beleza, ganhando 
outros encantos; criou posições, hoje vive numa atmosfera de simpatias.  

O ator tem sempre muito que sofrer; é justo que seja maior a colheita dos aplausos, 
que sempre se lhes preparem maiores triunfos.  
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É que de seu trabalho nada nos fica mais do que a lembrança d’uma impressão, que 
não pode descrever-se, que menos pode legar-se. Por maior que seja o nome, a que mais fica 
ligado do que a duas ou três anedotas! 

Ainda não há meia dúzia de dias, li a descrição que Henri Heine faz do trabalho do 
Kean no Shylock; mas só fiquei sabendo ainda melhor que era Kean um grande ator, sem que 
pudesse, contudo refazer na minha fantasia o grande trabalho que me explicaram. Como hei 
de eu produzir noutra alma, com que palavras, um vislumbre que seja da enorme impressão 
que a Duse me produziu no último ato da Casa de Bonecas? Silenciosa, imóvel, ouvindo o 
formidável monólogo do marido, como descrever o seu olhar, o decair das faces, o franzir da 
boca, a palidez pouco a pouco a invadir-lhe o rosto, que primeiro exprimiu o pavor, depois o 
espanto, depois, por imperceptível caminhar de contrações, o mais profundo desprezo? Como 
hei de eu contar a meus filhos, ainda hoje pequenos, a grande cena do Taborda com a 
borracha de vinho no primeiro ato do Médico à força? 

Quis alguém provar que o tempo não existia, porque o passado já não era, o futuro 
ainda tinha de ser e o presente era o encontro do que já não era com o que não era ainda.  

Ora, é nesse ponto, tão infinitamente pequeno que duvidam alguns de sua existência, 
que se equilibra estavelmente toda a glória do ator. Fez o gesto, deu o grito, atirou a frase, 
produziu a comoção, e todo o seu trabalho acabou naquele instante. No dia em que morre 
deixa, quando muito, uma tradição, talvez cinzas mais rapidamente do que o próprio cadáver.  

E nisso tudo ia eu pensando, enquanto a luzinha do rolo, com que a velha me 
alumiava, lhe ia quebrando a sombra pelas paredes do teatro D. Maria. Onde os ecos de 
tamanhas ovações com que vibraram, de tantas noites que foram de glórias para tantos mortos 
que só resta o nome: Epifânio, Sargedas, Tasso, Carlos Santos, e Manuela Rey? 

Sombras... Tudo eram sombras e silêncio.  

Cá embaixo, passei junto ao busto de Emília das Neves, obra-prima de Soares dos 
Reis. Imortalizou-a no mármore o grande escultor. Mas do trabalho dela há apenas uma 
lembrança na memória enfraquecida de alguns velhos. Daqui a alguns dias... mais nada.  

Mais feliz foi aquele, cujo busto ali está, do outro lado do salão. A obra dele é hoje tão 
viva como quando lhe saiu do cérebro genial, há mais de meio século. Com seu poderoso 
sentimento, o Fr. Luiz de Souza continua a fazer vibrar as almas. 

Sim, é justo que aos atores se pague com maiores triunfos. É efêmera a obra deles; 
pague-se-lhes de vez a comoção que nos deram, que foi só para nós, que nunca pode com 
outros ser repartida.  

Mas, ao ver o entusiasmo com que o público voltava do circo, todo o meu pensamento 
levou outro rumo, perdeu-se, que ele também sabe de ginásticas e dar maiores voos que o 
homem do trapézio.  

E, afinal, por que se desviou meu pensamento? O que digo da arte do ator não posso 
também dizê-lo de uma careta de Whitoyne? Não foi para mim que ele as fez? Não foi para 
mim que o outro se atirou às cambalhotas desde lá de cima de ao pé do lustre? E disso o que 
ficou? ... 

Suponho que nada também. 
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Que as cambalhotas no Coliseu  não são como as nossas na vida... que sempre deixam 
consequências.  

 

Lisboa, 22 de Setembro de 1901.  

 

JOÃO DA CÂMARA  
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Gazeta de Notícias. nº 301. Rio de Janeiro, 28 de Outubro de 1901. p. 1, 8 col.  

 

 

AUTO DO FIM DO DIA 

 

 

Recebi, há tempos, remetido de São Pedro do Sul, cantinho da Beira, um livrinho tão 
pequenino que o li num quarto de hora, tão belo que durante horas o reli depois.  

E, desde então mordia-me este desejo: dar o livro a conhecer, dizer de Antônio Correia 
de Oliveira o que dele penso, oferecer a quem nem sequer suspeita a existência de mais um 
grande poeta em Portugal, um tênue reflexo do sentimento que me enlevou.  

Não era coisa tão fácil. Poude Huysmam descreve num grosso volume, pedra a pedra, 
aduela por aduela todos os ornatos góticos de uma catedral, cada santinho em seu nicho, as 
figuras de cada vidro pintado, folhas e folhas de cimalhas e capitéis do formidável poema em 
mármore da puríssima religião.  

É mais fácil do que dizer quanto meia dúzia de quadrinhas resumem tão perturbadas 
nos aparecem com toda a poesia do povo português, cada qual dentro em si concentrando um 
poema.  

Cito um exemplo:  

 

A saudade vai mondando  

Nas searas do passado 

Tira ao trigo o joio todo  

Para o dar como extremado 

 

Verdade tamanha, que daria uma glosa de muitos volumes, diga-o melhor quem 
souber, em menos palavras que a quadrinha encantadora.  

Esse rapaz, que não conheço pessoalmente, mas que tão mansamente me surgiu com 
seu livrinho muito doce e claro, branco de uma alvura de luar, é uma alma de poeta lírico. 
Mais entre nós deve ser amado porque é português como quantos ainda, não se abastardaram, 
puro representante dos velhos apaixonados, das nossas fontes cristalinas, das sombra das 
nossas árvores, do mel das nossas abelhas.  

____ 

 

Esmoreceram os ideais da humanidade; muitos houve que se apagaram: o céu dá 
poucas estrelas e apenas pela terra, de quando em quando, corre um fogo fatuo. Por isso 
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muitos, a à doida, porque não podem conglobar num verso as aspirações de todos, buscam 
avultar por uma originalidade fictícia, fora da própria natureza deles, e, aliás, facílima. Já 
dizia a Beldemonio, pouco mais ou menos: “Ser original não é fazer o que os outros não 
fazem, mas sim o que os outros não podem fazer”  

Nos grandes anônimos, cuja obra a tradição nos trouxe, nos poetas dos velhos 
cancioneiros poderá Correia de Oliveira encontrar seus rivais; mas no sentimento que o 
inspira poucos achará por muito que percorra os livros acogulados da maioria dos poetas 
modernos.  

Vem de muito longe o lirismo nesta boa terra, onde sempre houve pastores esquecidos 
dos rebanhos a desafogar mágoas. – “Não me tires o queixar” dizia Camões à sua bela. O 
mais madrigal aliviar-lhe a dor.  

Ainda com a língua na infância trovavam os portugueses e davam-lhes fervorosos 
exemplos as CANTIGAS DE AMIGO que o muy respeitable Dom Dinis de Portugal fex., diz 
o CANCIONEIRO  DA VATICANA.  

 

Que muyt’ a já que non vejo, 

Mandado do meu amigo, 

Pero amigo, pos migo 

Ben aqui hu m’ora sejo  

Que logo m’envyaria  

Mandado ou s’ar tornaria  

 

Muyto mi tarda sen falha  

Que non vejo seu mandado 

Pero ouve m’el jurado 

Bem aqui si Deus mi valha  

Que logo m’e enviaria  

Mandado ou s’ar tornaria. 

 

E que vós verdade diga 

El s’eve muyto chorando, 

Er s’eve por mi jurando,  

Hu m’agora sej’amiga. 

Que logo me’envyaria  



640 
 

Mandado ou s’ar tornaria.  

 

Mays, pois non ven nen envya 

Mandad’ é mort’ ou mentia    

 

Era um rei a dar exemplo que, aliás, seguia de outros reis, dos filhos de Frederico V 
Imperador da Sicília, um dos quais, Enzo, foi rei da Sardenha e do sábio Afonso de Castela, 
que trovara em português.  

Poetas foram os filhos de D. Dinis, D. Afonso IV, o Bravo, e os bastardos, conde D. 
Pedro, autor do NOBILIÁRIO , e D. Afonso Sanches tão querido de seu pai.  

Mas longe poderíamos ter ido buscar as primeiras eflorescência do lirismo em 
Portugal; mas tão grande poeta foi o leviano, em amores, marido pouco exemplar da Rainha 
Santa, que, citá-lo o primeiro de certo não foi cortesia à corroa. 

Sentidíssimos são os versos que transcrevemos. Recitava-os Augusto Rosa com 
ternura de verdadeiro artista e, após tantos séculos, ainda puderam comover em Coimbra uma 
plateia de estudantes.  

Líricos foram os maiores poetas de Portugal. 

Gil Vicente, o genial fundador do teatro português, que, depois de tantos anos de 
quase esquecimento, ressurgiu novamente glorioso com o seu Auto Pastoril em meio dos 
autos de devoção, tragicomédia, comédias e farsas, com que deliciosos versos, ainda hoje tão 
de nós sentidos, ilumina, de quando em quando, as cenas! Estalem chicotadas da sátira, 
rebentem gargalhadas na plateia, fale a divindade ou pragueje o diabo, recitem-nas princesas 
ou pastoras, as estrofes que falam de amor, são pedras de finíssima água a cravejar a obra 
prima esculpida em ouro. Quem soube, como ele, assim quase ingenuamente, conversando a 
pureza imaculada da oração, parafrasear a Ave Maria? Quantos debalde o tentaram e ao Padre 
Nosso, e tão pequeninos ficaram com sua vaidade ante a simplicidade augusta do que 
primeiro saíra dos lábios de Deus ou dos seus anjos e santos!     

Diz no AUTO DA MOFINA MENDES o anjo S. Gabriel visitando Nossa Senhora: 

 

Oh! Deus te salve, Maria, 

Cheia de graça graciosa, 

Dos pecadores abrigo! 

Goza-te com alegria, 

Humana e divina rosa, 

Porque o Senhor é contigo.  
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E segue-se logo a mais conhecida farsa do grande mestre: as queixas do patrão e as 
respostas ladinas da zagata, os repelões dos pastores dorminhocos aos anjos que os 
acordavam. E, aqui, além, por entre as frases do mais cru realismo, os pontos luminosos que o 
poeta lírico acendia em seu altar, entre as flores dos nossos campos. 

Assistiu o velho Gil Vicente ao alvorecer do talento de Bernardim Ribeiro. E só 
pronunciar este nome é evocar paisagens tão doces, com tão sonoras fontes e frescas sombras, 
com as das éclogas de Virgílio.  

E logo de outros grandes líricos nos lembramos. Vai Leonor caminho da fonte e sai-
lhe Camões em um vilancete; vai Violante mungir o gado com suas mãos de neve e lá anda o 
Rodrigues Lobo a espreitá-la.  

Queixa-se [Cristal] amargamente de sua Maria e, como os heróis do mantuano, param-
se os rios para ouvi-lo, calam-se as feras no mato.  

A poesia sentida, que uma lágrima faz brotar num coração em meio da frieza da 
Arcádia, inspira poetas como Bocage e esse, tão injustamente ignorado, João Xavier de 
Matos, afogados como estão seus magníficos idílios nos sonetos de parabéns a Márcia, a 
Belisa, a não sei quantas. Abre, um dia, as asas poderosas, atravessa o oceano e põe Dirceu 
aos pés de Marília. Expirantes os árcades, aparece fulgurante na Lírica de Almeida Garrett e 
com a publicação do Romanceiro norteia-se em nossos caminhos.  

Surge finalmente João de Deus e não houve português que não soubesse de cor, que 
não dissesse entre lágrimas: 

 

Foi-se-me, pouco a pouco, amortecendo 

A luz, que nesta vida me guiava... 

 

Estava escrito o grande poema do sentimento, o que mais fundamente, em tempos 
modernos, havia de fazer vibrar a alma portuguesa. 

Quando os estudantes de todo o reino fizeram a João de Deus a mais completa 
apoteose que um velho pode agradecer à mocidade, não foi a ele tão somente que lha 
dedicaram e ao seu talento, foi à grande alma, onde cristalizaram nitidamente todas as 
qualidades nobres do sentir português. Não foi a apoteose a um homem, foi a festa de uma 
nação.  

Morreu João de Deus, mas não se foi com ele a poesia, relampejando sempre num 
ponto ou noutro, às vezes em tentativas literárias que abortavam, outras em canções de 
anônimos correndo as terras de norte a sul.  

Apareceu-nos então um poeta novo com o seu Auto do Fim do Dia.  

_____ 

 

Porque é assim a nossa poesia desde há séculos e com suas ironias doces cala tão 
fundo em nossas almas! 
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Os sentimentos que exprime são feitos de contrastes, como a definição que deu Garrett 
à saudade, palavra tão nossa pela sua música, tão de nós todos porque é sorrisos e lágrimas, 
doce amargo de infeliz! 

O português ameiga a própria dor. É vulgar ouvir um pobre dizendo: “Tenho tanta 
fominha!” E o diminutivo é uma carícia à maior das misérias. Nos grandes entusiasmos, nas 
grandes alegrias, enchem-se-lhe os olhos de lágrimas. Sente mansamente, aborrece todo o 
ruído. É-lhe raro nos lábios um hino de triunfo e ainda menos um canto de glória. A língua 
faltam as notas rutilas, e a rima, a não ser por um artifício literário, tem de si mesma uns tons 
menores que dizem com a melancolia de ideias.  

Deve ter sido o sol que no Brasil encheu as palavras novas de vogais abertas e 
cantantes; mas a suavidade de que a língua ia tão cheia ficou-lhe como selo indelével nas 
consoantes, que ciciam e dão às bocas das mulheres um jeito de graciosidade sem par. A 
língua dulcificou-se ainda mais. Os primeiros portugueses que lá chegaram cantavam suas 
trovas com a maior melancolia da longa viagem sob as águas do mar; puseram talvez nos seus 
cantos uma saudade mais funda.  

A paisagem do Brasil é outra, muito mais opulenta; é também outra a formosura das 
suas mulheres. Mas, a mesma inspiração, que em cada aldeia de Portugal dita versos ao 
pegureiro ou lavrador, ilumina as redondilhas cantadas nessas vastas regiões, desde o Rio 
Grande ao Amazonas. Muito mais de que o cérebro, vibram com a intensidade as cordas do 
coração. É ele quem sempre vai cantando, no Brasil como em Portugal, a mulher é a 
paisagem.  

Que formosíssimos talentos têm no Brasil desabrochado! Em que língua tão bela, 
estudada e culta, muitos deles escrevem para a glória dos nossos velhos autores, tão lidos 
desse lado do Oceano, relidos e comentados! Poetas há brasileiros que são das maiores glórias 
de Portugal.  

Cantos do povo, muitos dos quais, atravessando o mar, entre nós se popularizaram, 
têm exatamente a mesma ternura das nossas cantigas e aquela melancolia irônia que é o cunho 
da poesia portuguesa. 

E, como é certo que em todas as famílias se repetem periodicamente, as qualidades 
boas ou más de um avô longínquo, assim há de haver sempre em terras nossas um poeta lírico 
que saiba cantar a paz da sua aldeia, tecer numa quadra, um madrigal a uma serrana.  

_____ 

 

O AUTO DO FIM DO DIA tem como cenário um lugarejozito da Beira, alegrado 
pelas raparigas que andam na ceifa e cantam ao desafio com os namorados.  

A aldeia é no vale, tão humildemente escondida entre pinhais e soutos de castanheiros, 
que nas almas nos acorda um terno sentimento.  

 

Linda aldeia pequenina 

No reino de Portugal ! 

Tão juntinha e pequenina  
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Que p’rá cobrir, afinal, 

Chegavam de asas abertas 

As pombas do meu pombal.  

 

Vão ceifando e vão cantando rapazes e raparigas. Mas na hora em que o sol se despede 
dos visos da terra com um beijo cor de rosa, um véu ligeiro de melancolia envolve as almas e 
o coro afina com o tom menor do crepúsculo que vem baixando.  

 

As tristezas também trazem  

Às vezes consolação; 

São como as sombras que fazem  

Sinais de luto no chão.  

  

Recolhem as pombas aos pombais, uma nora geme. Repica o sino da aldeia e vai uma 
campainha tocando através dos campos: Nosso pai fora. Que lindo quadro é esse! 

Mas não se calam os ceifeiros, que tudo lhes serve par falar de amores.  

 

Quem me dera o Senhor fôra 

Mais a hora da agonia, 

Se cantasses o Bendito 

À minha porta, Maria.  

 

Vai o sino sempre tocando do outro lado do rio. 

 

Sino, coração da aldeia, 

Coração, sino da gente. 

Um a sentir, quando bate, 

Outro a bater, quando sente. 

  

E começa em todos a despertar o amor a terra pequenina, que 

 

Parece um ninho de rosas  
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Feito no fundo do val. 

 

São um encanto as casas pequeninas que, ao longe, na outra encosta, alvejam e onde 
moços e moças dormem sonhando. São como pedrinhas de sal, são como ovos de pombas, 

 

São flores de laranjeira 

No verde do laranjal. 

 

E dos lábios em que cintila a mocidade, frementes de ternura pela aldeia onde uma 
velhinha conta histórias de amor e onde nasceu a mulher amada, saem pérolas como nos 
contos de fadas.   

 

Sete-estrelo, sete estrelas,  

Vão-se a contar e são seis... 

A que falta ao sete estrelo 

Neste rancho a encontrareis. 

 

É noite, noite de luar. Andam os malhadores na eira. Pela encosta vai subindo um 
soldado.  

 

Minha mãe, jurei bandeiras, 

Agora serei soldado. 

Agora irei para a guerra 

Nalgum navio embarcado. 

 

Apartado de quem amo, 

Tinha de ser minha sorte 

Não ter metade da alma 

A’ hora da minha morte. 

 

Vou-me embora, digo adeus, 

Más despedidas as minhas... 
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As lágrimas serão muitas. 

As palavras pouquinhas  

 

E começa a dize adeus à terra, a torre da igreja que ensina o caminho à gente que anda 
perdida, às fontes, ao cipreste do adro, às ermidinhas de Nossa Senhora. Fala de sua mãe, fala 
de seus amores, escuta vozes agourentas. Mas uma estrela corre no céu, que toda se ilumina 
repentinamente. Outra vez se lhe enche a alma de esperança, de fé e de amor. A pátria é quem 
o chama, e a voz dele torna-se forte e vibrante. 

E por todo o auto, assim, com a mesma intensidade se espelha puríssimo o sentimento.  

Alma delicadíssima de português, em que a paisagem dos nossos campos modula 
canções singulares, Correia de Oliveira descreve-a, tão fundamente por ela comovido que, 
sugestionados, vemos-lhe as cores amaciadas, ouvimos-lhes o bafo amoroso que nos acarinha, 
respiramos-lhe os aromas, bebemos nos matos a frescura do vento norte, que faz gemer os 
pinhais e enche de rugas sorridentes as águas quietas dos lagos.  

Naquelas setenta e poucas páginas vibra toda a alma do português apaixonado pelas 
suas coisas, firme em suas devoções, religioso e patriota.  

É a voz do soldado quem termina o poema, a que um só amor afinal dá uma instintiva 
unidade artística. 

 

Bandeira das cinco chagas,  

Se Deus a visse no chão,  

Viria do céu a terra 

Erguei-a por sua mão.  

_____ 

 

Ouvi que o poeta virá breve para Lisboa 

Dizia-lhe se o conhecesse:  

_ “Deixa-te, rapaz, ficar na tua aldeia a ouvir os descantes nas eiras e as histórias boas 
da velhinha. Procura a estrela que, desceu do céu, a pérola que lá falta no rosário e conta-nos 
o que ela te contar em segredo, porque te dirá coisas que não sabemos.  

Se as próprias árvores, como dizes, têm para ti os braços abertos, por que não te 
acolhes neles? Que mais queres do que a fortuna de ser amado, tu que sabes amar? 

Por que vens à cidade, na loucura vã da tua fantasia, procurar a luz e o calor que os 
poetas jamais encontraram? Havemos de ver-te nos becos tortuosos, onde uma luz suja e 
doente se reflete nos charcos e de onde se não avistam as estrelas do céu. E tu, faminto de 
ideal, ouvirás então vozes roucas e avinhadas em vez dos cantares das ceifeiras; em vez do 
perfume do feno cortado a enlevar-te os sentidos, sentirás o asco a apertar-te as goelas; 
caminharás como um sonâmbulo e ao teu lado, passando, acotovelando-te, verás espectros, 
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que, no esforço d’um sorriso, mentira dolorosa, estorcem as bocas negras a conter pragas 
peçonhentas; não verás a luzinha que na floresta guia ao albergue o caminhante. E descerá à 
tua alma uma intensa saudade do sol.   

 

Ai triste de quem andar 

Por longe, cheio de mágoa  

Tendo fome do seu pão 

E sede da tua água   

 

É a luta pela vida quem o encaminha para o grande centro, a obrigação do trabalho, a 
mocidade irrequieta que acha pouco andar, em noites de luar, poetando pelas charnecas, 
buscando rimas e conceitos. 

Dores da vida que por lá sofreu há de esquecê-las; mondando nas searas do passado, 
há de mostrar-nos o trigo puro. Também entre nós ele há de revelar-se poeta, porque um nada 
acorda as almas que têm o sono leve: um raio de lua, uma florita que nasceu entre duas pedras 
da calçada, um grilo a cantar, uma rapariga de fresco desembarcada, ainda trazendo nos 
cabelos um perfume de rosmaninho, uma avezita que emigra, uma nuvem iriada que vem 
caminhando lentamente impelida pelo norte que cheira à seiva dos pinheiros.  

E os olhos fitam-se e a saudade canta.  

 

 

Lisboa, 6 de outubro de 1901  

 

JOÃO DA CÂMARA    
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Gazeta de Notícias. nº 322. Rio de Janeiro,18 de novembro de 1901. p. 1, 1 col. 
Rodapé. 

  

 

MACÁRIO 

 

 

Coitado, lá está apodrecendo no cemitério de Cascais, depois de uma longa noite de 
trabalho e duns copos a mais duma aguardente qualquer.  

Quem uma vez enlaçou amavelmente uma senhora para duas volta de valsa ou, menos 
audacioso, se contentou com uns atabalhoados lanceiros, que não conhecesse o Macário, o 
muito célebre Macário? 

Conseguira ser um tipo. Mulato, muito baixinho, ridiculamente baixinho, mas muito 
bem feitinho, com uma carapinha enorme, penteada com esmero, um olhinho negro esperto, 
sorridente sempre, o Macário... Quem não conhecia o Macário? Quantos, sobretudo quantas 
se alegravam só de vê-lo, o homem que só lembrava alegrias, o Macário!... 

Muito cumprimenteiro, ainda a dama, o cavalheiro, que ele conhecia, vinham longe e 
já o Macário fazia alto frente, tirava o chapéu, dobrava o corpo, inclinava a cabeça. E melhor 
então ostentava a risca fina, muito direita, que a família conseguira na carapinha rebelde com 
muito esforço e [banha].  

Passavam os conhecimentos e o sorriso do Macário ciciava excelências... 

Que diabo lhe havia de ele fazer? Vivia só dos ricos e, o dorsozinho pequeno andava-
lhe sempre vergado. Uns tostões a tinirem na algibeira dos que passavam eram mais que Sua 
Majestade, eram quase Nosso Pai. Caiam-lhe no bolso umas tristes migalhas, e o Macário 
andava contente.  

- Aos pés de V. Ex. ... Sua ilustre família... Humilde criado.... 

Pequenino, ainda a querer encolher-se, indigno de erguer os olhos para a opulência, 
encostava-se à parede e sorria, comovido, desvanecido, deslumbrado. 

Triste vida levou, pianista, pianista sem arte, moendo contradanças e valsas em todos 
os pianos de Lisboa. Horas e horas, horas a fio, muita vez das oito da noite às cinco da manhã, 
assim esteve, mecanicamente, sem um vislumbre d’arte, a bater com a máquina dos dedos 
negros nas desditosas teclas. Cem vezes cada inverno tocou a valsa da moda. Strauss, Metra, 
Waldteufel tiveram nele o mais inconsciente carrasco.  

Os pares giravam, essências evolavam-se, em que pensaria o Macário? Que ideias lhe 
surgiriam por debaixo da carapinha e do botão de pomada que a sustinha quieta? Muita vez 
lhe fugiria o espírito para longe; em tempos de miséria, para pequeninos dramas de família, a 
filha doente, a dívida ao tendeiro; em tempo de rosas, quem sabe se para as rosas que havia 
por esses campos? 
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No banco atarraxado alto, muito aprumadinho, de casaca e gravata branca, ereto, 
erguendo muito a mão esquerda, atento ao compasso, atacava, cheio de brio, a valsa do 
Fausto. 

Aquela mão esquerda do Macário! Ninguém cumpriu melhor uma obrigação 
imaginária! 

E sempre de olho na porta, quando entrava alguém dos que mais prezava, 
cumprimentava logo.  

Quanta vez assistiria ao início, ao desenrolar, ao remate de muita história de amor! 
Quanta palavra indiscreta não ouviria sussurrar aos pares que na volta airosa deslizavam junto 
dele! Declarações, arrufos, gritos d’alma, e frases hipócritas, quantas lhe chegaram aos 
ouvidos indiferentes, queixas de Margaridas, aspirações de Faustos, filosofias de 
Mefistófeles! 

Que lhe importava? A tudo a mão esquerda marcava o compasso, fazia a direita 
variações. Comédias, dramas, farsas, tragicomédias, que se lhe dava de misérias? Bem lhe 
bastavam as dele. Não lhe sobejava tempo para ler em olhos suplicantes, nem o que dizia as 
mãos que se apertavam. Sabia que tudo afinal havia de dar numa mentira, como mentira era a 
arte dele e a dos que lhe valsavam os compassos ternários zabumbados pelo seu [meiminho]. 

Era o piano quem mais sofria afinal. Se ninguém sabe o que o pianista pensava em 
casa, muito menos se advinha o que diriam umas às outras aquelas cordas em última vibração, 
quando, ao romper d’alva, as deixavam por fim descansadas.  

Quando a valsa a três tempos deu sua entrada triunfante nos salões de Lisboa, as mãos 
tremulas da família do Macário entortavam lhe a risca na floresta densa da carapinha, que a 
cada hora embranquecia. Foi um susto. O cunho artístico da música nova exigia outra 
qualidade de sentimento, intuição mais delicada. Mas o homem criou ânimo e lutou. O 
inimigo encontrava-o com fama estabelecida. As valsas não deram cabo dele, como ele dava 
cabo das valsas. Martelou cada vez a melhor.  

Quanta mulher, depois de uma noite de baile, de volta em casa, desfolhadas as rosas 
com que se adornara, não se deixou ficar cismando, horas e horas, com o cotovelo fincado na 
almofada, o rosto apoiado à mão, os olhos fitos, revivendo uns minutos que lhe foram de 
embriaguez deliciosa! Quanta vez saiu verdadeiro esse velho assunto tão batido e rebatido 
pelos pintores de fantasia medíocre, tão reproduzido pela gravura e que as fotografias baratas 
já tornaram insuportável! As sedas e rendas amontoam-se aos pés da cama; as flores, que 
viveram o que vivem flores, espalham-se pelo chão. E ela sonha, num vago perfume de 
essências misturadas, e o ouvido encantado repete-lhe os compassos lentos duma valsa. 
Adormeceu e um sonho rediz-lhe o mesmo canto; desperta, e enquanto se espreguiça, ainda 
envolta em nevoeiros duma visão risonha, o mesmo canto se desenrola.  

Quem não marca por um pedaço de música todos os episódios da vida? Hão de os anos 
passar, há de ela encher-se de cabelos brancos, e sempre os mesmos compassos lhe hão de 
acordar na alma a lembrança daquela aurora.  

E, como comparsa, sempre num cantinho ou noutro da paisagem, ela há de rever 
aquele homem pequenino, sorridente, d’olho a luzir, cumprimentando e ciciando-lhe 
amabilidades.  

Coitadito! Morreu exatamente quando lhe ia melhorando a sorte! 
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Eram-lhe dantes adversos estes meses de verão, quando acabavam os bailes em Lisboa 
e não havia por essas praias, desde Algés até Cascais, o movimento que lhes trouxeram os 
muitos comboios de linha à beira-mar. 

Soprava-lhe agora mais propícia a aragem e já o homem adormecia sem medo ao 
toque brutal da campainha a que um credor estúpido se agarra. 

Macário fora descoberto por certas casas aristocráticas, onde, infeliz caturra, primeiro 
demonstrou suas habilidades de músico e faculdades de resistência. Gostavam dele por sua 
extrema polidez, pela paciência com que, sem uma queixa, se sujeitava, horas sem fim, ao 
cansado trabalho, só comparável ao de um ferreiro. 

Apenas convidado para reuniões mais íntimas, talvez ainda muito criança nos tempos 
em que o Conde do Farrobo deslumbrava Lisboa com as suas festas na Quinta das 
Laranjeiras, nunca o humilde pianista viu abrirem-se-lhe à sua arte os lendários salões do 
Marquês de Vianna, nem os do Marquês de Penafiel, de que ainda fala a Lisboa velha presa 
de encanto. Nunca viu tão pouco os bailes nas salas do palácio Palmela, que lembram contos 
de fadas e são o mais falado assunto dos invernos em que se realizam.  

Nunca o Macário sonhou transpor o limiar desses portões, nem se atreveu a erguer, 
numa esperança sonhada, os olhos para o Paço d’Ajuda. Muito humilde, na sua casaca no fio, 
amedrontavam-lhe as ambições as barbas do guarda-portão de bastão em punho, as fardas dos 
arqueiros e as alabardes.  

Contentava-se com os dias de anos, parentes dançando uns com os outros, com menos 
cerimônia e maior alegria. 

Fez sua estreia nas casas mais fidalgas e depois os burgueses acharam que ele dava 
tom. Começaram a chamá-lo; animavam-no.  

O Macário ganhava, andava satisfeito, e, depois do chocolate, quando havia menos 
gente, sem aquelas imposturas do Nicolau Tolentino, que não dava confiança a quem fosse 
menos que o Marquês d’Angeja, revelava outras prendas, e cantava:  

 

Falta-me a princesa 

Para a mascarada. 

Arre burro, burro, 

Vamos para Almada. 

 

Todos e todas achavam o homenzinho engraçadíssimo. No dia seguinte o noticiarista 
do high-life, depois do salamaleque à proverbial amabilidade, etc., não lhe esquecia escrever: 
- “Ao piano o infatigável Macário”. 

Passou ao quietíssimo estado de lugar comum. Era a paz! A serenidade! Era o viver 
tranquilo. Era o raio de sol que finalmente viera, ao cabo de tantos serviços à alegria lisboeta, 
visitar lhe a trapeira com seus risos de ouro. 

Nem já quase podia andar por essas ruas. Eram tantas as manopulas dos homens 
abastados, tantas as mãozinhas de senhoras, todas a entornarem-lhe sobre a cabeça a 



650 
 

cornucópia da opulência, que ele andava sempre curvado, de chapéu na mão direita, mão 
esquerda no peito, naquele gesto de gratidão reconhecido como clássico desde a tragédia 
grega pelo menos.  

Dava dois passos, punha-se logo a cumprimentar. E ouvia risinhos: - “Olha o 
Macário!” e frases protetoras: “Adeus Macário. Um dia destes lá te mando chamar.” 

Era a sorte! 

E foi então que morreu. 

Teve sua morte o que quer que fosse de trágico, que mais a tornou falada. Horas antes 
de o encontrarem morto num dos bancos do Clube onde adormecera à espera do comboio da 
madrugada, estivera martelando ao piano – tão contente, coitado! – valsas e valsas, 
cumprimentando para a esquerda, para a direita, para a frente... Tudo gente tão boa...! 

Dizem que, depois, bebera uns copinhos a mais. Tinha desculpa. Quereria talvez 
sonhar com um paraíso em que não houvesse pianos, nem valsas, nem valsitas, que o 
maltratavam quando, morto de sono e de trabalho cumprido, faltava ao compasso, um paraíso 
onde fosse tudo silêncio, onde, pelo sim pelo não, nem sequer chegasse um murmúrio das 
harpas dos anjos.  

De novos e velhos a muitos ouvidos, novamente a memória como esperança ou como 
saudade, repetiu a valsa querida, aquela que tem o condão de evocar imagens e de pô-las a 
redemoinhar numa dança lenta de fantasmas, que uma luz de luar, muito mansa, alumia.  

Morreu o Macário. E só o nome dele pronunciado desvendou cenários onde a saudade 
semeia as flores perfumadas que rega a umidade de uma lágrima.  

A estas horas já os bichos entraram com ele. Daqui a dez anos, os que lhe abrirem a 
sepultura hão de talvez desconhecer aquela caveira com uns pedaços de carapinha 
esbranquiçada, e, mais desmemoriados que o coveiro de Hamlet, hão de atirá-la para a vala 
comum onde se amontoam os ossos dos desconhecidos.  

Mas, nesse tempo, que será feito dos sonhos que desabrocharam, se desenvolveram e 
criaram asas aos sons da música do Macário? Que será deles? Para onde os atiraram?  

Também para os sonhos há valas abertas no cemitério de cada alma.  

 

 

Lisboa, 27 de Outubro de 1901 

 

JOÃO DA CÂMARA . 

 

 

 

  



651 
 

Gazeta de Notícias. nº 329. Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 1901. p. 1, 1 col. 
Rodapé. 

 

 

UMA VISITA A TEIXEIRA LOPES 

 

 

Devido a uma consoladora manifestação de muitos artistas e dedicados cultores da arte 
Antônio Teixeira Lopes acaba de ser nomeado, sem praxes de concurso, professor da 
Academia de Belas Artes no Porto.  

Dos maiores gênios artísticos que tenha ditado Portugal, a sua nomeação para aquele 
lugar mereceu aplauso unânime.  

Há dois dias, quando ele tomou posse, pelos novos colegas foi recebido com 
entusiasmo, o que muito havia de sensibilizar sua alma aberta a quanto é generoso e belo, 
Marques de Oliveira, José de Brito e Adães, Bermudes, telegrafaram ao conde de Arnoso, 
secretário do rei, rogando-lhe quisesse testemunhar ao Sr. D. Carlos o júbilo e 
reconhecimento dos artistas portugueses pela graça obtida.  

Conhecem-no de certo os brasileiros pela fama que hoje o celebra no mundo, por 
muitas reproduções de suas melhores obras e, sobretudo, pelas magníficas portas de bronze 
expressamente por ele esculpida para a Igreja da Candelária no Rio de Janeiro. Obra 
decorativa, verdadeiramente monumental, é, nesse gênero, a mais grandiosa do insigne 
escultor. É maravilhoso o grupo da bandeira, na porta central, representando Nossa Senhora 
com o menino no colo, e S. Batista ao lado. São deliciosos os anjos da porta, nos quais, mais 
uma vez, Teixeira Lopes se revelou mestre na ciência de tratar os corpinhos encantadores das 
crianças. A graça, a elegância de todos os ornatos são inexcedíveis. Apesar do estilo lhe haver 
sido imposto em harmonia com o resto do templo, foi como verdadeiro artista que soube sair-
se de dificuldades. 

_____ 

 

Há anos – ainda mal eu conhecia o Porto – passando pela Academia, disse-me Ciriaco 
de Cardoso, que me acompanhava: 

- Venha comigo. Vou mostrar-lhe uma maravilha. 

Nem eu sabia que edifício era aquele. 

Entramos e, passados momentos, parávamos em frente do mármore de Soares dos 
Reis, a famosa escultura – O Desterrado, muito conhecida por tantas fotografias e suas 
reproduções nos jornais ilustrados.  

 

Terra cara da pátria, eu te hei saudado 
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Dentre as dores do exílio. Pelas ondas. 

Do irrequieto mar mandei-te o choro 

Da saudade longínqua.......................... 

 

Foi nestes versos de Alexandre Herculano que Soares dos Reis se inspirou. Apesar do 
quanto neste tempo – 1872 - ainda se achava manietado pelos dogmas clássicos, soube o 
artista, aliás, com linhas de grande doçura, comover-nos profundamente pela tranquila tristeza 
do infeliz que chora a pátria longe, a fatalidade negra que o persegue, o seu desanimo.  

Muito mais viva se torna, porém, a impressão, se nos lembramos do que pôde naquele 
pedaço de mármore haver de subjetivo e do trágico fim do escultor desgraçado.  

Não me sobejou tempo naquele instante para desenvolver considerações. Logo, ali 
mesmo ao lado do que muitos ainda têm pela melhor criação de Soares dos Reis, um gesso 
começou a atrair meus olhos, distraindo-os da obra que para ali me encaminhara. O Ciriaco 
mostrava-me, uma a uma, as perfeições do mármore célebre, e o seu espírito, atrás dos meus 
olhos, afastava-se para outro grupo mais sentido, mais dramático porque era mais humano: 
uma pobre mulher de rosto desconsolado, olhar vago e doloroso, que uma criancinha 
soerguida no berço acorda da distração lutuosa para o amor que lhe deve. Sofrega, com a 
mãozinha esquerda, que tem ares de garra ferina, engrifada no seio pendente, com a boquinha 
a estender-se num gesto guloso, o pequenino egoísta parece estar dizendo: - “Esquece a morte 
dele; pensa na minha vida”. 

Perguntei ao Ciriaco: 

- De quem é isto? 

Também ele nunca vira o grupo, e ficou-se um instante diante dele, num 
encantamento. Depois disse-me, porque de fama o conhecia: 

- “É a Viúva, do Teixeira Lopes[”].  

Foi a primeira obra que vi do colossal artista, cuja amizade tanto agora me alegra.  

_____ 

 

Conheci-o por forma muito agradável para mim.  

Tendo de passar dois ou três dias no Porto, coincidiu a minha estada naquela cidade 
com a recita de despedida da companhia do Normal que, durante pouco mais ou menos um 
mês, estivera dando suas recitas no teatro de S. João. Representava-se nessa noite uma peça 
minha -  Os Velhos, que o público do norte recebera com especial agrado. Nunca no Porto me 
demorara, não contava lá amigos e foi por isso grande a minha surpresa ao receber no final de 
um dos atos um lindo cesto de flores com que me brindavam. Li num cartão que dele vinha 
suspenso – com desvanecimento, confesso – o nome dos oferentes: Veloso Salgado, um 
glorioso pintor, e Teixeira Lopes, o escultor que tanto me comovera.  

Devia de me ficar lembrada essa noite em que me foi dado conhecer belos espíritos, 
com quem sempre depois mantive afetuosas relações, que os anos avigoraram.  
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Lembra-me a impressão que Teixeira Lopes me produziu. Não pôde nunca mais 
esquecer-se a simpatia que inspira aquele possante rapaz, de longas barbas pretas, olhar 
meigo, sorriso duma tranquilidade de semideus, todo ele tão cheio de talento e de natural 
modéstia encantadora em que não há vislumbre de hipocrisia.  

Menos que os outros poderia eu esquecê-la, nem dele esquecer-me, porque nunca 
fomos, nem quando não nos conhecíamos, um para o outro dois indiferentes. 

_____ 

 

Quase dois anos depois, tive ensejo para estreitar relações com Teixeira Lopes.  

Morrera o meu querido amigo e colaborador de tantas operetas, Gervásio Lobato, e 
Ciriaco de Cardoso pediu-me para ir ao Porto remodelar uma das nossas peças com que a 
companhia do Taveira havia de estrear-se no Rio de Janeiro.  

A peça levou grande volta, o Ciriaco fez música nova e gastei nisso perto de um mês, 
que passei deliciosamente junto dos meus amigos do Porto.  

Dava lá por esse tempo representações no Príncipe Real o grande ator italiano 
Emmanuel, tão conhecido do público do Rio de Janeiro e por ele estimado. Só então me foi 
dado aplaudi-lo no repertório de Shakespeare e em tantas outras peças em que era insigne. 
Estreou-se, salvo erro, com o Rei Lear e foi doido o entusiasmo que de mim se apoderou e de 
quantos comigo assistiram às cenas do velho louco, tragicamente desgraçado a uivar com os 
temporais, a arrastar pelos montes o cadáver de Cordélia.  

Grandes admiradores de Emmanuel eram Teixeira Lopes e seu irmão. Convidei um 
dia o distinto ator para uma visita ao nosso grande estatuário. Acendeu com prazer. No dia 
seguinte, metemo-nos numa carruagem, acompanhados pelo velho César Rossi e mais dois 
amigos, e marchamos para Vila Nova de Gaia.  

Além da Viúva, de que outro gesso existe em casa do escultor, muitas obras-primas 
puderam Emmanuel e Rossi admirar.  

Lá estava o Caim meditando seu crime, tão extraordinária concepção, que, sendo, uma 
quase estreia, obteve para seu autor uma medalha de ouro no Salon de Paris em 1890. Olha a 
gente para aquele corpo nu de criança e sente-se esfriar. Vem o crime despontando em todos 
seus gestos, no olhar duro e concentrado, na fronte que medita, no queixo brutal, na boca 
arrepanhada um pouco pela mão esquerda com os dedos contraídos.  

Contrastando com esta, lá estava a estatua de Santa Isabel, o gesso ao pé da madeira 
ainda por concluir nuns pormenores, ainda sem a primeira camada de pintura, mas já tão bela, 
que um instinto nos obrigava a dobrar o joelho e a falar baixinho como num templo. Um nó 
delicioso apertava-nos a garganta, uma ligeira umidade subia-nos deliciosamente aos olhos. 
Era de prever a enorme comoção que a Rainha Santa havia de produzi, quando, em Coimbra, 
pela primeira vez, saísse em passeio pela cidade, na lendária festa.  

Ajoelhava o povo quando ela ia passando no seu andor e, em meio da devoção 
infundida não puderam consigo os estudantes que não aclamassem o artista, tão alto subindo 
sua inspiração.  

Lá estava o esboço do monumento a Soares dos Reis. Uma tragédia, que daria 
volumes, em linhas tão simples soube o gênio do artista concentrá-la. É conhecida a vida de 



654 
 

Soares dos Reis e seu temperamento elegíaco; todos se recordam tristemente do suicídio que 
lhe pôs termo; todos sabem que longa agonia arrastou aquele que da arte, em que era 
tamanho, dizia com um suspiro: -“Consolo de muito, mas não consolo de tudo”.  Dissemos já 
precedentemente o que havia talvez de subjetivo na estátua O Desterrado. Na mesma posição, 
na mesma funda tristeza, Teixeira Lopes representou o escultor. E Soares dos Reis é outra vez 
o Desterrado. O monumento conta-nos o que foi o homem, recorda-nos o que foi o artista, 
diz-nos o que foram uma alma e um coração um com outro confundidos. 

Quantas mais belas, extraordinárias obras vimos aquela tarde, na casa tranquila de 
Teixeira Lopes, tão longe já dos barulhos da cidade, cá na outra encosta do Douro, nas 
Devesas, quase no campo! E o Emmanuel olhava-as e calava-se, assomando-lhe aos lábios 
apenas expressões duma polidez trivial! Quase já me arrependia do convite que lhe fizera. Por 
que havia o colossal artista de assim tão frio se mostrar ao outro? 

Teixeira Lopes, seu pai e seu irmão acolheram-nos com aquela amabilidade 
portuguesa que não descreverei, porque dela herdaram os brasileiros e não há país no mundo 
superior ao Brasil no exercício de hospitalidade. 

Foi um encanto a merenda que nos ofereceram. Parecia-me que estávamos na casa de 
um velho lavrador, desses que os favoritos autores portugueses nos descrevem em seus 
romances  

O velho Teixeira Lopes, de feitio patriarcal e bizarria fidalga, sorria-nos contente, 
desfalecido com os filhos. Deu-nos os melhores frutos da sua quinta, os mais preciosos vinhos 
da sua adega.  

Falou-se d’arte, e o Emmanuel, que é falador, começou a discursar e começou a ouvir. 
O velho Rossi dizia a tudo que sim e, de olho terno, olhava para o vinho, que depois 
chuchurreava num elevo. 

Emmanuel, pouco a pouco, foi percebendo o meio em que estava, seduzido por ele. 
Compreendeu a casa em que havia entrado e onde o haviam sentado à mesa da família. 
Comoveu-se com a simpatia que se via inspirado e a simplicidade encantadora em que 
respirava, a mil léguas finalmente da arte falsa de cabotinos, que tanta vez lhe viera perturbar 
sua gloriosa carreira.  

Já conhecia o homem e quem era e donde viera e para onde ia caminhando. Mas o 
artista ainda se lhe mostrava, não direi duvidoso, mas incompreensível à sua educação 
clássica, de italiano. 

Momentos depois, um pequenino incidente, [lhe o] havia de revelar, a bem dizer por 
acaso. 

Quando saímos, a família de Teixeira Lopes acompanhou-nos amavelmente até a 
porta, onde a carruagem nos esperava, e, como o irmão mais novo é arquiteto e junto da casa 
andava construindo um novo ateliê em que trabalhasse com seu irmão, entramos no quarto em 
obras. O telhado estava pronto e o escultor já ali guardava alguns dos elementos do 
monumento em projeto, que num dos cemitérios do Porto devia de erguer-se à memória do 
estimado negociante Andersen. 

Não sei o que no Emmanuel então se passou, nem o que mais o comoveu, se a parte 
arquitetônica, se no medalhão a expressão do retratado, se a soberba beleza das figuras 
alegóricas.  
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Animou-se-lhe o rosto; por detrás dos grandes óculos negros, fuzilaram-lhe os olhos 
pasmados. Foi o motivo de sua transformação muito naturalmente a parte decorativa do 
monumento. Logo alguma coisa lhe vibrou intensamente na alma, que lhe abriu de repente o 
espírito para compreender toda a grandeza do artista e de toda a sua obra. Rasgou-se de todo o 
véu que lhe enuviara os olhos, logo que no espírito lhe amanheceu um bocadinho de luz.  

Voltamos ao Porto e o Emmanuel vinha encantado pela recepção, pelo ar que 
respirava naquela casa de artistas. Lembram-me as palavras que me disse: “_ Viverei muito e 
muito hei de ver ainda na minha vida agitada; mas as horas que lhe devi são das que nunca 
mais se esquecem”.  

Era uma tarde linda de maio.  

Íamos atravessando a ponte e ele disse:  

-“Gosto do Porto, os campos lembram-me os de Roma”. 

Seriam os campos ou seria aquela atmosfera de arte em que passara umas horas? 

_____ 

 

Teixeira Lopes, pelo seu talento, pela sua modéstia, pelo seu caráter, é das mais 
simpáticas criaturas que hei conhecido na vida. Julgar-me-ia suspeito se o mesmo não 
dissesse toda a gente.  

Filho de José Joaquim Teixeira Lopes, um dos proprietários da Fábrica Cerâmica das 
Devezas, autor da estátua de D. Pedro V que se ergueu na praça da Batalha, nasceu num meio 
artístico e desde pequeno estudou a arte em que tão notável havia de tornar-se um dia. Andou 
na Academia Portuense de Belas Artes, em que foi discípulo de Soares dos Reis, indo depois 
para Paris, onde na École des Beaux Arts completou seus estudos. No concurso para entrada, 
entre cento e tantos concorrentes obteve a primeira classificação. Logo nesse mesmo ano foi 
recebida no Salon a sua estátua Ofélia.  

Glórias não lhe faltaram nunca, que ainda o ano passado seus trabalhos mereceram na 
exposição universal o prêmio de honra, distinção suprema, que só raríssimos conquistaram.  

Citaremos ainda como obras suas primorosas, em arte decorativa, a espada de honra 
oferecida pela Associação Comercial do Porto a Mousinho de Albuquerque, que é uma joia 
preciosíssima; na estatuária, as cabecinhas de criança em que é sempre mestre, o Santo 
Isidoro, e, acima de todas, a estátua que esculpiu para o túmulo de Oliveira Martins, e 
representa a História.  

Na obra do famoso escritor, filósofo e poeta, foi ele inspirar-se. Que nos diz, a nós 
portugueses, aquela mulher triste, de uma tristeza trágica, e de olhar interrogativo? Mal se 
lhes percebem as formas sob a túnica larga, que veste o corpo magríssimo. As mãos muito 
afiladas sustem o livro sobre os joelhos, colocada a direita sobre a página aberta. Deixou de 
ler e pôs-se a cismar. Do livro, de entre palmas e folhas de carvalho simbólicas, pende numa 
fita a cruz de Avis. Em que cismará aquela mulher? 

Oliveira Martins, referindo-se ao povo português, termina por estas palavras o 
Portugal Contemporâneo: - “Dorme, ou sonha? Ser-lhe-á dado acordar, ainda a tempo?” No 
olhar pavoroso da estátua ainda reluz uma esperança.  
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A figura fundida em bronze deve encostar-se a uma construção gótica, inspirada quase 
toda na arquitetura da Batalha.  

Assim devia de ser. É um momento assim que deve dormir o grande historiador. 

Antes de escrever este artigo estive relendo o estudo crítico de Antônio Arroyo sobre 
Soares dos Reis e seu glorioso discípulo. Tenho-o ainda aqui sobre a mesa e agora me 
entretive a folheá-lo, revendo as fotografias das melhores obras de Teixeira Lopes.  

O Emmanuel tinha razão quando na casa das Devesas, me segurou no braço, [me o] 
apertou que me fez doer, e me disse, cheio de entusiasmo: - “Que genial!”.  

 

 

Lisboa, 3 de novembro de 1901. 

 

             JOÃO DA CÂMARA    
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ANIVERSÁRIO TRISTE 

 

 

Foi um dia de inverno anteontem.  

Olhar pela janela do meu quarto entristece-me. Meia dúzia de árvores, minhas amigas 
de pequeno, envelheceram muito. Morreram algumas e deixaram entre as outras um vazio 
melancólico. As amoreiras têm as folhas cor de ouro pálido, vão se despindo as olaias, só o 
ulmeiro é que ainda tem verdes as folhas recortadas. 

O velho cipreste esguio balançava com o vento e a chuva caia, caia... 

Há quinze dias que estou doente em casa e toda a noite não pude fechar os olhos. 

Que significa um aniversário? Mas, se o tempo, há um ano também, era assim, como 
impedir a recordação que nos trazem os mesmos perfumes da atmosfera, a mesma música do 
vento, o mesmo compasso da chuva a bater na vidraça? 

Fechado no meu quarto lembrava-me de que estavam muitos amigos meus àquela hora 
cumprindo um dever de amor e que me seria singular consolação tê-los acompanhado ao 
cemitério.  

É que ontem fez um ano que Ciriaco de Cardoso faleceu em Lisboa, e a piedade de 
Afonso Taveira inspirou-o a levar o cadáver para um jazigo no Porto, onde esteja mais perto 
dos cuidados carinhosos da viúva e dos filhos.  

Que prova comovente de mais viva amizade poderia dar Taveira ao querido morto, 
tantos anos seu feliz companheiro de trabalhos? Que outra recompensa pode agora esperar 
que não seja a doce alegria da sua consciência? Quanta dedicação lhe tem merecido a triste 
família do maestro que, no culto religioso, de seu coração cheio de bondade pela memória de 
um amigo, encontrou conchego na vida, serena consolação para as almas despedaçadas! 

O cadáver de Ciriaco foi recebido no Porto entre provas de maior e mais sincero 
sentimento. 

Dizem-nos telegramas a enorme concorrência que houve ao serviço religioso, cuja 
parte musical foi executada pelos mais distintos artistas, o que foi a homenagem prestada à 
noite no teatro num dos intervalos da 300ª representação do Ali... à Preta. Além dos atores da 
companhia do Príncipe Real tomaram parte no espetáculo Ângela Pinto, Rosa Damasceno e 
Brazão atualmente naquela cidade, Taborda, Aurélia dos Santos, que de Lisboa 
acompanharam o féretro no mesmo comboio. O espetáculo comoventíssimo foi em benefício 
da família do Ciriaco. 

Era ele uma das grandes glórias de que o Porto podia orgulhar-se. Ali nasceu e 
completou seus estudos musicais, ali se revelou grande artista, dos maiores que sua arte 
tenham honrado Portugal. No Porto levou a maior parte dos anos de sua vida, sofreu suas 
maiores dores, conquistou suas glórias. 
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Lá dorme enfim descansado naquele cemitério do Repouso, perto do cadaverzinho do 
filho que tanto na vida tinha amado e para quem tantas vezes, tantas, as saudades lhe levaram 
a alma.  

_____ 

 

E agora me lembra a primeira vez que dei por esse cemitério pelo qual apenas passara 
duas ou três vezes, alta noite, quando mal conhecia a cidade.  

Dava-se no Porto a 15º representação do Burro do senhor Alcaide, que nos era 
dedicada pela empresa do teatro do Príncipe Real. Para lá partimos na véspera, eu, o Ciriaco e 
o Gervásio Lobato, que ia acompanhado pela família. 

Lembro-me da alegria dessa nossa viagem, do que rimos e conversamos por esse 
caminho fora, dos jornais que compramos em Espinho e falavam da nossa festa, da chegada 
de manhã cedo a Campanha, onde nos esperavam o Taveira e muitos amigos.  

Razão tínhamos nesse tempo para nos julgarmos felizes. Corria-nos a todos a vida 
bem. Acabávamos de escrever O Solar dos Barrigas¸ que em Lisboa ia em linda carreira no 
teatro da rua dos Condes, e obtinha O Burro do Senhor Alcaide, êxito enorme representado no 
Porto. Estava seguro por uns meses o sossego das nossas famílias.  

Tudo nos parecia luminoso. Rodeado de tantos amigos, lembro-me da alegria que me 
deu o Porto àquela hora, a que nunca vira aquela parte da cidade.  

Todos dávamos largas à fantasia e tudo víamos azul, muito azul, como o céu daquela 
madrugada. 

O Ciriaco levava-nos a palma, que já nem falava de sonhos, mas de certíssima certeza. 
Nunca vi homem tão firme em convicções de felicidades. Quantas estrofes fazia, dia e noite, 
de pura poesia, como se devesse a vida ser eterna e sempre galerno o vento! 

Caminhávamos para o Hotel Francfort. Eu, o Taveira e o grande sonhador íamos na 
mesma carruagem. Ao passarmos pelo cemitério, o Ciriaco mandou parar e apeou-se. 

- Que é ? perguntei ao Taveira.  

- O cemitério. Vai rezar um instante ao pé do filhinho. 

Era uma criança que ele adorava e lhe morrera dias depois do Incêndio do teatro 
Baquet. 

O Ciriaco voltou para a carruagem passados uns três minutos, e abalamos. 

Foi uma nota um bocadinho triste na alegria, que de todos transbordava. Fomos 
calados até que a carruagem parou.  

Chegamos ao Hotel e tinha lá o Ciriaco um telegrama anunciando-lhe o feliz 
nascimento de mais uma filhinha, que nessa noite lhe nascera em Lisboa. Voltou a alegria! 

Sai para ver a cidade, procurar uns parentes e amigos. O Ciriaco acompanhou-me uns 
instantes. E muita gente o abraçava e lhe falava do espetáculo dessa noite. 
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Foi efetivamente uma festa linda, a que se seguiu uma ceia no grande salão do teatro, a 
qual durou até de madrugada.  

O Ciriaco mal rompeu a manhã, correu para estação e partiu para Lisboa. A criancinha 
que tinha nascido é a Piedade, que tanto havia de ser querida do pai e de nós todos.  

Eu e o Gervásio ainda por lá não demoramos dois dias.  

Como todos andavam alegres! Como a alegria é rápida no mundo! 

Já a morte andava sondando a casa de Gervásio. Poucos anos lhe havia o Ciriaco de 
sobreviver.  

Éramos três a trabalhar juntos... 

 Como vão tristes estes dias de novembro, frios e chuvosos... Parece que o céu escuro 
evoca mais intensamente as saudades.  

_____ 

 

Tão bons companheiros, ambos, à hora terrível amparei nos braços. 

Agora fui reler o que escrevi, faz um ano, contando a morte de Ciriaco. 

Faz um ano! ... Não passa o tempo tão rápido, que a memória se apague do que tão 
fundo nos feriu o coração.  

Eis como foi, como então o descrevi.  

 

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

 

“Dias depois do embarque do Taveira com sua companhia para o Rio de Janeiro, 
Ciriaco partia com a família para o Porto. 

Foi quase cadáver que nos voltou, depois duns passeios dolorosos até Braga, ao Bom 
Jesus, à Serra da Estrela, em busca de melhoras, que nunca haviam de chegar. 

Declarara-se a tuberculose. 

E como vinha transformado! Um pergaminho esticado sobre um esqueleto; a barba 
crescida, cheia de malhas brancas; nas faces umas covas negras; os olhos com um brilho 
estranho, como se já outra luz os alumiasse. Quando alguém lhe dizia que o achava melhor, 
sorria contente e metia dó. Metia dó o braço dele, tão magrinho, e a mão, que, tanta vez, com 
tanta energia brilhante, manejava a batuta, agora descaída, a deixar dos dedos escorregar os 
anéis.  

Mas o achar-se em Lisboa alegrava-o. Falava em voltar ao trabalho. O caso era 
atravessar o inverno; depois iria para o Bom Jesus e ficaria de todo curado. Nunca revelou 
suspeitas de que a morte lhe houvesse batido à porta.  
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Continuava a interessar-se por todos os assuntos teatrais e nessa conversação distraía-
se dos próprios males. Com seu excelente coração continuava a doer-se com as dores dos 
outros, a alegrar-se com as alegrias. Ninguém foi melhor amigo.  

Um dia, fiou-se na própria força e deu uma queda. Fez na cabeça um ferimento 
insignificante. Contentou-se com pôr-lhe uns pontos e amarrar um lenço. E foi a rir que me 
disse: 

- “Quebrei a cabeça”. 

 Era a morte. A diabetes reassumiu o primeiro lugar na importância dos estragos. O 
ferimento não fechava. O doente pediu para ser visto pelo Dr. Belo de Morais, que o tratou 
com maior carinho. Mas, à porta o distinto professor, a quem, mais uma vez, seja-me lícito 
revelar a minha gratidão pela gentileza com quem atendeu o meu pedido para visitar o 
enfermo, disse-me tristemente: 

- “Questão de dias”. 

Os olhos da infeliz senhora e das pequeninas imploravam do olhar do médico uma luz 
de esperança... 

Horas depois, manifestava-se a erisipela, que completamente havia de desfigurar 
aquele rosto.  

Na tarde do dia quinze adormeceu com certa serenidade. Acordando, perguntou-se: 

- Que horas são? 

- Quatro é um quatro. 

Tornou a fechar os olhos. 

Dali a instantes, entrava no quarto um amigo, Thomaz de Mello Breyner, e falava-lhe. 

- Que horas são? Tornou a perguntar 

- Quatro e meia. 

- Julguei que era madrugada. 

- Assustei-me... Era a primeira vez que ele perdia a consciência do tempo.  

Depois que anoiteceu, começou a voz dele a transtornar-se. Disse umas coisas 
incoerentes, a que a mulher, com a voz cheia de lágrimas, respondeu procurando sossegá-lo. 
Então caiu em si e disse com aflição:  

- Estou doido! ... Estou doido! 

Convencemo-lo de que não era nada, de que estava tonto de sono, de que era sonho 
que havia sonhado. 

E era de arrancar lágrimas ver assim atacado aquele cérebro, que tão 
extraordinariamente fôra lúcido e que a inspiração tanta vez iluminara.  

Mais de uma vez, assim falou incoerências, com a voz tão mudada, a língua mal 
podendo mover-se-lhe na boca que apenas uma ou outra palavra se lhe percebia. Mas 
respondia certo às perguntas, embora fosse preciso para isso chamá-lo duas e três vezes.  
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Pela uma hora da noite veio visitá-lo Rafael Bordallo Pinheiro. Alegrou-se com vê-lo. 
Apertou-lhe as mãos carinhoso, e pela mão do amigo bebeu uma gota d’água. 

Sossegou um pouco. Depois veio-lhe uma certa agitação. Falou várias vezes com a tal 
voz que assustava. Percebi-lhe a palavra orquestra. 

Vinha rompendo a manhã. Caia uma chuva miudinha. A luz da madrugada ainda era 
mais triste que a da noite. O doente tornou a sossegar.  

Pela rua passou um garoto apregoando o Século e a Vanguarda.  Chamei-o.  

Ângela Pinto estreava-se nessa noite no papel dramático de Zazá e Rafael Bordallo já 
me contara o êxito que ela havia obtido.  

Corri os olhos pelos jornais e pus-me a pensar na consciência estranha de que me 
punha ali, ao lado daquele moribundo a ler o elogio do talento dramático da atriz hoje famosa. 
Era aquele homem ali, disparatando, com os miolos a esfacelarem-se, que ela devia talvez 
uma grande parte de sua glória. Fôra ele quem primeiro a aconselhara, lhe ensinara dicção, e, 
com ajuda de notas duma ternura infinita lhe arrancara o primeiro gesto de trágica naquele 
dueto do Solar dos Barrigas: 

Manuela,  coitada! 

Com os olhos cheios de lágrimas com a grande sinceridade de seu excelente coração 
de verdadeira artista, a Ângela [me o] confessou há dias, orgulhosa de tal mestre. 

E então recordei a alegria desses ensaios, durante o verão de há oito anos, naquele 
palco da rua dos Condes. Eram certos o Gervásio, sempre a rir, contente, com a esperança 
d’um novo êxito, o Fernando Caldeira entusiasmado com o talento da atriz, o Salomão 
Savagga, nesse tempo em crise de sensibilidade e chorando com a ternura da música. Mais 
três mortos! 

Mas quem então pensava em tristeza? É que uma nuvem, uma vez ou outra, passasse, 
que importava? Não estava ali a alegria do Ciriaco a irradiar para tudo e para todos? 

E depois o êxito a coroar a audácia daquele trabalho delineado, escrito, ensaiado, em 
pouco mais de três semanas! E eram enchentes sobre enchentes, e era a Ângela [decantada] 
por todos, e era o Ciriaco orgulhoso, da sua discípula e a ver a vida em um mar de rosas. E 
todas as noites eram bisados o coro das velhas, as cópias dos foguetes o Manuela coitada, o 
dueto dos PP. 

A Mimi, a filha mais velha do Ciriaco - nem a outra era nascida então acompanhava 
muita vez o pai, estava ali quietinha na orquestra, ao pé da cadeira da regência. E com que 
felicidade ele pensava no futuro da filhinha estremecida! Pois não havia de ser tão feliz, se a 
vida corria tão bem? 

Começara a agonia. Ao princípio nem percebi de onde vinha aquele ruído 
compassado. Era o estertor. O grande artista estava por pouco.  

Perguntei-lhe se queria beijar a imagem do Senhor dos Passos, de que o sabia muito 
devoto. Disse-me que sim. Aproximei-lhe o registro da boca, mas os beiços inchados, torcidos 
não souberam unir-se no beijo. Então cruzou as mãos sobre o peito, como em oração. 

Estava agitado, descobrindo-se. Disse-me ainda uma vez distintamente:  
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- Levante-me. 

Mas, cada vez que o levantávamos, temia que me ficasse nos braços: parecia querer 
parar-lhe a respiração. Arfava, cansadíssimo, quando o tornávamos a deitar.  

Caia-lhe a máscara de algodão e podíamos ver, horrorizados, que enorme estragos lhe 
fizera o rosto a doença.  

Chamei-o.  

- Ciriaco! 

Três vezes tive que repetir-lhe o nome. Respondeu-me a custo com um gemido. 

- Doe-lhe? 

- Não. 

Dali a meia hora, chamei-o outra vez: 

- Tem sede? 

- Não. 

E não disse mais palavra. O pulso ia diminuindo, a respiração tornava-se cada vez 
mais dificultosa. Já não se movia na cama. 

Entrou então no quarto um amigo, Antônio Furtado, que lhe assistiu aos últimos 
momentos. 

Eram onze horas, soltou o último suspiro.  

E quando eu dava parte à família e ao irmão Silvestre, que velara duas noites a fio e 
havia pouco saíra do quarto, em meio de cena dolorosa do último adeus ao querido morto, 
chegava Bordallo Pinheiro, o mais antigo dos amigos de Ciriaco, um dos mais dedicados.  

E as pequeninas choravam e cortava o coração o que elas diziam.  

A mais novinha não percebia o que era a morte e via a mãe a chorar e a dizer-lhe que 
nunca mais havia de ver o pai. E a Piedade, com os seus oito anos, não sabia por quem chorar, 
se pelo pai morto, se pela mãe que chorava. E, disse:  

- Não chore. Diz que sou parecida com o Papai; faça de conta que ele ainda está ao pé 
da Mamã... E que fui eu que morri.  

Aquelas criancinhas herdaram do pai a alma belíssima, a bondade e o talento. 

São de comover as manifestações que à memória do grande músico se tem feito e hão 
de fazer-se em Lisboa e no Porto. Sirvam todas para memorar o futuro dessas inocentes, que 
até por elas o mereceriam, outro fosse embora o nome herdado.  

Vale a pena ser-se bom. Se vale! ... Na vida nem sempre... Mas vale na morte”. 

_____ 
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Fez ontem um ano que o Ciriaco faleceu. Ontem à sua memória lhe prestou a cidade 
do Porto a mais imponente das homenagens. Devia-lhe, sem dúvida; mas honra é grande 
nestes tempos pagar assim uma dívida.  

Acompanhando o retrato do grande músico escrevi um dia:   

“Ciriaco de Cardoso é um artista eminentemente português, como João de Deus 
adivinhando todos os segredos da alma do povo, às suas melancolias dulcíssimas, certos 
ideais vagos, saudades indefinidas. Tudo isso existe na música de Ciriaco, que sabe com suas 
notas melhor polir o que da inspiração espontânea sai áspero, rude, anguloso. É um artista 
lapidário, que se compraz em facetar o cristal iriado que a natureza lhe deu envolto em 
ganga”.  

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

 

“Mas não é esse apenas o dote notável da alma musical do grande maestro, lírico como 
todo o bom português e preferindo, talvez por índole e educação, essa forma de arte a 
qualquer outra. Quem atentar nas mais despretensiosas músicas de Ciriaco facilmente notará 
que extraordinários e luminosos cambiantes num mesmo número, a par com a situação, se 
seguem, [fulguem], unem-se definem-se, desde a ironia da força até o mais alto grau do 
sentimento. E é esse poder de variedade que o torna um compositor teatral de primeira ordem. 
Tem sentimento e forma. Sente como poeta, trabalha como artista”. 

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

 

Sente! Trabalha...! 

Como é triste agora ter de escrever: - Sentia...! Trabalhava...! 

 

Lisboa, 17 de Novembro de 1901.  

 

João da Câmara . 
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DIVAGANDO 

 

 

Doente, fechado em casa há quantos dias, do que vai lá por fora apenas sei o que me 
contam amigos que me visitam e falam do que me interessa. Para um ou outro jornal deito às 
vezes um olhar distraído. Mas, fora de minha casa, mais sei do céu que da terra, que nem a rua 
vejo da minha janela. O tempo vai inconstante. Anteontem, entretive-me a ver cair a chuva, 
mas hoje o dia é lindo; o céu é todo azul, azul a nesga do Tejo, que por entre pedaços de 
telhados, avisto de onde escrevo. 

De volta do Brasil, tivemos aí a Dela Guardia. Vi-a apenas nos três primeiros atos da 
Zaza. Mal escolheu peça para estreia quem depois tamanhas ovações havia de conquistar.  

O anuncio da próxima vinda a Lisboa de Ermette Zacconi de certo prejudicou as 
recitas da famosa atriz. É grande o anseio de admirá-lo. Todos os dias nos chegam telegramas 
contando seus triunfos em Madri e os artigos críticos publicados nos jornais espanhóis são 
assinados pelos mais notáveis escritores. Emette Noveli escreveu-me há tempos falando-me 
de Zacconi com o maior entusiasmo. Depois, o repertório é interessante. Traz o [] na sua 
bagagem de ator em giro artístico, traz a estafada Morte Civil, mas em compensação, 
aplaudiremos Ibsen, Tourgueneff e Tolstói.  

Os madrilenos telegrafaram para Lisboa pedindo que Zacconi lhes fosse cedido por 
mais uns dias. E eu, doente, rejubilei. Hei de melhorar; hei de aplaudi-lo. 

Entretanto vou respingando as notícias que posso, em busca de assunto. A quem me 
pergunta pela saúde, pergunto o que há de novo, o que por ai se conta que seja interessante. 
Encolhem-me os ombros.  

Reformas e mais reformas: o Conservatório, a Academia de Belas Artes.  

Deito os olhos para os jornais e vejo colunas e colunas, que só tratam de crimes. Um 
homem quis matar a mulher e um filho; outro, à saída de uma taberna, esfaqueou um 
companheiro com quem andava de rixa velha; aquele, dentro de um carro da Lusitana, 
disparou o revolver contra um antigo sócio; um rapaz quase imberbe, filho de uma dona de 
casa vigiada pela polícia, matou uma desgraçada que lá vivia e o ajudava a viver. Os jornais 
vêm cheios de pormenores, publicam retratos e plantas dos quartos, minuciosamente inúteis, 
mas que lisonjeiam a fútil curiosidade dos leitores. E o que disse o criminoso, e a última vez 
que fez a barba, e um tio que tinha e que bengala e que chapéu, e se comia com apetite, e, se 
quando fazia lama, arregaçava as calças.  

E daí, perguntam qual a razão porque sempre os crimes vêm às séries. Parece que 
acreditam no clássico vento de insônia ou, depois dos progressos da ciência, em micróbios 
que se desenvolvam, como a da peste bubônica e da febre amarela.  
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Por que será? Perguntam ingenuamente. É sempre um rosário, não há dúvida. Onde 
pode havê-la é na ingenuidade da pergunta.  

Qual de nós, em pequeno, não ouviu, alguma vez, ao pai ou mestre: -“Não dês mal 
exemplo”? 

Se o mal é tão fácil de imitar-se, por que dá-lo assim a conhecer? Abyssus, abyssum, 
não deixará de vir aqui a propósito, ainda que algum tanto fora da aplicação conhecida. Diz-se 
que no próprio inferno têm os condenados uma consolação: não serem sozinhos.  

Mas artigos longos e mínimos pormenores sobre tais assuntos, que até para feitos 
gloriosos seriam escusados, ainda por perigosos podem ser por outro lado. A celebridade e, 
pouco importa a causa atrai os espíritos fracos.  

No exército de Bonaparte, a um oficial que se suicidou fizeram enterro pomposo, com 
todas as honras militares, vistosas, discursos à beira da cova e tudo mais do estilo. Dias depois 
outro suicídio, e logo outro e outro. Ordem de Napoleão para que os suicidas fossem 
considerados desertores e enterrados como cães. Foi um ponto final, os suicídios acabaram.  

Descreve Dostoievski no seu livro, Recordações da casa dos mortos, as paixões que 
na Sibéria dominavam ainda muitos dos degredados, condenados pelos mais horríveis crimes 
comuns: orgulhos, vaidades, que se anexavam na podridão daquelas almas. Condenados por 
toda a vida, sem uma esperança de remissão, tendo que arrastar para sempre a perna 
agrilhoada entre os mais objetos companheiros, ainda a insânia de um sonho de vanglórias 
lhes vinha iluminar fatuamente as trevas em que afogaram.  

Quando eu andava na construção da linha de Torres Vedras, três espanhóis 
combinaram-se e assassinaram com estupidez selvagem um dos empreiteiros. Nem souberam 
levar a cabo o crime premeditado, porque não deram com as chaves do cofre. Vingaram-se 
como feras no cadáver. Pouco depois, sempre por estupidez, deixaram-se agarrar. Voltaram a 
Torres Vedras, onde lhes foram tirados os retratos. Assisti a operação. Um deles antes de 
colocar-se em foco, ajustou o colarinho e observou se a blusa estava bem abotoada. Fazia dó. 
E sorria-se, desvanecido, para o fotografo.  

Este anseio de celebridade, sintoma mórbido em muitos, mais vulgar do que se cuida 
nestes tempos de reclamos, dá as mais singulares consequências e conduz muita vez à mais 
revoltante das imoralidades.  

Aquele não tem talento, mas deseja à força ter nome. É escritor, por exemplo. 
Publicou sua obra muito má e viu, raivoso, passarem-lhe outros à frente. Mordeu-se em 
silêncio, hesitando por instante o caminho da lisonja e o da mordacidade.  

Mas considerou que, se o veneno era de sobejo, faltavam-lhe dentes. Queria dar nas 
vistas, impotente para seguir um caminho literariamente honesto, procurou fama numa falsa 
originalidade, preciosa e antipática. Continuava o nome ignorado e a inveja era como tênia a 
roê-lo. Pôs-se a apertar as gengivas podres nos calcanhares dos outros e a mandar para as 
redações elogios pomposos das suas obras. A conhecidos piedosos pedia que dissessem dele 
qualquer coisa a bem. E o êxito não surgia! Deu então em pornográfico, esquecido do que o 
homem deve à sua própria dignidade. E ficou satisfeito quando vendeu dois livros aos 
fregueses viciosos dos quiosques, onde a polícia, de quando em quando, faz rugas à papelada.  

Defendem-se alguns autores das páginas escabrosas que puseram em seus livros, 
porque souberam com talento demonstrar a baixeza do vício, ou pelo menos, mostrar-nos 
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como artistas a realidade. E tire as conclusões quem quiser. Mas onde o talento escasseia, fica 
apenas a especulação torpíssima. 

Também os criminosos têm suas teorias. Como dizia Raskolnikov, o herói do Crime e 
Castigo, seriam criminosos Licurgo, Sólon, Maomé e Napoleão promulgando novas leis, 
violando, portanto as antigas, nem sequer recuando ante a efusão do sangue, quando esta lhes 
pudesse ser útil.  

Mas que diferença não vai do chulo da rua da Gáveas a Licurgo e Napoleão! A 
mesma, tal qual, que vai dos escrevinhadores atarantados e Huysmans, Zola e Eça de Queirós. 

Defina-se o crime e alguns dirão talvez, que a apoteose, que, por ocasião de sua 
trasladação para o novo túmulo na Batalha, vai ser feita a D. João II, o Príncipe Perfeito, não é 
mais do que a comemoração imoral dos crimes cometidos pelo rei carrasco, que uma ideia 
gigante dominava.  

O juiz Veiga é que não admite argumentos de certa ordem, nem as festas da Batalha 
darão motivo a que se esfreguem as mãos nos calabouços da Estrela. 

Vai o rei à Batalha passando por Leiria para onde no dia 28 a Companhia Real dos 
Caminhos de Ferro organiza grande número de comboios extraordinários.  

O rei D. Carlos não para. Ainda há poucos dias, voltou da serra da Estrela onde foi 
caçar e pôde ver de perto uma parte curiosa da população da Beira. Lá conversou com 
pastores de barbas até à cinta, cabeleiras ao vento, que ali vivem como antigos monges, 
alheios a toda a sociedade, na completa ignorância do mais desse mundo. 

Vai acabar-lhe o descanso, não tarda talvez. Quem sabe se, dentro em pouco, não será 
mais fácil atingir os dois mil metros daquele píncaro do que meter-nos hoje dentro de um 
carro elétrico no Terreiro do Paço e seguirmos de carreira até Algés? Aquele x misterioso da 
direção dos balões vai-se mostrando menos eriçado, mais dócil, em uma equação que o estado 
de muitos vai tornando cada dia mais simples.  

Na solução do problema cabe glória enorme ao Brasil. Para essa conquista dos ares 
trabalharam notoriamente o padre Gusmão, que primeiro resolveu o problema da subida, e 
agora Santos Dumont cujas experiências foram tão faladas, e depois o Dr. Severo de cuja 
ciência há muito a esperar.  

Agora queria que tornasse a nascer frei Bernardinho de Santa Rosa, doutor na sagrada 
Teologia, escritor do Santo Ofício, Lente de Víspora do Real colégio de São Thomaz de 
Coimbra, etc., etc., autor do TEATRO DO MUNDO INVISÍVEL, filosófico, matemático, 
geográfico, polemico, histórico, político e crítico, ou COLÓQUIOS VÁRIOS em todo o 
gênero de matérias, em os quais se representa a formosura do Universo e se impugnam 
muitos discursos do Sapientíssimo frei Bento Jerônimo Feijó.  

Tudo isto, maravilhosamente encadernado, comprei por sete vinténs no mercado da 
rua de São Bento.  

O excelente frade, elogiadíssimo pelos colegas que sujeitam o livro às necessárias 
licenças, dá sobre todos os assuntos sua autorizada opinião. Nada lhe escapa: o fogo no 
côncavo da lua, habitantes nos planetas, viventes no fogo, em que dia da semana foi criado o 
mundo, origens do Nilo, o Preste João, o motivo de cor dos pretos, os [antípodas], gigantes e 
pigmeus, cometas e eclipses, a Rosa de Jericó, o canto dos cisnes, batalhas aéreas, ave da 
Félix, etc. E ninguém, calcula o que vai neste etc.  
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Claro está que não podia deixar de falar em máquinas de voar. Não tem opinião 
própria, mas diz que o professor Honorato Fabre ditou que se podia compor uma nau volante 
com grandes tubos cheios de ar apertado. 

A fantasia na asneira é coisa curiosíssima neste frade, o que não o impede de, em seus 
diálogos com o discípulo, por a este sempre maravilhado e desabafando o entusiasmo com as 
mais divertidíssimas exclamações. 

O sapientíssimo Feijó ficou servido. Ignoravam com certeza o livro de Frei Bernardino 
os patrícios que na Galiza lhe ergueram uma estatua.  

Não deixa, entretanto de ter sua graça o processo de elogio em boca própria, por 
aquela forma disfarçado. 

E sempre serviu. 

Há dias, no salão do teatro D. Amélia, um médico há pouco saído da escola, era 
aconselhado por um amigo a que de si mesmo fizesse sempre o panegírico, com meio de criar 
a fama. 

- Mas só os tolos é que acreditam nisso! disse o médico.  

- Mas também adoecem, respondeu-lhe o outro. 

 

 

Lisboa, 24 de Novembro de 1901.  

 

João da Câmara . 
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Gazeta de Notícias. nº 357. Rio de Janeiro, 23 de Dezembro de 1901. p. 1, 1 col. 
Rodapé.   

 

 

NA BATALHA 

 

 

Tocaram os órgãos marchas fúnebres; os padres, vestidos de negro e ouro, entoaram a 
missa de réquiem sob as elevadas abobadas do mais belo templo de Portugal, um dos mais 
formosos no mundo.  

Encheram-se as naves, e ainda às portas o povo se aglomerava. 

Para seus túmulos definitivos, na Capela do Fundador, foram na quinta-feira 
transladadas as cinzas dos reis D. Afonso V e D. João II, da rainha D. Isabel, esposa de D. 
Afonso e as do príncipe filho único legítimo de D. João. 

Foi pagamento de uma dívida  

Que importa que, uns ao lado dos outros, repousem finalmente na morte alguns que 
em vida tão inimigos foram? Melhor assim nos recordam misérias humanas, e defuntos nos 
dão lições.  

El- rei D. Carlos assistindo ao ato solene, diante do túmulo do infante D. Pedro, hoje 
pelos historiadores tão exaltados por suas virtudes e saber, de certo recordaria como acérrimo 
inimigo foi do grande príncipe seu meio irmão conde de Barcellos, fundador da casa de 
Bragança. Seguindo o caixão de D. João II, lembrar-se-ia de certo da horrorosa tragédia de 
Évora e do duque D. Fernando a caminho do cadafalso.     

Muito maior significado ali tinha a sua presença. 

A história é julgadora tão imparcial quanto lhe permite o conhecimento que tem dos 
fatos e suas consequências, só adquirido através das paixões de quem os narra.  

O que não devia de ser era continuarem ao abandono os ossos dos que foram lume 
glorioso da dinastia de Avis, expostos a novos sacrilégios. É lembrar o sucedido ao corpo de 
D. João II, arrancado do caixão pelos soldados franceses, sequiosos de presa mais rica, depois, 
num ato de desespero, irreligiosamente espalhados.  

Dinastia de Avis! Que fastos de nossa história evoca o só pronunciar dessas três 
palavras! São páginas de uma assombrosa epopeia que se vão desenrolando; parece que 
novamente se ouvem cantos de vitória e todo o céu resplandece! O sonho que os heróis 
sonharam realizou-se um dia, e tão opulento foi que, há séculos de distância, hoje novamente 
um sonho nos parece.  

Ali iam dois corpos que foram de gigantes: o do infeliz Afonso Africano e do trágico 
Príncipe Perfeito.  

Por isso, entre os cantos sortunos do órgão, ouvia-se em Nossa Senhora da Vitória 
como que um sussurro de apoteose. Pujantemente reviviam memórias da guerra da 
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independência, primeiros toques de clarim na grande sinfonia heroica. Não soavam 
funebremente as vozes dos sacerdotes, não houve lágrimas no discurso do orador sagrado. Era 
um enterro, sim, mas todas as recordações eram de glórias.  

___ 

 

À meia noite havia partido de Lisboa o comboio expresso conduzindo a família real e 
muitos convidados. 

Tempo esplendido. Um dia de inverno cheio de luz acariciadora. 

Na estação de Leiria, onde o comboio chegou às nove horas e quarenta minutos da 
manhã de quinta feira eram as pessoas reais esperadas por todas as autoridades civis e 
militares, bispo-conde, muitas senhoras e muito povo.  

O cortejo atravessou a cidade toda em festa entre o estrondear das girândolas de 
foguetes, as salvas no castelo e aclamações entusiásticas. Muitos ciclistas, cavaleiros e mais 
de cem carruagens acompanhavam os visitantes régios e sua comitiva. Aquecendo o 
entusiasmo do povo em seus vivas frenéticos, corriam os estudantes, que em grande número 
tinham acorrido de Coimbra para assistirem às cerimônias e que, ao apear-se a rainha para dar 
entrada no templo da Batalha, estenderam suas capas no chão.  

Eram onze horas e meia quando os monarcas, recebidos com cerimonial do estilo, se 
encaminhavam sob o pálio para o histórico monumento. 

Era tal a multidão, tão impotente a polícia para conte-la, que os reis mal puderam entre 
ela caminhar até a casa do Capitulo. Aqui, subindo ao trono que lhes fora preparado, ouviram 
as alocuções do presidente da Câmara Municipal e do governador civil e receberam algumas 
representações. 

O almoço foi servido na sala de D. Fernando, e pela uma hora da tarde deu-se 
princípio à cerimônia religiosa, sendo o sermão pregado por um dos mais ilustres oradores 
portugueses, o cônego Alves Mendes.  

Seguiu-se depois a cerimônia da transladação, ajudando o príncipe real e o infante D. 
Manuel a conduzir até o túmulo a urna de D. João II.  

_____ 

 

Disse Alves Mendes, referindo-se à igreja da Batalha; - “Muito deve a arte ao 
transluminoso ideal de arte cristã, que arremessou aos ares estes templos famosos, verdadeiras 
arcas de alianças, que são, no finito, a ideia do infinito”. 

Poema de mármore o chamou Alexandre Herculano. De toda a grande epopeia 
portuguesa, desde os alicerces mandados abrir pelo mestre de Avis, até as capelas imperfeitas 
de estilo manuelino, ali não há pedra em coluna, abobada, nicho de santo ou janela rendilhada, 
que não traga à lembrança algum fato por Luís de Camões cantado em seus Lusíadas. Até 
parece que podem aquelas pedras recitar as estrofes do poema que nelas deveria ser gravado. 
Uma obra só tem a outra que se possa comparar em perfeição. 
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O templo, com sua grande nave entre feixes de colunas; a Casa do Capítulo, cuja 
construção inspirou A Abobada, celebrado romance de Herculano; claustro feito de 
maravilhosas rendas; a Capela do Fundador, falam-nos de outros tempos, em que as almas 
eram mais puras e podiam elevar mais altos seus voos.  

Falam-nos, sobretudo, do Mestre de Avis, que, bastardo de D. Pedro o Justiceiro, 
aclamado rei pelo povo de Lisboa, amparado pelo alto espírito de João das Regras e pela 
espada do Condestável, naqueles campos consolidou, por séculos, a independência da nação. 
Na rua nasceu a revolução memorável; até dentro do paço a levou o príncipe, matando por 
suas mãos o conde Andeiro e desterrando as duas vezes adultera rainha D. Leonor, cuja alma 
negra só dá luz seu muito amor de mãe. 

Naqueles campos foi dada a batalha decisiva. O famoso templo foi cumprimento de 
promessa, e chama-se de nossa senhora da vitória. Ali, sete mil portugueses desbarataram o 
poderoso exército castelhano, que pela primeira vez, em Portugal, fez ouvir o estrondo da 
artilharia.  

Leu-o a gente no velho cronista Fernão Lopes, descrito em seu muito simples estilo de 
eloquente sinceridade; leu-o depois, nas páginas brilhantes de Oliveira Martins, na sua Vida 
de Nun’Alvares, e compreendeu como a fé dos grandes capitães lhes havia de mostrar 
milagrosa a vitória final: D. João de Portugal, revendo, maravilhado, os despojos que no 
campo lhes ficaram; D. João de Castela, fugindo espavorido e, doido, chorando com a cabeça 
encostada às paredes, como Fernão Lopes o descreve, que até parece ter primeiro possuído a 
pena de Shakespeare.  

Grande geração deixou o Mestre D’Avis, para que maior fosse a glória de Portugal: D. 
Duarte o eloquente, rei justo e desgraçado; D. Pedro, o imaculado regente, vítima do combate 
na Alfarrobeira; e D. Henrique, o sonhador de Sagres, tão forte que realizou o sonho; D. João, 
que tão denodadamente se portou em África; finalmente D. Fernando, o cativo de Fez, com 
tanta resignação e fé arrastando seus grilhões  que mereceu o cognome de Santo.  

Todos ali dormem, junto do Mestre. Os olhos ingênuos das duas crianças que, há dias, 
pela primeira vez, entraram naquele templo, deveriam ter sentido, ao contemplar os túmulos, a 
umidade de uma lágrima.  

Grande foi a epopeia começada em Aljubarrota, que vemos depois desenrolando-se 
por toda a costa africana, nos Algarves d’além mar, até para lá do cabo. Não, por ali abaixo 
sempre, sempre, até ao cabo Tormentoso, nome tão profeticamente mudado por D. João II 
pelo de Boa Esperança.  

Mas quanto sonho de tragédia veio a tanto resplendor macular de negro! As glórias de 
Ceuta contrapõem-se os martírios de D. Fernando, as lutas contra D. Pedro, a desgraça de 
Toro, o punhal de D. João II cravado no peito de seu cunhado duque de Viseu!  

Mas a epopeia fora encetada pelo espírito enérgico do grande infante e não lhe haviam 
posto as fúrias dos temporais no extremo sul-africano. Pôs-lhe remate D. Manuel o 
Venturoso, com o descobrimento do caminho da Índia e os contratos que fez com os reis 
opulentos do Oriente; foi ele o rei de Portugal que primeiro teve conhecimento das terras de 
Santa Cruz; no seu tempo, lá nas praias longínquas de Malaca, havia de tornar-se famoso o 
mais afamado capitão português, Afonso de Albuquerque, o Albuquerque terríbil. 

Correu o mundo inteiro a bandeira portuguesa, 
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E, se mais mundo houvera, lá chegara. 

  

Mas a tragédia negra, ciumenta, continuava espreitando. Não havia de realizar-se o 
sonho esplendoroso de Camões ao terminar os Lusíadas. Os campos de Ampelusa não 
houveram seus ecos acordados pelas trombetas portuguesas, tocando hinos de triunfo; mas o 
de Alcácer Quibir beberam sequiosos o melhor sangue de Portugal. Dois anos passados sobre 
desastres, entrara em Lisboa quase sem resistência, porque não havia homens, o exército do 
duque de Alba.  

_____ 

 

Quatro caixões foram agora no convento da Batalha colocados em seus lugares 
definitivos. 

E sempre o poema heroico a recordar-nos, e a tragédia sempre! 

D. Afonso V deixara em quatro praças africanas a bandeira portuguesa a tremular 
Vencidos ficaram os mouros em Ceuta, Alcácer – Ceguer, Árzila e Tanger. Assim, o rei de 
Portugal minorava a mágoa que lhe ficara da perda de um império maior, cuja visão se 
desfizera na batalha de Toro. Do combate apenas saiu gloriosa a espada de D. João, então 
príncipe.  

Príncipe Perfeito lhe chama a história, quando ele, em hora muito amarga, fechou para 
sempre os olhos, exclamou, ao saber a nova, Isabel a Católica: - “Morreu o homem!” E que 
homem era, e que pulso, e com que aferro se arraigara à grande ideia! O seu mando, sulcaram 
os mares africanos Diogo de Azambuja, Diogo Cão, Bartolomeu Dias. 

Mas os outros dois caixões, de quem eram? ... Para que viveram aquela rainha e aquele 
príncipe? 

Ela, morta aos 23 anos, tendo assistido às lutas cruéis entre seu marido e seu pai, que 
mais fez no mundo senão chorar? 

Ele, desastrosamente morto aos 16 anos, arruinando, em segundos, castelos 
maravilhosos da fantasia, que jamais conta com a morte, para que veio ao mundo, senão para 
despedaçar corações? 

Dormem sossegados agora na capela dos heróis. Entre tantas recordações triunfantes 
haveria talvez uma lágrima para eles. 

 

Lisboa, 1 de dezembro de 1901 

 

João da Câmara .    
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Gazeta de Notícias. nº 364. Rio de Janeiro, 30 de Dezembro de 1901. p. 1, 1 col. 
rodapé  

 

 

EM COIMBRA 

 

 

De Coimbra dato hoje a minha carta. Talvez, e não só por isso, eu vá acordar saudades 
em algum leitor.  

Mas muito pouco da cidade lhes falarei. Cheguei doente, e, só em cumprimento de um 
dever, encho, estes linguados de papel no intervalo das punhaladas mais rija duma nevralgia, 
bárbara e teimosa. Ainda não avistei o Mondego nem a torre da Universidade. 

Não lhes falei da Quinta das Lágrimas nem da Lapa dos Esteios, da estrada da Beira 
nem do Choupal.  

Em frente da minha janela ergue-se a mata de Santa Cruz com seus loureiros verde-
negros, que nem uma leve viração do norte faz mansamente bulir. A tarde esteve esplendida. 
O céu muito vermelho pouco nos falou do inverno. Quando acendi o candeeiro, na [hora] em 
que o azul [se esbatia] nos tons mais quentes do poente, luzia com intensidade a estrela 
vespertina.  

Este trecho de paisagem, que daqui desfruto, feche-se a estas horas de uma ternura 
infinita. 

É tão cheia de lendas esta cidade! Desde as velhas épocas, que romances nela se 
desenrolavam em que o Amor assumiu toda a direção do maravilhoso! Vieram sempre por 
esses tempos fora os poetas cantando-a. De certo Luiz de Camões, ao escrever na gruta de 
Macau o episódio da Linda Inês, recordaria, saudoso, seus dias de estudante, os sonhos que, 
muito novo, aqui sonhara nos salgueirais do Mondego, no Penedo da Saudade, talvez sob 
alguma dessas árvores velhíssimas que avisto da minha janela. 

Todos os poetas da escola romântica, mais ou menos, ai versejaram por essas ruas 
velhas, entre paredes históricas, ou por esses campos, entre as roseiras bravas. Depois deles, 
aqui procuravam suas primeiras rimas e de Coimbra ditaram seus primeiros versos João de 
Deus e Antero de Quental, e ainda depois, Guerra Junqueiro, Gonçalves Campo, o conde de 
Monsaraz, o conde de Sabugosa. Nesta dulcíssima paisagem se inspiraram outros ainda mais 
modernos: Luiz Guimarães, Lopes Vieira, João de Barros, João Lúcio, quantos mais! 

Quando, antes de ontem, aqui cheguei embora doente e cansado das horas de viagem 
no comboio que me trouxe do Porto, depois do contentamento de abraçar meu filho, minha 
irmã e meus sobrinhos, quis dissipar uns restos de melancolia acompanhando-os a um 
espetáculo, que nessa noite se realizava no teatro circo do bairro de Santa Cruz.  

Era a estreia da companhia Feijou, acrobático, cômico-ginástica, etc.  
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Cada vez que, fazendo alas a um novo artista, davam entrada na arena umas quatro 
raparigas desastradamente envergando umas pantalonas turco-fantásticas, de cetim encarnado, 
era uma ovação que tremia a gente não fosse cair toda a caliça do teto.  

Assim foi até ao fim do espetáculo.  

E eu lembrava-me das recitas do Zacconi a que tinha assistido em Lisboa, no teatro D. 
Amélia, e pensava quanto não deveria agradecer o grande ator a uma plateia [ ] tão fácil de 
entusiasmar, [são] [ ] sinceramente ao[ ]. Os velhos já não sabem rir sem esforço e já nem 
sabem chorar; o riso é uma careta; a lágrima do tamanho de uma cabecinha de alfinete, se 
tremeluz alguma vez na pálpebra, raro chega a deslizar pela cara. Ora nas grandes cidades 
vive-se muito depressa – melhor diremos: morre-se muito depressa – e há lá rapazes de vinte 
e cinco anos mais velhos do que eu. Vi o Zacconi algumas vezes aplaudido, assisti até as 
grandes ovações que lhe fizeram; mas, Deus me perdoe se me engano, não foi nos momentos 
em que ele se me revelou extraordinário artista.  

Não foi quando no Pão alheio conta, com gestos de artística sobriedade, a grande 
tragédia de sua vida; não foi quando nos Espectros se exalta com o Pastor ou convida a mãe 
para beber com ele uma garrafa de champanhe; não foi na grande cena de embriaguez, no 
terceiro ato do Poder das Trevas. Aplaudido foi de certo; mas muitos se deixaram ficar 
sossegadinhos em seus lugares e digestão, discutindo pacatamente, com melhores ou piores 
argumentos, as peças que não conheciam. 

Quando vi a plateia toda de pé, delirante, a enrouquecer com bravos e a acenar com 
lenços, foi no final da Morte Civil, quando ele, salvo erro, estropiado, com mau critério, a 
peça, a que rouba toda a moralidade, se suicida ingerindo uma forte dose de [estricnina]. 
Então as contorções dos braços e das pernas, o falar entre os dentes cerrados, o dobrar 
tetânico do corpo, puseram de pé toda plateia, comovida, entusiasmada com a exibição algo 
clownesca do caso patológico. E diz ele que assim é por toda a parte onde vai. E eu, suponho 
que, ao dizê-lo, Zacconi há de sentir uma pequenina dor em sua alma de grande artista.  

A faculdade de sentir embota-se pouco a pouco. Na minha idade já não provoca 
entusiasmo a exibição de umas pantalonas encarnadas; mas sei que estive alegre vendo tanta 
alegria, e que, ao mesmo tempo uma pequenina comoção, com seus laivos de tristeza, me 
acompanhou sempre naquele camarote.  

Hoje houve distribuição de prêmios na Universidade e logo há de realizar-se o baile 
dos ursos, alcunha porque são conhecidos os premiados.  

Lá irão todos. Mas, como é coisa vulgar afamados químicos, filósofos e júris cônsules 
não serem excelentes dançarinos, o Reitor, por amabilidade às meninas da [] convida também 
para a salas da Reitoria alguns dos que melhores sabem dar à perna e dirigir a uma dama um 
cumprimento abemolado.  

Agora d’aqui saíram dois estudantes, com suas capas e batinas, influidíssimos: um 
urso de óculos de ouro e um dançarino de botas de polimento. 

Doente, mal tenho posto o pé na rua; mas a amabilidade de muitos aqui me tem trazido 
um pouco desse perfume lá de fora. Aqui abracei dois poetas, bons amigos, Manuel Gaio e 
Eugênio de Castro, que vão conservando sua mocidade vivendo entre rapazes. Destes alguns 
têm vindo também alegrar-me com suas discussões bulhentas e seus entusiasmos.  
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A atmosfera é outra aqui, mais cheia de ideais, e faz bem à alma respirá-la. Há calor e 
sinceridade em tudo o que num centro de velhos, de vencidos, de envenenados, não chega 
para chamar um olhar distraído. 

Coimbra! Quanta poesia evoca o só pronunciar-lhe o nome! 

Coimbra! A lusa Antenas, como lhe chamava o conselheiro Acácio. 

- “... Reclinada molemente na sua verdejante colina como odalisca em seus aposentos, 
és a sábia Coimbra, a lusa Atenas. Beija-lhe os pés, segredando-lhe [de amor], o saudoso 
Mondego...” 

Como é alegre, como torce a gente em risos todo esse jantar em casa do conselheiro! 

“Não esperem o festim de Lúculo, é apenas o modesto passadio de um humilde 
filósofo!”  

Pobre Eça de Queirós, que, com tão boas risadas, se atirava à pança do grave 
conselheiro! Hoje aqui estive com a sua viúva, hoje aqui beijei seus dois filhinhos mais 
novos, duas crianças de apetite, lindas, fortes e inteligentes. 

De que havíamos de falar senão do morto ilustre e querido? 
Do Porto até Coimbra acompanhou-me na viagem o editor Lello e da obra de Eça de Queiroz, 
mais que de outros livros, veio conversando comigo.  

Ramalho Ortigão e Luiz de Magalhães estão encarregados pela Sr. D. Emília de Castro 
Eça de Queirós de coligir os artigos espalhados pelos jornais portugueses e brasileiros, 
revistas e outras publicações. Devem formar alguns volumes, que todos serão publicados no 
prazo máximo de três [anos].  

A desvelada companheira do grande romancista contou-me do muito interesse com 
que ele falava do S. Frei Gil, obra por que se apaixonara. Infelizmente nada ficou escrito nem 
da sua predecessora no gênero A lenda de S. Cristovam. 

Brevemente numa das praças de Lisboa vai ser levantado a Eça de Queirós um 
pequenino monumento de cuja execução foi encarregado o escultor Teixeira Lopes.  

Os amigos que tomaram a iniciativa da subscrição e que pertenceram quase todos ao 
muito falado grupo dos Vencidos na Vida, escolheram para o local o quietíssimo largo do 
Quintela, onde se ergue uma das mais formosas palmeiras de Lisboa, que lhe dará sombra.  

O conde de Arnoso, que, com a colaboração poética de Alberto de Oliveira, extraiu 
uma oratória do Suave Milagre, a qual será representada, véspera de Natal, no Teatro D. 
Maria, destina os direitos de autor para a construção do monumento em homenagem ao 
amigo, que tão brilhantemente escreveu o prólogo para o seu livro de contos – Azulejos. 

O inverno vai frio. Falar de mortos, dizer bem deles, deve aconchegá-los.  

 

 

Coimbra, 8 de Dezembro de 1901. 

 



676 
 

João da Câmara  
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A CIDADE E AS SERRAS 

 

 

Na minha última carta falei-lhes de Coimbra e do Eça de Queirós. Não era assunto 
para tão poucas linhas nem para ser tratado assim ligeiramente. A ele volto ainda uma vez 
agora com mais algum descanso e melhor saúde. 

Os filhos do querido romancista, três pequeninos adoráveis e uma menina quase 
senhora, frequentes vezes os encontrei e com eles conversei muito. Muito simpáticos, atrai-
nos logo para eles a inteligência que herdaram de seus pais e, se lhes revela nos olhos lindos e 
na graciosidade sorridente das bocas. Fortes, corados, é sangue deveras português que lhes 
corre nas veias. 

De Paris, capital da civilização, desembarcaram um dia na velha Coimbra, último 
[contraforte] das altas serras da Beira. E as serras mais do que as cidades lhes devem ser 
salutares. Um certo carregar nos RR é único indício de seu nascimento ou educação em terras 
de França. 

Trouxe-as para Portugal a viúva de Eça de Queirós Sra. D. Emília de Castro Pamplona 
filha dos condes de Resende, companheira do romancista em seus tempos gloriosos, 
[enfermeira] carinhosa em sua prolongada doença cruelíssima. Acompanhou-o durante a 
maior parte da sua estada nas cidades nevoentas da Inglaterra e com ele veio até Paris, onde 
ele fechou para sempre os olhos.  

Foi com maior enternecimento que me falou desse último, adorável livro. A Cidade e 
as Serras, pensado, composto, todo ele escrito ao lado dela. Disse-me o quanto gostava de lê-
lo e quantas vezes o relia, porque nos últimos tempos, lhe ouvira repetir, conversando, aquele 
mesmo aborrecimento da Cidade, aquela mesma saudade das Serras. Relê-lo era ouvir outra 
vez o querido morto, dizendo-lhe o seu tédio na grande capital, o vivo desejo de vir descansar 
na sua quinta do Douro, alegrada por outro sol mais luminoso, perfumado por outras plantas e 
onde cantam rouxinóis ao luar de abril, canções que ele ouvira em pequeno. Queixas que dizia 
ele a escreveu e ela, relendo-o, avigora lembranças.  

Da realidade do sentimento provém a comoção que este livro de um português produz 
em nós portugueses.  
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A sinceridade com que foi escrito longe da pátria revela-nos, ao lado de seu alto 
espírito, o coração do romancista, sua grande ternura tão conhecida de seus amigos e que, 
tanta vez, lhe aprouve entre ironias amargas disfarçar.  

Páginas terníssimas ditou-lhas a saudade da terra que vinha amargurar no país do 
norte. No longo inverno, aconchegava-se junto do fogão; lá fora a neve ia caindo, caindo, sem 
bulha, melancolicamente. 

Limpava os vidros embaciados e via as árvores brancas, brancos os telhados, o céu 
baixo e pardacento. Corria então a cortina e punha-se a rever, nostálgico, regiões mais 
queridas do sol.  

O canto do exilado foi o livro que mais devemos agradecer-lhe.  

O grande artista mentia à tradição de português se não houvesse cantado a saudade.  

____ 

 

Reli o romance em Coimbra.  

Na velha cidade tão cheia de memórias, onde cada pedra de esburacados lavores nos 
conta uma lenda, sente-se a gente deveras em Portugal.  

São lindas, de sadia formosura as trincanas que ainda conservavam seus trajes 
pitorescos. Inspiram ainda os mesmos versos e fados, pelos choupos e salgueiros 
acompanhados dos mesmos murmúrios que ouviu o primeiro lírico de guitarra na mão, 
sonhando naquelas sombras.  

De saias arregaçadas, ao fim da ponte, lá vi as lavadeiras. Batendo a roupa cantavam. 
Velhos, relhos, enovelados, que por ali passassem teriam talvez uma doce visão de tempos 
idos, muitos melhores, que voltavam.  

Não há terra tão velha em que melhor cante a mocidade. Uma alegria anda constante 
no ar, a alegria que se chama esperança. Talvez por um efeito de contraste venha um dia 
aumentar a tristeza d’alguma tarde de [outono]. Mas este ainda lá vem tão longe, que ninguém 
o vê surdindo nas brumas do futuro, rosadas como de aurora. Quem pensa em crepúsculo de 
novembro! 

Deixe a Cabra de tocar uma tarde, e é ver que vida vai aquelas ruas da Alta em 
vésperas de feriado. Enchem-se os cafés; se há teatro, endoidece o bilheteiro. Pelas janelas 
abertas chegam à rua bulhentas discussões nas repúblicas.  

Ali ainda há ideais para caçar, ainda se questiona com alma qualquer assunto, ainda o 
encolher indiferente dos ombros não vem substituir argumentos. O espírito conservador, 
espalhado pela má tinta dum tipógrafo no reles papel das sebentas, não faz mossa nas crenças. 
Vai cada qual buscar suas razões ao girar mais vivo do sangue, que o amor a uma ideia lhe 
espicaça.  

O gesto largo acompanha a exuberante retórica. Falam todos ao mesmo tempo, 
exaltados, ameaçadores.  

Seja a discussão qual for, o entusiasmo é sempre o mesmo. Fala-se de arte, e cada qual 
se [bate] pelo autor favorito, romancista, ou poeta; de teatro um é pela atriz que se pinta de 
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louro, outro pela que tem melhor perna; de política, este quer D. Miguel, e a [forca] aquele 
canta as teorias de Proudhon. 

Dois estudantes vi eu, histéricos, [assanhados], um, republicano a exaltar a obra do 
marquês de Pombal, outro, açoriano e monárquico a esfrangalhá-la com ironias. Pareciam 
dois galos.    

Eu pensava: “Ora à maior parte da gente, fora da retórica dos artigos de fundo, que lhe 
importa o marquês de Pombal! Onde vão eles buscar tamanha paixão para tanta sinceridade 
na violência do ataque, na defesa argumentada? Como estão longe do cômodo, egoísta gesto 
de indiferença com que muitos, nos casos mais sérios da arte, política, religião, dizem como 
aquele padrinho de duelo na Lagartixa : - “Eu cá...pff...!” 

Ria, vendo-os engalfinhados, ouvindo-lhes o exagero dos insultos aos contrários; mas 
escutava-os contente, porque eram corações a bater, porque era sangue que lhes girava nas 
veias.  

Era vida enfim! 

Que vida deve ser aquilo: acreditar em alguma coisa, ter um amor que nos cante 
n’alma, ter um ideal em que se criem forças. 

Compara aqueles dois estudantes a tanta gente que conheço, a quem a desilusão trouxe 
como única filosofia, depois do ceticismo, o cinismo. São vulgares nas grandes capitais e 
exemplares antipáticos desses descrentes, incapazes de um trabalho, da luta de alguns minutos 
por uma ideia generosa.  

Impotentes, e pela impotência desgraçados, não deixam por isso de assumir certo ar 
superior, mal grado o olhar mortiço em que não brilha uma centelha a boca frouxa para um 
sorriso, a face decaída e esverdinhada. 

Mostram-se aborrecidos, externados por um trabalho que nem se quer tentaram.  

Em geral muito tolos, tem como superioridade um supremo desdém pelos outros. 
Longe de haverem levado vida à grande, como o Jacinto de A cidade e as Serras, no rés do 
chão que habitam em um becozinho da civilização, complicaram-se, perderam a faculdade de 
sentir o que é simples, o que é a santa natureza, muito míopes, é para eles invisível a gota de 
orvalho [...] e [límpida]. 

Encontra-os a gente aos cantos pela cidade, insuportáveis, com suas opiniões feitas de 
paradoxos [   ] sem [...] ao estrangeirismo. seu [distraído] olhar para quando não [...], porque 
estão lá muito em baixo, e se julgam há muito em cima.  

Mas, aquilo pega-se que é o pior. E o contágio explica-se: para um tolo é sempre fácil 
imitar um tolo.  

Não faltam em Lisboa os complicados, que, afinal, a civilização a toda parte há de 
levar seus bens e seus ridículos. 

De pequeninos se torcem aqueles pepinos. 

Há tempos, num carro americano, em que me dirigia para Santo Amaro, entraram dois 
pequenos, que são florescentes promessas. Treze, quatorze anos, quando muito. Chapéus com 
fitas, por causa do vento; presos a corrente de metal branco, molhos de chaves nas algibeiras, 
como quem tem muitas gavetas e cofres; cintos largos, anéis nos dedos e nas gravatas; ambos 
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de luneta. Mal fora da vistas da família, tiraram as cigarreiras, depois de outra algibeira as 
boquilhas, depois as caixas de fósforo com iscas pendentes para os dias de vento. Iam 
fumando, atirando alto as fumaças, contentes consigo, olhando para as janelas. Apearam-se 
com o carro a andar e caíram ambos na lama, escarrapachados, um de cada lado.  

_____ 

 

Sai de Coimbra com saudades, com preguiça de velar ao meio por onde esbracejo –  
Fr. Thomaz, pouco autorizado pregador – também duvidoso, sem um fim determinado em 
minha luta pela vida que não seja aguentar-me à tona d’água. Ando, há muito, à espera da 
aragem que tarda, essa hora que a todos deve sorrir uma vez na vida e de que fala Capus na 
sua comédia La [Vaine]. 

Aproximava-me de Lisboa o comboio e eu, à luz fraca das estrelas, ia vendo 
desaparecer os salgueiros entre os quais se avistavam manchas do Mondego num terníssimo 
palor.  

Respirava um dia um ar mais puro, [imitava] da arte e de ideais, sacudira 
preocupações, esquecera pequeninas misérias em que anda sempre a topar na vida de todos os 
dias. Deus nos banha ao espírito, [espreitam] a [vista], para outra paisagem de [ode] mais 
lavada, de mais embalsamadas brisas.  

Foi meu companheiro de viagem um bom amigo do Porto, jornalista ilustre, que pelo 
caminho ainda me entreteve, falando-me de arte que toda lhe é familiar, só convivendo com 
artistas: pintores, escultores, poetas, homens de teatro.  

Com uma velocidade de cinquenta quilômetros por hora a máquina aproximava-me da 
capital e, por instantes, eu continuava ainda na vida dos últimos dias, dando ouvidos a sonhos, 
anseios dum espírito que não tocou com as asas no lodo.  

Tínhamos atravessado os túneis, saíramos enfim daquele trecho da paisagem severa 
que o comboio atravessa mais lentamente até que a linha se desenvolve em mais largas curvas 
junto às águas do Tejo. Chegáramos ao entroncamento. Uns minutos de paragem, abalamos 
para Santarém passamos por debaixo da grande ponte iluminada, refletindo os renques de 
candeeiros nas águas quietas do rio. Chegamos ao Vale.  

Ali passei dos melhores tempos da minha infância. 

Encosto a cabeça aos vidros; com as mãos abrigo os olhos da luz interior. Procuro 
perfurar as trevas, avistar a casa dos meus pais junto à ponte sobre a vala. É tão escura a noite 
que apenas distingo um ligeiríssimo alvor.  

É o Vale, a terra da Menina dos Rouxinóis, a Joaninha dos olhos verdes, que eu 
conheci avó e muito velhinha, a inspiradora das mais belas páginas da Viagens na minha 
terra. A azinhaga, cantada por Almeida Garrett ficava ali à direita; era a que vinha da aldeia 
dar à Ponte da Asseca. 

Outro poeta ali morou. Ainda a família conserva a casa onde tão belas páginas 
escreveu Rabelo da Silva.  

Num instante atravessamos todo o Ribatejo. O comboio passa rápido, sem parar, 
assobiando às estações. Um clarão maior, lá nos ficam para trás vilazinhas históricas, aldeias 
alvejando em seus outeiros.  
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À nossa esquerda estende-se por ali a fora as planícies, onde pastam grandes manadas 
d’água, os touros vigiados pelos campinos, com seus trajes tradicionais: calção e meia, 
jaqueta ao ombro, barrete verde, orlado de vermelho.  

De quando em quando, com laivo branco no azul carregado do céu, vê-se a vela de 
uma falua, que parece caminhar pelos campos fora, tão extensos que o céu cai sobre eles e 
veem-se as estrelas a nascer no extremo horizonte.  

As aldeias iluminadas emolduram-se por instantes nos caixilhos da janela. 

Alvejam à esquerda as pirâmides de sal nas salinas da Povoa, passamos junto aos 
muros dumas fábricas, abandonamos o Tejo, tomamos a linha de cintura, um apito mais 
prolongado, um barulho maior, entramos no túnel e dali a cinco minutos chegamos à Lisboa. 
Aumentava o barulho da passagem das placas, ouvem-se os apitos, a rodar dos carros dos 
carregadores, entramos na estação.  

_____ 

 

Estamos na capital.  

E dá-me outra vez a preguiça para as misérias que vou encontrar, desiludidos, 
vencidos, feridos mortalmente, mas que ainda se vão arrastando, com os olhos tristes e na 
boca a contração dolorosa, que dá a desesperança resignada, ou aquele sorriso amargo da 
inveja impotente. 

Voltava de outros ares mais lavados, vivera numa atmosfera sadia, vira aldeias luzindo 
mansas na noite escura, recordava tempos de infância inocente, de mocidade inquieta, sonhos 
e canções.  

Chegara no mesmo comboio a família dum alto político e na estação grande número 
de partidários do antigo chefe de gabinete, todos de sobrecasaca e chapéus alto 
cumprimentavam as senhoras, recém-chegadas, que, muito amáveis, risonhas, distribuíam 
apertos de mão. 

Alarguei o passo pelo asfalto, atrás do galego que me levava a mala. 

Já aqueles cumprimentos me lembravam misérias de vencedores.  

Os vencidos não haviam de tardar. 

Desci a escada, e, à porta que dá para o Rocio, um amigo velho, de infância, veio ter 
comigo.  

Mais novo do que eu, mas calvo, branco, desdentado, luzia-lhe uma atroz amargura 
nos olhos azuis sobre a pálpebra inferior inchada, cercada por uma ruga muito funda. Nasceu 
rico; está na miséria, viúvo, cheio de filhos, incapaz de lutar, perseguido sempre pelas 
doenças, pela fome... E sempre sem ver solução, duvidoso para alguma que se lhe antolha, 
mas cujo caminho não sabe. Fecha os olhos, mergulha na treva para não ver... Acorda-o o 
grito horroroso de uma filha que lhe endoideceu. Conta a história, faz-lhe bem desabafar... 

E, para não ver mais nada, tem às vezes o gesto de querer arrancar os olhos papudos, 
uns olhos que olham para a gente e parece que perguntam: - “Por quê?... Por quê?”  
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Corriam pelo Rocio os Americanos elétricos, iluminados, fazendo tinir a campainha de 
aviso. Eram cheios os cafés. Do teatro de D. Maria vinham saindo os espectadores, os homens 
de gola levantadas, as senhoras embrulhadas em suas mantas claras. Rodavam as carruagens. 
Animava-se aquele canto de cidade. De repente pelas portas de Santo Antão começaram a 
desembocar no Rocio ondas e ondas de gente, que vinha do Coliseu, onde trabalha o faquir. 

Meti-me num carro e abalei. 

Entristecera-me a história daquele homem, cuja riqueza ali ficara por aquela cidade 
que o desprezava agora, quando o via sem forças, atarantado na luta, pronto a sucumbir. 
Lembrava-me depois do político muito rodeado na estação. E, por entre as lojas que vão 
fechando, o meu carro vai correndo [espargindo] estrelas de sob as rodas e com uma 
estrelinha lá no alto. 

Tinha saudades de Coimbra e da alegria dos rapazes, toda feita de sonhos.  

Tinha saudades da minha casa branca do Vale, à beira do rio onde as manadas vão 
beber, onde na folhagem densa dos salgueiros cantam de noite os rouxinóis.  

 

Lisboa, 15 de Dezembro de 1901. 

 

João da Câmara  
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PERU’ VELHO! 

 

 

O ano passado, por esse tempo, deram-me de presente um peru.  

Era um lindo bicho, gordo, cheio de importância, conselheiral. 

Foi uma alegria! Os pequenos todos em volta dele:  

_ Peru velho! 

Assobiavam-lhe. 

E ele muito tolo:  

- Glu!... glu! glu! glu!... 

Discutia-se o que se havia de dar ao peru: batatas, nozes, um copo de vinho branco... 

Aquilo não era peru, era um príncipe.  

A gente via-o passear no pátio, cheio de si, tufando as asas, arrastando-as, de calda em 
leque. Era vê-lo e adivinhar-lhe a felicidade. Um passadio excelente, a admiração da galeria... 

Não sei o que a Ratazzi achou de ridículo neste nosso amor ao meu peru de Natal.  

Fazemos-lhe festa como os ingleses ao [plum-pudding]; e não vejo que uma carne 
loura recheada de castanha seja coisa mais visível que sebo e passas com aguardente a arder.  

Peru velho! 

Não é galináceo, é um símbolo. 

Andaram hoje aos centos por essas ruas, homem de grande cana a encaminhá-los; 
milho aqui, milho acolá... E as cozinheiras a apalpar-lhes os papos, e escolhido com um ar 
vencedor olhando para os companheiros... 

Natal! Jantar de festa! A rapaziada toda em casa, que são férias.  

Uma alegria! 

Como todos olhávamos para o peru velho! 

_____ 

 

Só este nome – Natal! - me recorda os mais lindos sonhos da minha infância. O 
colégio, quando íamos para a missa, ainda de noite fechada! Olhávamos para o presépio 
armado pelo sacristão, que era um artista, e coisa mais bela nunca os olhos nos encantara.  
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E depois da missa, cantava-se o Te Deum, almoçava-se à pressa, ia cada qual para a 
sua casa.  

Jesus era bom, que nos dava tantas alegrias! 

Lá estava na gruta, deitado sobre as palhinhas. Ao longe avistava-se Belém e a 
cavalgada dos Reis Magos. Vinham pastores com cabritinhos ao ombro descendo pela 
encosta. Giravam as velas dum moinho. Vidro pisado fingia, que até a gente se enganava, as 
águas dum riacho. Uma estrela de papel dourado cintilava lá no alto, e um anjo tocava uma 
trombeta donde saía o dístico: - Glória in excelsis Deo! 

Não há Natal que me não lembre dessas madrugadas. 

Sai do colégio e ainda mais alegre vim encontrar o Natal em minha casa: a missa do 
galo, as campainhas muito alegres tocando ao bater da meia noite, quando o padre canta o que 
os anjos cantavam, a ceia depois da missa, e boas festas, boas festas! 

Que quantidade de gente àquela mesa, e todos com fome e a canja a fumegar! 

Que saudade nos trazem estes dias de festa! Vêm, outra vez, acompanhar-nos os 
fantasmas brancos amigos. Estão, outra vez, conosco, mais próximos. Boas festas! Boas 
festas! 

Mas quando nós, na alegria, nos sentíamos leve como se asas nos crescessem, também 
eles sofriam saudades doutros dias de Natal, muito longe agora, de que já ninguém vivo se 
recorda. E eles sorriam-se para nós, como nós sorrimos para nossos filhos, sem lhes falarmos 
de mortos. 

Que alegres eram as ceias desse tempo! Como hei de cear alegre, daqui a dois dias, 
quando voltar à casa depois da missa do galo.  

Tenho cá os meus filhos todos.  

O peru velho é que há de fazer sua falta.  

 

_____ 

 

Porque o peru do ano passado... 

Isto é um romancezinho triste. 

O peru do ano passado costumou-se à boa vida que levou durante dias.  

A gente não sabe ao certo o que pensa um peru; mas não é preciso ser-se fisionomista 
para se ter a certeza de que o meu andava satisfeitíssimo comigo e conosco.  

Pudera! 

Já lhes falei na boa mesa com que o animalzinho era animado. Cada vez mais anafado, 
de grande monco rubicundo, passeava imponente, convencido da sua importância. Tinha uns 
glu – glus que, traduzidos em vulgar, deveriam querer dizer: Sim, senhor!  
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Depois da última refeição, ao sol posto, trepava para uma grade, num recanto abrigado 
do vento aconchegava-se e, muito feliz, adormecia.  

Sonhava de certo sonhos alegres, e que lhe era devido aquilo, porque era gordo, honra 
suprema.  

E como a cozinheira era quem lhe dava de comer e lhe tomava o peso, lisonjeando-lhe 
a vaidade, ele tinha um certo fraco pela cozinheira. Percebia-se logo. Mas é isto que torna o 
drama um nadinha mais sombrio.  

Uma cozinheira não pode ter amizades; tem que cumprir a lei. E a lei contra os perus a 
sabemos. 

Estávamos na véspera de Natal, e ela declarou, cientificamente, que se o bicho tinha 
de ser comido ao jantar do dia seguinte, havia de ser morto àquela hora. 

Já ele estava no lugar a que se costumara, procurando o jeito para a boa sossega, na 
beatifica ventura de uma excelente digestão. 

- A carne fica mais tenra declarara a professora.  

Os menores enfiaram, os outros não se atreviam a fazer má figura com 
sentimentalidades.... 

Estava escrito.  

_____ 

 

A cozinheira passava mais uma vez a faca pela pedra de amolar. 

Se o peru tivesse botões com que falar, que lhes estaria dizendo àquela hora? Os 
vaidosos têm lindos sonhos e os perus são tão tolos!... 

Começava a fechar os olhos... 

Mortos de véspera, a carne sai mais tenra... 

Estava escrito.  

_____ 

   

Mal sabe a Ratazzi que lhe estou quase a dar razão.  

Mas tradições são tradições, e o que uma vez se fez tem mais valor à segunda. 

Que lindas tradições nos recorda o Natal, que lindas festas desde há séculos! 

As antigas matinas! Até a história do teatro português anda a elas tão ligada que falar 
do Natal é logo lembrar Gil Vicente.  

Faz para o ano quatro séculos que nasceu o rei D. João III. Dois dias depois estava Gil 
Vicente, vestido de vaqueiro, no quarto da rainha, estando presentes D. Manuel e a rainha D. 
Beatriz e a duquesa de Bragança, e dizia: 
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Pardiez! Siete arrepelones 

Me pegaron à la entrada, 

Mas yo di una puñada 

A’uno de los rascones.  

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

 

“E por ser coisa nova em Portugal, gostou tanto a rainha velha desta representação que 
pediu ao autor que isto mesmo lhe representasse às matinas do Natal, endereçado ao 
nascimento do Redentor; e porque a substância era mui desviada, em lugar disto fez o Auto 
Pastoril Castelhano”. 

Assim o diz a nota que vem nas Obras de Devoção: 

Que lindas obras são essas! 

Nas matinas do Natal foram depois representados o Auto da Sibila Cassandra, o da 
Fé, os dos Quatro Tempos, a Mofina Mendes, o Auto Pastoril Português, o da Feira, o da 
Barca do Purgatório.  

Que há deles a dizer que não seja falar de obras-primas? 

Quem não conhece a Morfina Mendes a dançar com o pote de azeite a cabeça, 
arquitetando castelos no ar? 

Cai-lhe o pote, vão-se-lhe os castelos, e nem por isso deixa de sair cantando: 

 

Por mais que a dita me enjeite, 

Pastores, não me deis guerra, 

Que todo o humano deleite, 

Como o meu pote de azeite 

Há de dar consigo em terra.  

 

Quando, pelo Centenário do Descobrimento da Índia, se representou no teatro D. 
Maria o Auto Pastoril Português, correu não sei que frêmito de entusiasmo pela plateia, 
quando Vasco Afonso acabou de recitar o prólogo, e Catalina entrou cantando: 

 

Tirai os olhos de mim 

Minha vida e meu descanso, 

Que me estais namorando. 
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Os vossos olhos, senhora, 

Senhora da formosura, 

Por cada momento de hora 

Dão mil anos de tristura, 

Temos de não ter ventura. 

Vida, não m’esteis olhando, 

Que me estais namorando. 

 

Que lindas não haviam de ser essas matinas de Natal! 

Há quatro séculos que isso foi! Há muitos mais que o Natal é festa! 

_____ 

 

Mas o ano passado, nesta casa, falhamos todos à tradição. 

A canja ainda se comeu, com melhor ou pior vontade. Mas, quando o peru deu sua 
entrada triunfal, rotundo, douradinho, temperado a primor, disse alguém, disfarçando: 

- Já não tenho apetite. 

E logo outro: 

- Nem eu. 

- Queres? Perguntava-se. 

- Não 

- Também não.  

Lembravam-se todos do pobre peru velho, tão inocente, tão em sossego como a linda 
Inês, descuidado, dispondo-se para a boa soneca, naquela tarde fatal. Havia em todos como 
que um remorso. 

Ele, que fora tão vaidoso em vida, fez depois de morto uma retirada vergonhosa, 
recheado com castanhas. 

O fim do jantar correu frio.  

A cozinheira pediu explicações; não se lhe deram capazes; falou em abandonar a 
pasta... Uma sensaboria. 

_____ 
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Vamos agora todos os anos à missa do galo nas Salesas.  

É um encanto! 

Lá no côro, por detrás da cortina, cantam as pequenas, com as suas vozinhas muito 
frescas, uns hinos muitos bonitos ao Deus Menino nascido.  

 

            Cantava nessas campinas, 

Esta noite um querubim. 

 

E as vozes dos anjos, que entoavam nos campos de Belém o Glória em in excelsis 
deviam de ser como aquelas, assim cantadas, assim meigas, assim cristalinas.  

À hora da comunhão, vêm todas, desde lá do fundo, cantando o bendito; afasta-se a 
cortina e, uma por uma, aparece uma toquinha branca no comungatório. Curvou-se, ergueu-se, 
desapareceu, vem outra. É um bando de borboletas em busca de luz. E o órgão acompanha a 
melodia que aos olhos nos traz a umidade de uma lágrima. 

Noite de Natal! Noite de tradições! Noite de tantas saudades! 

Eles, os fantasmas, lá estão conosco, a acompanhar-nos sempre.  

Voltamos para casa pelas ruas em sossego. 

O espírito vem tranquilo, acalmado pela música, por tanta recordação suavíssima. 

A ceia espera-nos. Há que horas jantamos! Trazemos fome.  

____ 

 

Mas, este ano, não há peru. 

 

Lisboa, 22 de Dezembro de 1901.  

 

João da Câmara .  

 

  



688 
 

Gazeta de Notícias. nº 27. Rio de Janeiro,  27 de Janeiro de 1902. p. 1, 1 col. Rodapé.  

 

 

ANO NOVO 

 

 

Ano Novo! Ano Novo! 

São as ruas cheias de gente, andam apinhados os carros elétricos. 

Tudo são cumprimentos. Nas casas dos ricos, dos ministros, dos grandes, de quantos 
têm na mão o pão do nosso compadre, já lhe dói o braço ao porteiro de tanto o estender a 
receber cartões.  

Vai nas ruas uma animada lufa-lufa. É que há visitas afora as de mero cumprimento, 
motivos de alegrias: crianças a rirem, presentes que se levam, presentes que se trazem, e um 
grande bolo, muito embrulhado, de baixo do braço, e que logo há de ser comido, com muita 
solenidade entre chilreada de passarinhos gulosos. 

Toda a loja faz seu negócio, os confeiteiros resplandecentes, as luxuosas exposições de 
brindes.  

Nessas então, mal cabe a gente lá dentro. À porta anda a polícia a restabelecer a 
circulação: todos querem ver o homem mecânico, que tira o chapéu, sorri, finca no olho o 
monóculo, cumprimenta, manequim tão perfeito, que é inveja dos manequins de carne e osso.  

Entre todas, resplandece na rua Augusta a loja encantadora do Baeta Dias, sempre 
sorridente, de olhar meigo e voz assopranada, sempre a dizer finezas, a todos atraindo, 
fazendo milagres de bom gosto na disposição da luz, na distribuição dos objetos tentadores, 
inovando com arte, vendendo com saber.  

Papelaria, tipografia, quinquilharia, tem de tudo: arte velha, arte nova, porcelanas, 
bronzes, vidros, carteiras, bilhetes, bonecos que falam, bonecas que dançam, pretos que 
fumam, cãezinhos que tocam, estátuas clássicas, quadrinhos, nefelibatas. 

Jorra luz de fontes invisíveis, e tudo resplandece, como na caverna do Ali Babá, como 
se outra vez houvesse fadas boas, varinhas de condão. Brilham mais que tudo os olhos das 
crianças deslumbradas e saem-lhe das boquinhas exclamações de pasmo.  

Grãozinho de poeira de ouro, que por tudo se espalha, brilham como estrelas 
pequeninas, e é pó de brilhantes que se recobre as barbas veneradas dos velhos simbólicos. 
Voam pombas levando boas novas, e de todos os lados é uma explosão de músicas, cilindros, 
realejos, fonógrafos, bonecos mecânicos, que mal se ouvem entre tantos risos, tanta explosão 
de alegria.  

Rodam carruagens que, ao passar atiram centelhas, a espalharem-se por toda a cidade: 
relâmpagos de sedas, de cetins, de vidros iriados, dos olhos e lábios a sorrirem. 

Mas o Baeta Dias quer sempre dar uma nota mais artística que os outros, e, por isso, o 
ano passado distribuiu aos compradores um brinde de gosto finíssimo, homenagem aos velhos 
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poetas portugueses. Poetas Velhos se chama esse livrinho admiravelmente encadernado. Em 
páginas douradas, entre graciosos ornatos, brilhavam, assinando seus melhores versos, os 
nomes de Luiz de Camões, de Gil Vicente, de João Xavier de Matos, de todos os grandes 
líricos de nossa terra. 

Uma vez, coube-me a dita de encher um desses livrinhos. Fiz uma poesia para cada 
mês e as doze lhes chamei Poemas d’um ano. 

O que era já não sei. Seria naturalmente uma série de madrigais a uma leitora 
hipotética. Desejar-lhe-ia cada mês as mil venturas que uma cornucópia opulenta deseja a 
pedido dos poetas sobre a cabeça das leitoras: coroas de rosas em maio, de espigas em junho, 
de pâmpanos em setembro, e o mais sabido de todas as litografias. Num brinde, pelo Ano 
Bom devia de ser isso. 

O que valem versos sabemos. 

Censura a Virgílio o grande escrupuloso Santo Agostinho porque pôs Eneias a 
palestrar com Dido quando esta nem era nascida. Que diria dos poetas líricos a mentirem que 
se desunham, que, se a gente os fosse acreditar, um só não andaria vivo com tantas paixões 
que disseram mortais? Mas Bulhão Pato ainda corre Caparica, de espingarda no ombro atrás 
das codornizes, e há dias falei com Eduardo Vidal numa pacata repartição da alfândega.  

Que mentiras escrevem os líricos e com que lindas rimas as atiram para à posteridade! 

Não se me dava de saber ao certo em que pensava Victor Hugo, quando escrevia:  

Hier La nuit d’eté, qui nous prêtait ses voilles, E’tait digne de toi tant elle avait 
d’étoiles! 

Talvez, massado pelo editor, de ceroulas e chinelos, fumando seu cigarrinho, ora a 
falada mulher a visse loira e solene, ora trigueirinha e de nariz arrebitado, a maior parte das 
vezes de maneira indefinida. Ele, burguesmente alinhando os versos, procurando as rimas, 
atormentado talvez pelo pesadelo de algum credor que lhe viria bater à porta, e o leitor 
cismando na ígnea línguazinha da inspiração que lhe baixava do teto onde o artista fitava seus 
olhos de profeta! 

Em compensação – se aqui me é lícito tal palavra escrever – quanta vez não sucedeu o 
contrário! Quanta vez foi sentido o que se lançou no papel, tão sentido que até fez doer, e é o 
leitor que o lê bocejando, em ceroulas e chinelos, indiferentemente, a fumar seu cigarrinho! E 
as lágrimas parecem-lhe apenas palavras, palavras, como dizia – Hamlet. 

O fato é que já não sei o que vem a ser o tal Poema dum ano. Mas num álbum 
transcrevi o soneto de Dezembro, veio-me o álbum outra vez à mão, releu agora os versos e 
vêm-me aqui a pelo:  

 

Passou-se um ano. Passou-se!... 

Risos, dores, glórias, lutos 

Foram forçados tributos, 

Que o tempo a seu tempo trouxe. 
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Um ano é sempre agridoce: 

Tristes prantos logo enxutos, 

Risos de poucos minutos... 

O tempo o tempo não fosse. 

 

Eis-nos, enfim, em dezembro 

Se do passado me lembro. 

A saudade me lacera. 

 

Vai sombrio o tempo. Chove: 

O tempo a engrenagem move, 

Voltará co’a primavera. 

_____ 

 

É sestro de muitos, quando um ano acaba, dizer dele: Pois se vá; não deixa saudades. 

Há não sei que tolo prazer dizer-se um homem desgraçado. Todos a sorte desejam, 
todos afiançam que não a têm. Qualquer pequenino desgosto, se é próprio, lhes parece uma 
injustiça. Até os condoídos da má sorte dos outros acham a sua pior. 

O egoísta chega a roubar ao avarento o privilégio dos traços geniais. 

Um deles, e dos famosos, contava um dia: “Encontrei hoje o Ernesto. Não imaginas 
como ainda estou impressionado! Um rapaz tão bom, tão inteligente, que tão 
desafogadamente viva, tão feliz com sua mulherzinha! A casa dele era um encanto! Quanta 
vez lá jantei! Que belos jantares! Pois, filho, adoece-lhe a mulher, adoece ele, perde o 
emprego... Estão na maior das misérias! Hoje, quando o encontrei às seis horas da tarde, ainda 
não tinham comido uma só bucha de pão! O dó que me fez o olhar dele muito triste!... E eu, 
coitadinho de mim, que só tinha na algibeira os dez tostões para São Carlos”. 

E, a contá-lo, estava realmente comovido! Mas nem teve por instinto a ideia de não ir 
ao teatro e dar os dez tostões ao amigo.  

Afinal o que é a queixa da maior parte da gente sobre a própria infelicidade senão 
sintoma evidente do egoísmo que a domina, que lhe açambarca as faculdades? 

Ora vejo com certo prazer que, nos tempos da composição do meu poema, já em mim 
se efetuava certa mudança que não me desapraz ver antiga. Já não maldizia muito da fortuna, 
já para as coisas olhava como elas são, cheio de juízo. Porque assim devem ser vistas, e 
envaidece-me que assim já fosse há seis anos. 

O que foi, foi. O Fontes também disse uma vez: As coisas são o que são.  

O mal que passou até por vezes se volve em bem presente. 
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Barato é o saber que se compra com o primeiro errar, diz o Rodrigues Lobo na sua 
CORTE NA ALDEIA. E, entretanto, o momento das desilusões foi muita vez terrível.  

Agora mesmo, no instante mais intenso de minha vaidade, em que me achei de acordo 
com o Fontes, uma vez me disse cá dentro: -“Estás doido!... Isso é lá ter juízo, isso é lá pensar 
acertadamente! Queres o nome de tua mudança? Pois aqui tens e treme: é velhice!”  

E é natural que assim seja. E há seis anos já eu era velho! 

D’antes eram as esperanças não realizadas que nos obrigavam a mal dizer do ano que 
passava: ao ouvirmos a primeira badalada solene do sino indiferente e pacatão a dar 
pausadamente meia noite. Agora, menos poeta e mais filósofo, e a lembrança de meias horas, 
que deslizaram serenas, que nos acorda a saudade, o desejo insensato de segurarmos o tempo. 

É sintoma de velhice. Diga-me a vaidade o que disser, que fui poeta, que sou filósofo, 
rosna-me cá dentro não sei que sátiro irônico, a rir-se desdenhado: 

- É velho!  

D’antes abrasava-me a fantasia, olhava para as nuvens douradas, que a brisa da tarde 
leva mansamente pelas enormes plainos do azul, e nelas e com elas fundava e erguia os meus 
castelos. E assim vivia num sonho e assim queria o mundo em volta de mim, como se eu 
pudesse hipnotizá-lo e todo fazê-lo obedecer a meu mandado. Chegava o dia de S. Silvestre e 
eu pasmava que o sonho todo um sonho fosse; dava a primeira badalada da meia noite, e eu 
entrava no côro que dizia: - Pois que se vá; não deixa saudade. 

Acompanhados pela praga, assim se foram os melhores anos de minha vida. 

Agora dei em filósofo. 

O satirozinho tocou-me com o cotovelo cá dentro em ar de troça, mas não faço caso.  

Dei em filósofo. Ambições só de paz e tranquilidade. 

Se encontro um caturra a meu jeito, conversamos naquilo em que tenho gosto, coisas 
inocentes: um bocado de teatro, um bocado de literatura; falamos de alguns velhos místicos 
encantadores, de Fr. Thomé de Jesus, do padre Manuel Bernardes; fazemos os nossos 
paralelos e, até às vezes, poucas vezes, já dizemos algum mal dos novos. Mas esse prazer em 
cheio deixamo-lo para mais tarde.  

Velhice, sim; ainda não decrepitude.  

Assim o tempo vai passando e melhor passaria se o bom caturra o encontrássemos na 
província, fora de todo o bulício das cidades. A única paixão seria politicar um bocado, 
passeando devagar entre as vinhas em flor, trepando pelas encostas, ou, nas planícies, a um de 
fundo, seguindo o carreirinho a serpentear pelas searas, ouvindo o resmalhar dos trigos. À 
noite no Cassino, arranjaríamos um voltarete colérico, e depois, com o espírito tranquilo e um 
poema bucólico na mão, adormeceríamos ouvindo no silêncio da noite os cães dos rebanhos a 
ladrarem.  

E, quando o sino de nova freguesia nos anunciava o ano novo, dizíamos com um 
bocejo satisfeito: - Deus me abençoe o ano que morre, - Deus me abençoe o ano que desponta.  

E, ao longe, o tilintar das campainhas d’um rebanho... 

______ 
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Ano novo!... Mais um! 

Vem, como todos, carrancudo de mistérios, com aquele ar insuportável que dá a 
importância d’um segredo. 

Que nos trará? 

Afinal que é já sabido: para os que se queixam, muito mal; para os pacientes, algum 
bem. 

Trezentas e sessenta e cinco madrugadas, trezentos e sessenta e cinco crepúsculos, 
algumas auroras chuvosas, e alguns poentes esplendidos.  

Ouvi-se como que uma barulhada de ferrangada velha, já muito desconjunta, e o ano 
de 1901, o primeiro do século, mergulhou no abismo.  

Tratam agora os revisteiros de lhe fazer o inventário, em grande estendal maltratando-
o, escolhendo apenas uns bocadinhos mais são para as três apoteoses obrigatórias. Depois, 
velho decrépito, de longas barbas de estopa, dão-lhe um pontapé e atiram-no, esfarrapado para 
a história, com música arreglada pelo maestro em voga.  

Coristas feias cantam-lhe uma ode fúnebre em tom de valsa, e todas as meiguices são 
para o menino bonito que nasceu.  

Pois eu confesso: tenho uma certa pena do velhote. Deu-me uma ou outra pisadela, 
mas quero supor que foi sem querer. No mais foi sempre comigo duma grande delicadeza que 
muito lhe agradeço.  

O menino, com quem, aliás, ainda estou cerimonioso, acolhi-o numa linda festa de 
parentes e amigos, o que lhe deveria ter sido agradável.  

E, como os brindes que fizemos incluíram ausentes, se o meu desejo teve asas com 
que atravessasse o oceano, lá lhes chegaram, leitores, os meus votos. 

Saiam do zero-um com um certa saudade, entrem no zero-dois reluzentes de 
esperanças.  

 

 

Lisboa, 5 de Janeiro de 1902.  

 

João da Câmara .    
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Rodapé.    

 

 

O HERÓI DE CHAIMITE 

 

 

E há dois dias estava ali no hospital da Estrela, sobre a mesa de mármore, deitado, 
inerte! Dois médicos faziam-lhe a autópsia.  

Fôra falado, celebrado no mundo inteiro; fôra a mais retumbante glória dos 
portugueses do seu tempo. E agora a cabeça, de tão formosa energia e que tantos sonhos 
sonhara de vitórias, pendia sem forças; para sempre eram fechados os olhos, que tinham visto 
a realização dos sonhos.  

Um fio de sangue misturado com um pouco de massa encefálica saia do ferimento; uns 
médicos na casa lúgubre sondavam-lhe a profundidade, e Lisboa, inteira, comovida, deixava-
se absorver num pensamento único de sentidíssima tristeza.  

Quem ousara prever aquele quinto ato de tão desesperada amargura? Só quem 
soubesse ler muito fundamente nas almas e pormenorizar frases dum combate com inimigos 
mais terríveis, mais traidores, subtis e persistentes, sobretudo mais cruéis, muito mais, que os 
negros selvagens, as vatuas de Coolela e Manjacase. 

A nós mesmo, muito a medo e com espanto, perguntamos se não será preciso maior 
valor para lutar na vida e sofrer os desaires da sorte que para marchar com meia dúzia de 
soldados, sob um chuveiro de balas e de azagaias, através das charnecas, da África, em busca 
de um inimigo que é terror das mais poderosas nações. 

Pois andou Mousinho por essas ruas topando a cada esquina com mais valorosos que 
ele?  

_____ 

 

Chegara a nova feliz a Portugal, Mousinho aprisionara o Gungunhana. Podíamos mais 
um canto juntar à grande epopeia, dos maiores na história da humanidade. A luta, que se 
travara produzindo assombro às nações, tivera seu remate glorioso. 

Viera um novo alento de esperança, nos olhos que olhavam para o futuro, pôr-nos 
outra vez o brilho de que andavam tão falhos. As bocas respiravam com maior sofreguidão 
este ar da nossa terra. Cabeças que se inclinavam para o chão, desconsoladas, ergueram-se 
num impulso de altivez. A pátria, a quem muitos rezavam as orações da agonia, acordava 
novamente para a vida, e nos troncos ressequidos uma primavera inesperada fazia rebentar 
vergônteas novas.  

Por toda a Europa correu a notícia portentosa, voou até à América, e o sangue dos 
velhos soldados da Índia girou mais vermelho e vigoroso nas veias de seus netos.  



694 
 

O feito decisivo de Chaimite veio pôr na primeira plana, entre os heróis das modernas 
campanhas d’África, o nome, deste então imortal, de Joaquim Mousinho de Albuquerque. 
Toda a imprensa do mundo, até a que em geral se mostra menos afeiçoada às coisas 
portuguesas, falou com entusiasmo da campanha, a recordar os feitos que Os Lusíadas 
imortalizaram. 

Era outra a atmosfera em que se respirava, em que vibravam sons gloriosos de clarins. 
Já se não era português só com amor, mas também com muito orgulho.  

Num dia lindo, cheio de sol, cuja recordação imarcescível a memória guarda, 
desembarcou no arsenal o rei dos vatuas, senhor do grande exército que se dizia invencível.  

E tão acabrunhados se mostravam ele e os seus que a todos inspiravam piedade, e 
todos sentiam que uma bala os não houvesse levado no inconsciente delírio do combate.  

O nome de Mousinho andava então em todos os lábios, pronunciado com amor, com 
respeito, com devoção.  

Passados tempos, chegava ele a Lisboa, e por essas ruas aclamavam-no. Abraçavam-
no os amigos com lágrimas, que era uma delícia senti-las pelas faces. É que todos lhes deviam 
uma das melhores horas da vida, é que havíamos sentido as almas todas enlevadas num 
mesmo impulso, irmanadas num mesmo sentimento.  

Andavam por ai uns soldados de rostos empalidecidos pela febre, mas d’olhos 
brilhantes de alegria. Todos os queriam ouvir, e rodeavam-nos. Obrigavam-nos a 
contentarem, a repetirem o caso famoso. Assim se reviviam horas luminosas dos outros 
tempos, quando soldados e marinheiros contavam o que obraram portugueses nos grandes 
impérios da Índia, pelas vastíssimas costas de toda África, da Arábia, da Pérsia e ainda para 
além da Malaca.  

Não se olhava sem enternecimento para a bandeira que uma parte azul não desviara 
das velhas glórias a que suas quinas andavam costumadas.  

A anedota mais pequenina tinha o valor d’uma pérola. Três soldados que, durante 
horas, haviam andado perdidos, respondiam ao comandante, que lhes perguntava como se 
defenderiam se fossem atacados: -“Ora essa! Formávamos quadrado!” Tão convencidos 
estavam que três portugueses podiam formar um quadrado invencível!     

Correu Mousinho d’Albuquerque algumas das capitais da Europa, e em todas foi 
recebido como dos mais valentes capitães dos tempos modernos. Pela primeira vez o 
imperador Guilherme da Alemanha concedeu a um oficial estrangeiro a cruz da Águia 
Vermelha. Honraram-no os governos de França e de Inglaterra.  

Era tanta a glória de Mousinho que até em Portugal fez invejosos.  

_____ 

 

A bala que o havia de matar ele a desfechou contra si mesmo.  

A maior fortuna que um homem deve ambicionar, ele o escreveu, é morrer a tempo.  

Morrer a tempo! 
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Qual de nós, que o estimávamos tanto, não sentiu de amargura sangrar agora o 
coração? Por que uma bala d’um preto misericordioso não traspassou aquele peito de gigante, 
na hora em que o genial militar pôs remate à maior façanha de sua vida? 

Mousinho, em carta particular, descrevendo, comovido, o enterro dos soldados mortos 
em combate, rematou com estas palavras: “Há exéquias ou enterros pomposos que valham 
isto? Chega-se a ter inveja dos mortos!” Mal sabia ele que enterro pomposo lhe haviam de 
fazer; mal sabia que muitos havíamos de pensar naquelas palavras dele, tristemente. “Chega-
se a ter inveja dos mortos!”. Como nos seria a esta hora consolador acordar deste pesadelo e 
saber que o querido Mousinho estava enterrado num canto da África, com um montão de 
pedras a dizer-lhe a sepultura, rodeada por abalizes e um fio de arame que a defendesse das 
hienas! 

Em que deram tamanhas glórias! 

Ainda há dois dias, por ai o víamos passeando, muito alto, de beiço descaído, 
militarão, com o boné sobre a orelha esquerda, com grandes passadas, fazendo tinir as 
esporas.  

Voltavam-se todos para vê-lo passar.  

Às glórias militares, com seu formoso talento, outras soubera juntar quando 
comissário régio da província de Moçambique. Escritor muito distinto, é uma obra prima o 
seu livro. Acumulará triunfos.  

De volta definitiva a Lisboa, por distinção suprema com que quiseram honrá-lo os reis 
de Portugal, foi nomeado aio do príncipe.  

Mas a grande capital do reino não lhe havia de ser propícia como lhe o fora o sertão 
africano. Começou então para Mousinho, que muitos não conheciam, que sob um aspecto 
desdenhoso e soberbo escondia o mais terno coração, a nova luta para que não era preparado e 
em que cedo havia de sucumbir. 

Do muito que ele era capaz de sentir, de quantos extremos era sua alma, diz-no a carta 
ao conde de Arnoso, que tão conhecida foi. Escrevia-lhe o grande vencedor que, em prêmio 
de seus serviços, se alguns fizera, só pedia um bocadinho de proteção para a família de Caldas 
Xavier, seu falecido companheiro das armas. 

Todos os que mais intimamente o conheceram souberam de sua generosidade. Os 
jornais contaram o que choraram os pobres ao saberem-lhe da morte. Ímpetos de ternura 
vinham-lhe sem que ele pudesse domá-los, e logo parecia arrepender-se. 

Não era, portanto, apenas o seu orgulho que sofria com as injustiças do mundo, era 
também a sua alma boa. 

Pelo primeiro soube ele puxar quando invejas o acusaram. Fincou no olho o 
monóculo, desdenhoso, e pôs-se muito superior a calunias.  

Mas faltava-lhe aquela filosofia consoladora que têm os que mais conviveram com as 
misérias humanas, aqueles para quem o mundo tem o nome – vale de lágrimas -, os que nunca 
para ele olharam por outro prisma de mais rutilantes iriações, os que não conheceram 
aventuras gloriosas, nem encontraram no caminho a Fortuna sobre sua roda d’ouro.  

Mousinho compreendia bem, entretanto, o que era a felicidade e muitas vezes pensaria 
que a sorte nem sempre vem precedida pelos clarins triunfais.  
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Conversavamos uma vez a esse respeito, e eu disse-lhe até onde iam as minhas 
ambições: queria nunca me assustar quando tocassem à minha campainha. Mais que isso era 
desejar muito.  

E ele ria-se, mas achava-me razão. Muita vez, quando me via, brincava com o meu 
dito: “Que tal vai isso agora? Pode a gente bater-te à porta sem assustar?” 

Começou a entristecer. Alguns amigos reparavam que para eles o Mousinho redobrava 
de ternura. Convidava-os muito para a casa, para conversarem, fumarem uns cigarros. Saindo 
do Paço, na manhã de seu último dia, abraçou e beijou sorrindo o conde de Tarouca, seu 
grande amigo.  

Mas não eram bastante os amigos para lhe darem um bocadinho de sol àquela nuvem 
que, pouco a pouco, a crescer, lhe toldou toda a alegria. 

O que passou naquela alma ninguém o sabe. Ninguém pôde afirmar qual foi o instante 
negro em que ele decidiu pôr um remate à vida que lhe pesava. Escreveu as cartas e ainda 
depois conservou despreocupadamente, contou seus desejos de ir a Madrid, à coroação do 
novo rei, de uma viagem possível ao Brasil. Não eram horas para estar mentindo. A tentação 
ainda não se transformara em tenção. Depois, num impulso desgraçado, deitou numa caixa de 
correio as cartas que escrevera à rainha Sra. D. Amélia e à sua esposa amantíssima.  

Então já não havia remédio sem uma explicação com seus laivos ridículos. Tinha de 
ser.  

Que não sofreria o herói de Chaimite naqueles últimos instantes! Ao muito que sofrera 
pelo que no mundo encontrara juntar-se-ia a saudade do muito que deixava.  

Mas não havia remédio, não lhe permitia o delírio vê-lo.  

Um pobre que lhe estendesse a mão, triste aleijado encostado a um muro, declamando 
sua cantilena, a ele que tantas invejas nos outros criara, talvez lhe metesse inveja naquele 
instante, se um sentimento baixo pudesse em sua alma ter entrada.  

Ia a carruagem pela estrada de Benfica. Vinha caindo a noite. Desfechou o revolver 
numa fonte, e caiu sobre o banco da frente.  

A atoarda correu logo, que as más novas têm asas.  

Eu e o Urbano de Castro, que era dos mais íntimos amigos de Mousinho, estávamos 
numa frisa do teatro do Príncipe Real, despreocupadamente esperando a primeira 
representação da nova peça de Lopes de Mendonça. E pelos camarins e pelos corredores, pelo 
salão, a notícia lutuosa era comentada, discutida. Nas ruas, nos cafés, falava-se em voz baixa. 
E todos sentiam como que uma opressão no peito, um vazio na alma, um frio que a fazia 
tiritar.  

Morrera o herói de Chaimite. O herói de Chaimite matara-se! 

_____ 

 

Com que direito? – perguntamos. 
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Era Mousinho de Albuquerque um verdadeiro cristão, um católico praticante. Não o 
escondia a ninguém; diz-se que o revela nas cartas escritas já no suor da agonia. Com que 
direito o esqueceu naquele instante?  

Com que direito esqueceu a terra em que nasceu e que lhe deveu tanto e esqueceu seus 
companheiros d’armas? 

Tinha a mãe velhinha, que tanto por ele sofrera, seu filho único. Deu-lhe Deus, em 
troca de suas muitas lágrimas, a mais deslumbrante recompensa. Deu-lhe Deus aquele filho. 
Com que direito a si mesmo foi ele roubar-se ao puro e triunfal amor de sua mãe? 

Com que direito assim fugiu ao amor da esposa? Heroica, ainda mais que ele, andara a 
seu lado; e, quando ele se expunha à morte, ela, que lhe cosera no interior da farda o 
escapulário, rezava no seu oratório pelo que era vida da sua vida, pelas armas que comandava, 
mais valorosa em sua virtude que ele com todo o seu valor. Com que direito lhe apagou o sol 
para sempre? 

Com que direito, a nós, seus amigos, que fizemos de sua grande glória o melhor da 
nossa glória, com que direito nos veio despedaçar o coração, procurando seu centro mais 
sagrado, onde o tínhamos, e as recordações da nossa mocidade, e o nosso maior 
contentamento, quando o recebemos em nossos braços e o vimos levantado e vitoriado? Para 
que nos deu então tamanho bem, e que mal lhe fizemos nós? 

Acompanhamos seu caixão ao cemitério. Envolvia-o a bandeira da campanha dos 
namarraes. Um corpo a apodrecer era quanto restava do que foi o maior herói português dos 
tempos d’agora, do grande gênio militar que assombrara o mundo. 

Tudo no mundo é vaidade, e saber sofrer o único valor. 

Que horas seriam tão negras que as não desfez a aureola de tantas glórias? 

 E, com lágrimas nos olhos, todos perguntamos: Mas por quê? Mas por quê? 

 

 

Lisboa, 12 de Janeiro de 1902. 

 

João da Câmara .  
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LOCAL PARA O EDIFÍCIO DO CORREIO GERAL 

 

 

Não se assustem, que não é disso que lhes vou falar. 

Foi este, salvo erro que me não parece, o título que, há mais de vinte anos, encimou 
uma série interminável de folhetins publicados pelo engenheiro Miguel Paes no Diário de 
Notícias.  

Engenheiro muito distinto, não se lhe dava nas horas vagas de poetar a seu bocado. 
Principiou por discutir onde havia de construir-se o edifício do correio; depois devaneando, 
fazendo suas digressões a flaino por cem mil colunas, acabou por transformar Lisboa. 
Encheu-a de caminhos de ferro a serpentearem-lhe por baixo e a assobiarem-lhe por cima, 
atravessou o Tejo numa ponte monumental, atirou quilômetros de tabuleiros metálicos de São 
Pedro de Alcântara para Graça e da Graça para a Estrela, arrasou milhares de casas, abriu 
centenárias de ruas, edificou terraços e jardins. A velha cidade do marquês de Pombal 
estremecia de terror sobre as sólidas estacarias e pedia a Deus que lhe comutasse o Miguel 
Paes num novo terremoto.  

A febre de deitar abaixo ainda não começara nesse tempo e o Passeio Público vivia 
placidamente no conchego de suas grades. Mas as utopias do engenheiro sonhador iam 
começar a realizar-se. As picaretas estavam na forja. Um ou outro folhetim ainda apareceu, 
aprovando isto reprovando aquilo; mas pouco depois morria o Miguel Paes deixando Lisboa 
como a encontrara ao nascer.  

Agora, quando tantas novas construções estão em projeto, lembrei-me naturalmente 
dos folhetins, que durante perto de um ano ocupavam meio palmo no rés-do-chão do jornal, o 
mais lido nesse tempo.  

Interessa-me o assunto, já dele aqui tenho falado, dele ainda me ocuparei. 

Razões tenho para isso, até no Brasil. 

A comissão nomeada pelo governo para dirigir os negócios da Câmara Municipal de 
Lisboa pediu autorização para um empréstimo de quatrocentos contos de réis, que destina às 
obras da grande avenida Reisano Garcia. Assim terá o centro da cidade comunicação fácil 
pela avenida da Liberdade e Picoas, com a formosa alameda do Campo Grande. Ao mesmo 
tempo serão completadas as obras das ruas, que, desde a rotunda junto ao espaçoso parque em 
projeto, partem em diferentes direções e serão as principais artérias de um novo bairro sadio e 
admiravelmente situado.  

Construído o parque ter-se-á completado uma das obras mais úteis e formosas de 
Lisboa. 
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Entretanto, nem todos se mostram satisfeitos. O Miguel Paes deixou por ai muitos 
sonhadores como ele, que não se contentam com menos de arrasar quanto está feito para 
recomeçar com mais tento.  

-Quanto poderia isso custar? Perguntam. Dez, vinte, quarenta, cinquenta mil contos? 

E desde Ajuda até o Chiado, a meia encosta, atiram uma estrada maravilhosa, 
domando-a aos contornos do terreno, com só palácios dum lado e um terraço do outro, donde 
se pudesse, desde aquela altura vir sempre admirando o Tejo. 

- Cinquenta, sessenta mil contos? 

O mesmo fariam desde o Largo de São Roque até o Jardim da Escola.  

- Cem mil contos! 

E não se ficam em tão pouco. A beira do Tejo tudo seriam jardins, um só jardim toda a 
encosta fronteira. 

Venham-nos cá falar das maravilhas da Babilônia! 

- Duzentos, trezentos mil contos! 

Tratemos de nos contentar com muito menos. Já muito bom seria que os futuros 
proprietários nas avenidas novas, recordando a posição geográfica de Lisboa e uma ou outra 
de suas tradições, dentro de todo o caminhar da ciência de construir, tivessem um bocadinho 
de amor ao que um dia João Barreira tão sensatamente definiu a estética das cidades. 

Vai principiar a construção de muitos edifícios; precisamos encetar a campanha contra 
o prurido de exotismo ilógico e banal, que pretende transformar Lisboa na cidade mais 
sensabor do mundo. 

Temos descrições da velha capital feitas por estrangeiros que a visitaram e lhe 
acharam um particular encanto.  

Se não possuímos o que verdadeiramente possa chamar-se arquitetura portuguesa, 
tradições temos na construção de casas burguesas, que deveríamos, por amor da arte respeitar.  

Uma destas noites, no teatro da Avenida, assistindo ao ensaio da nova peça de Lopes 
de Mendonça, encantou-me o cenário que Samazani, por indicações de Vilaça, pintou para o 
primeiro ato do Tição Negro. A ação da peça, em que entram várias personagens de Gil 
Vicente, passa-se em tempos de o rei D. João III. A vista representa um pequenino largo em 
Lisboa, rodeado de casas quase todas pobres; apenas do lado esquerdo se vê uma janela com 
lavores na cantaria; ao fundo, duas ruas muito estreitas vão por ali acima, muito íngremes, 
passando sob dois arcos sombrios.  

Preceitos de higiene, amor ao sol, comodidades científicas de uma rampa a três por 
cento não são suficientes para que não tenha às vezes saudades da minha Lisboa antiga. Que 
recantos tinha tão pitorescos, com suas casas irregulares, janelas com adulas, cunhais com 
brasões carcomidos em cujos ornatos tanto gostam de espreguiçar-se as plantas parasitas, 
arcos que projetavam sombras misteriosas e em cujos nichos uma luz à noite tremulava em 
frente duma velha imagem! 

Um livro temos precioso, que nos descreve a cidade de há séculos, obra paciente e 
carinhosa do visconde Júlio de Castilho. Devia de ser leitura obrigatória de todos os arquitetos 
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portugueses, dos vereadores da câmara, de quantos a seu bel-capricho, porque lhes deu o 
dinheiro esse direito, constroem suas casas por dentro como lhes convém, por fora como nós 
as vemos. Ora os olhos são nossos e ninguém tem o direito de irritá-los.  

O Visconde de Castilho transporta-nos com erudição e arte a belos tempos em que a 
cidade tinha um caráter muito seu, que lhe dava um grande povo, todo vivendo num ideal 
comum. 

De outro livro do mesmo autor me lembrei agora, da Mocidade de Gil Vicente. 

Descreve-nos a viagem do moço, que havia de ser das maiores glórias do mundo na 
literatura dramática, descendo por esse Portugal desde o Minho e entrando na capital, onde 
então vinham afluir as grandes riquezas da Índia.  

Que linda é essa descrição, como cada insignificante pormenor nos revela a arte do 
grande povo de que estava por nascer o canto dos Lusíadas! 

Desse requintado gosto dos velhos portugueses ainda aqui, além, se conservavam 
memórias em Lisboa. Não quero referir-me aos gloriosos monumentos de todos conhecidos. 
Não falo dos Jerônimos, da Torre de Belém, do convento da Madre de Deus. Findaram as 
nossas glórias antes que findasse o bom critério da arte em Portugal. Até pobrezinho, em 
quadros de azulejos, no remate de um telhado irregular, em um alpendre alegrado pelo rubor 
duns cravos a desabrocharem num renque de vasos, o fino gosto se revelava.  

Às vezes, cansado o olhar de estrangeirismos antipáticos, chegamos a ter saudades do 
monótono estilo pombalino. Lembra-nos, por exemplo, do antigo largo da Esperança, com o 
seu chafariz, suas casinhas pobres, irregulares, com trapeiras, o velho convento ao fundo, e, 
francamente, preferíamo-lo, porque tinha caráter, à ventosa avenida de D. Carlos, com suas 
árvores alinhadas e construções modernas.  

É o que se chama progresso. Não há nada mais temível que uma palavra sonora. Serve 
a tudo como argumento, enche a boca de quem a diz e cala as bocas dos outros. 

Outra frase anda agora em moda, e que dislates terá favorecido! Ceci tuera celá.  

Até alguém, que já a tinha lido mais de uma vez, a citou com ênfase, julgando-a em 
latim: - Ceci tuera cela!  

Há quem se contente com palavras. Um dia, andando eu em trabalhos de nivelamento 
de uma estrada e faltando-me os fósforos, acendi o cigarro com a lente do nível. Pasmo dos 
trabalhadores. Mas um deles, que andava comigo havia mais tempo, explicou logo aos outros: 
- “Qualidade do vidro”. E todos ficaram satisfeitos.  

É o progresso! 

E que mal ele anda, às vezes, adaptado ao nosso meio, com que falta de critério, com 
que crimes de lesa-arte cometidos! É a varina a quem saiu a sorte, que era de pé descalço e 
canastra à cabeça, mais linda que um raio de sol, e fica infame de luvas e plumas.  

Anda a vaidade a ostentar-se, o que quer dizer a ignorância, porque só ignorantes são 
vaidosos. De quanta recordação histórica deram cabo, quanta vez sem necessidade alguma! 
Quanto nome de ilustríssimos desconhecidos se ostenta hoje em letreiros dessas ruas! Até os 
nomes mudados revelam a ignorância de quem o propôs. O famoso Cala-que-farás, citado 
por Gil Vicente e Camões em suas comédias, já não existia senão como indicador de uma 
pequenina travessa, ao pé da rua do Alecrim; mudaram-lhe o nome. A rua do Moinho de 
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Vento dizia-nos onde acabava, noutros tempos, a cidade; assobiavam moinhos onde é hoje o 
largo do Príncipe Real, o centro de Lisboa; chama-se agora, sem a menor razão de qualquer 
fato histórico, rua D. Pedro V. Até o Chiado passou a chamar-se rua Garret, quando foi do 
centenário de Camões, ninguém lembrando que foi o Chiado citado como poeta de valor pelo 
autor dos Lusíadas, seu contemporâneo e amigo.  

Nos países do norte, de mais requintada civilização, as velhas cidades da Alemanha, 
da Holanda, da Bélgica são, com amor patriótico e artístico, conservadas com seus feitios 
característicos e pitorescos. Só nos bairros modernos é que as construções ostentam todo o 
luxo que novas indústrias lhes saibam fornecer. A necessidade de qualquer nova avenida é 
discutida sempre, e só em caso de força maior destruirá uma obra de arte ou monumento 
histórico, por muito pobrezinho que se erga ante a linha vermelha do engenheiro.  

Não manda o progresso destruir quanto é arte e substituí-lo por chaminés a 
desenrolarem, orgulhosas, seus penachos de fumo. Traz-nos a indústria a riqueza, pode a arte 
trazer-nos um bem maior.  

Em nome do progresso!... Para que hão de assim caluniá-lo? 

Muito mal faz a retórica a toda a gente! Há lugares comuns que mereciam forca. Muita 
gente chama ao passado os tempos ominosos. A torre de Belém foi prisão?... Viva o 
progresso! Ponha-se-lhe ao lado o gasômetro! 

Na senda do progresso - que assim é que se diz e deve-se achar escrito no Pecúlio de 
Oradores – tem Lisboa caminhado passos gigantes nos últimos quinze ou vinte anos. Teria 
adiantado menos com um nadinha mais de caridade? Não são medonhas as obras do porto e 
todas as construções à beira do Tejo? Não são medonhos os mastros que seguram o fio dos 
carros elétricos nas ruas e praças principais? Não chegará a ser crime a indiferença com que 
nos mais respeitáveis monumentos, na Sé, nas ruínas do Carmo, por exemplo, deixaram 
implantar postes horríveis por onde passam milhares de linhas de telégrafos e telefones.  

Outro abuso, que as mais importantes cidades toleram e ainda há dias deu assunto a 
um artigo muito justo num dos melhores jornais ilustrados de Paris: o reclamo impertinente, o 
anuncio estrondoso que nos persegue, que nos impede a admiração de um ponto de vista, que 
nos distrai de um contentamento, com suas cores aos gritos. Pois não terei licença para 
passear no Tejo, admirar a beleza da cidade em suas sete colinas, sem que um cangalheiro me 
grite que os seus transportes fúnebres são mais baratos que os outros? Qual de nós está em seu 
melhor direito? Ele, de nos oferecer ou eu de olhar para o zimbório da Estrela, sem me 
importarem gatos-pingados? 

Exemplos de outras nações, argumentos dos que não os têm melhores, são maus 
exemplos e não servem. Os olhos são meus; por que hão de eles doer-se com o que não 
querem? 

Há dias, o Sr. Fuschini, na Câmara dos Deputados, falando na urgente necessidade de 
reconstruir em Coimbra o teatro acadêmico, tão cheio de tradições, disse que, nesse caso 
como em muitos da administração pública, conquanto fosse em política um evolucionista, era 
seu espírito o mais conservador possível. Falou da capa e batina que vestiram os homens mais 
eminentes do nosso país e do temor de as ver, um dia substituídas. Quer Coimbra como 
sempre foi, e mais uma vez revelou seu modo de pensar com relação a coisas de arte em 
Portugal. 

Arquivamos, que talvez volte um dia a ser ministro.  
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Também Coimbra tem padecido de maus ideais nos reformadores da cidade. Até 
Sintra, que a natureza faz maravilha para que os homens a enchessem de chalés às riscas.  

A mais simpática das nossas províncias, no que diz respeito a tradições, continua a ser 
o Minho encantador, e por isso nos ufanamos de mostrá-lo a estrangeiros, porque lhes damos 
a admirar Portugal como ele é, não mascarado.  

Divaguei como o Miguel Paes quando falou do Correio Geral. Mas alguns dos que me 
lerem hão de cá voltar a nossa terra, trazer dinheiro, construir talvez uma casa para seus 
filhos. Lembrem-se de que estão em Portugal, façam obras de portugueses.  

E Deus queira que o meu conselho para mais alguma coisa sirva que os muitos 
folhetins sobre o edifício do correio...  que nunca se fez.  

 

Lisboa, 19 de Janeiro de 1902. 

 

João da Câmara .  
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Gazeta de Notícias. nº 55. Rio de Janeiro, 24 de Fevereiro de 1902. p. 1, 8 col. 

 

 

AMENDOEIRAS EM FLOR 

 

 

Uma destas manhãs, abrindo a janela, vi lá no alto, em um quintal ao longe, a 
amendoeira toda em flor.  

Conheço-a desde pequeno, e ainda não houve janeiro em que ela assim não se toucasse 
de branco, tal qual numa noiva. 

É uma alegria para os olhos. 

E que lindo vai o inverno! Têm razão os que dizem que é eterna a primavera em 
Portugal. No verão de S. Martinho as olaias enganaram-se e deitaram umas floritas roxas a 
espreitarem; agora são as amendoeiras; não tardam os pessegueiros a pintar-se de cor de rosa 
e as macieiras depois, e depois todas as árvores dos pomares, para que os pintassilgos os 
verdilhões se embebedem de perfumes e os apaixonados metros melhor trinem nos valados.  

É assim todos os anos. E vem depois o verão e vem o outono e são amorosas as 
manhãs e são poéticas as tardes. Vem o inverno e os dias são lindos como agora, e tanto que a 
uma criança ouvi, há dias: - “O dia é triste, à força de ser bonito”. Era um canto religioso que 
se lhe erguia na alma e a punha recolhida. Naquela idade, não podia ser a razão que motivou a 
resposta de Paul Saint-Victor aos Goncourt, que lhe perguntavam por que motivo a gente anda 
mais triste na primavera.  

“Porque o campo remoça e nós envelhecemos sempre” respondeu o autor das Duas 
Máscaras. 

Não se costuma a gente à primavera em que vive. E como quem olha para o mar, horas 
e horas, enlevado; vem uma onda após outra, o que há de vir já foi visto, mas o encanto é 
sempre o mesmo e não há fartar os olhos.  

A natureza, com tanto repetir-se, não tem quem a vença em formosura.  

Entretanto, os homens correm sempre em busca de novidade, agora exaltando o que 
para a semana hão de esquecer: as tulipas, os crisântemos, as gardênias, flores da moda que 
não podem vencer a rosa; a arte nova que tão apregoada foi e que, fôra do ouro, do ferro e do 
bronze, tão pouco nos dá já que nos contente.  

Lembra-me agora o entusiasmo com que em Lisboa foi aceitou o sistema Khune, para 
curar todas as moléstias. Ninguém comia senão vegetais. Reinava a pera, a batata, a 
marmelada e a abóbora. A pescadinha era uma criminosa, o bife um assassino.  

Encontravam-se na rua dois entusiastas.  

- Então você? 

- Cá estou no sistema Khune.  
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- Logo vi; está ótimo, magro, descorado.... 

Porque é de observar que a palidez e a magreza eram nesse tempo sinais da mais 
florescente saúde.  

- Bendito seja o sistema Khune! 

- Para sempre seja bendito! 

Mas os vegetarianos deixaram-se disso. Voltaram aos ovos, ao lombo, ao chispe, 
engordando outra vez e andaram muito bem.  

Tout passe 

Tout casse 

Tout lasse 

Tudo não. 

Quem só vê o campo nas molduras dos vidros de uma carruagem, quando vai correndo 
rápido o comboio, fazendo girar os sulcos das campinas, quem um olhar só deita distraído 
para os tapetes de malmequeres onde pastam as manadas e pulam os poldrinhos cabeludos, e 
vê no rio minarem-se os choupos sem saber o que sua folhagem murmura e repara num 
pastor, no alto de um cabeço de mãos sobre o cajado, o queixo sobre as mãos, cismando, 
deitando para o horizonte um longo olhar e não adivinha em que pensa, quem não levou a 
vida no campo não sabe senti-la, não lhe conhece a alma. É preciso, de madrugada, ter-se 
andado sob os pinhais, ouvindo-lhes os gemidos e o murmúrio de suas fontes na relva, ter 
quebrado com a testa o fio que, de noite, a aranha teceu de árvore para árvore, ter ouvido o 
acordar dos ninhos, ter sonhado durante uma hora de sesta à sombra de um penedo cheio d’ 
heras, ter-se enlevado com uma cantiga de ceifeira, quando às ave-marias, o sino toca na 
aldeia, ter adormecido a céu descoberto, com os olhos preguiçosos contando as estrelas, 
enquanto os grilos cantam no rosmaninho, coaxam as rãs à beira do rio, e o ressonar da 
charneca é como o murmúrio de muitos beijos.  

Num ou noutro centro da moda, em Sintra, por exemplo, ainda há recantos deliciosos; 
mas o campo, [meus] encantos, é outro.  

Até nos penedos do Alto Alentejo e por entre os matos que vão investir com as serras 
do Algarve, há em certos dias de primavera uma alegria maior em dias de inverneira não sei 
que maior majestade.                

        No centro duma charneca deita a gente à vista em volta e, às vezes, não vê 
brancura de casal, não terreja um pedaço de serra a que houvessem roçado o mato, não alveja 
a vela dum moinho, não sobe lento para o céu o fumo duma fogueira. Não se avista sinal de 
um homem, não tine uma campainha, não canta em cascata o rio sobre as rodas duma azenha. 
Entretanto, há vida, e que vida! Sente-a a gente; basta pôr-se à escuta um momento para que 
saiba não estar só. Cantam as perdizes nos outeiros, rastejam nas brenhas os répteis, voam as 
borboletas e as abelhas, passam como setas as libelolinhas. Ainda há mais vida nos estevais 
que numa cidade populosa. Desde que despontou a aurora, tudo foi vida. Para o ano há de 
haver mais pássaros para cantarem, mais abelhas para fazerem mel, mais flores para 
perfumarem o vento. Põe-se o sol, fecham-se, enrolando-se as papoulas das esteias para 
dormirem, recolhem-se os pássaros, ascendem-se as estrelas. Quem se põe então a cantar, 
embalando a natureza adormecida? 
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Relembrá-lo, que saudades acorda em todos os que estamos dentro dos muros da 
cidade, com raras fugidas para o ar livre e embalsamado, que nos lava os pulmões e 
avermelha o sangue! 

Contentamo-nos com adivinhar o céu pela nesga que nos sorri entre as casarias, com 
fantasiar o campo pelo ramo florido, que, por cima do muro do quintal, espreita para o beco, 
com enganar a sede de perfumes respirando o aroma da flor que tristemente abriu para logo 
morrer, em um vaso triste, a uma janela triste.  

Vamos, um domingo ou outro, a casa do Bulhão Pato. Ali de fronte, no Monte de 
Caparica, onde alegremente nos juntamos, às vezes, à mesa do poeta, com João Barreira, o 
Lopes de Mendonça, o Urbano de Castro, outros amigos.  

Ao longo da estrada, cantaram-nos de entre os maciços em flor dos valados os meiros 
e os charnecos, e lá de cima, de seus ninhos de barro, à beira dos telhados, deram-nos os bons 
dias as andorinhas novas, ainda apenas solfejando; pelos rasgões dos muros cheios de musgo 
avistamos as colinas com sua verde alumbra de vinhas e lá no cume, na areia vermelha, os 
pinheirais do Alfeite. Se nos demorarmos, ouviremos à noite as serenatas do rouxinol nos 
ulmeiros velhos da Casa das Bruxas.  

São dias alegres. Aquele casal de velhos parece que o sol gosta de lhes aquecer a casa 
como aquece os ninhos. Ainda assim velhice não vi, que tanto nos recorde mocidade. É 
condão do belo espírito, da alma ardente de Bulhão Pato.  

Jantamos, conversamos, rimos, ouvimos lindas estrofes, mais cheias de luz que as de 
uma cotovia. O poeta dá-nos a caça que ele próprio matou e cozinharam sob a vigilância de 
seu olhar de mestre; o peixe, ainda quase a saltar, que, lá de baixo da Costa, a varinha fresca 
como uma rosa, nos trouxe, apressando o passo; o vinho de Caparica, afamado há séculos, já 
cantado pelos velhos poetas em tempos do rei D. Manuel como o cantamos agora.  

De que falamos? De histórias velhas que o Bulhão Pato conta como ninguém, de 
versos antigos e poetas novos, e do campo, sempre do campo, sempre tão parecido e tão 
formoso sempre.  

À medida que descemos o declive da vida, vamos sentindo com maior intensidade a 
primavera que não tarda. 

Estamos em fevereiro. Já estão cobertas as flores as acácias esponjosas, as giestas 
amarelas, o [Tejo] que de longe aparece nas encostas grandes, placas de oiro rutilo. 

Com a saudade acariciar-nos a alma um sonho de rejuvenescimento, uma ilusão de 
mais saúde, como se, mais do que o ópio, tivesse em nossas faculdades poder o perfume das 
violetas.  

Com que superior talento nos descreve Bulhão Pato em suas Georgicas toda essa vida 
dos campos e o labutar dos homens remexendo a terra, o inverno, os temporais e as caçadas, 
as raparigas e à monda, os ceifeiros e os vindimadores, alegrias e tristezas a desgarrada, a 
morte do pinheiro bravo, que frondeava nas escarpas da Costa.  

Lembra-me ainda o entusiasmo com que Urbano de Castro me descreveu o prólogo do 
Livro do Monte, que, ainda em manuscrito, o autor lhe tinha lido. 

São realmente encantadoras aquelas páginas! Como tudo é sentido e que verdade em 
tudo! É a alma dum artista comovido e grato percebendo e descrevendo a alma enorme da 
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natureza, amiga da sua. O velho poeta é – caso raro - um dos melhores atuais prosadores em 
língua portuguesa. A sinfonia de abertura é deveras digna do livro, explica-o e completa-o.  

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

 

“A árvore, passados para nós o cinquenta, substitui a mulher. A cabeça frondeada 
ondeia. Ingênua nos meneios, ao mesmo passo gentis e voluptuosos. Esbelta, fresca, fragrante. 
Braços acurvando-se e dando-nos sombra. Alterna sorrisos e tristezas no cambiar das folhas; 
têm murmúrios lânguidos e gritos de angustia: antítese arrebatadoras, que entrevemos em 
sonhos e desaparecem quando tentamos firmá-las! Através da sua coma agitada, as estrelas 
afiguram-se-nos todas cadentes, nas noites tépidas: faíscam, fogem, reaparecem, somem-se, 
deixam-nos absorto, como nos deixou o relâmpago de uns olhos, um dia, dando-nos a visão 
anti real do infinito! Escuta-nos, às vezes, em silêncio estático! Deixa cair sobre nós lágrimas 
esmaltadas, quando rompe a madrugada, quando o sol se esconde! 

Oculta-nos no regaço com o amor tímido que treme de tudo até de si próprio!... 

Fazemos-lhe confidências de outros amores. Ela nos fala dos seus – da primavera 
rubente, que lhe abriu num beijo a flor; dos rouxinóis, que lhe deram os passes mais difíceis e 
atrevidos das suas gargantas, quando fabricavam os ninhos; do sol estival, que lhe madurou os 
frutos, no arraiar de alvoradas purpurinas! 

Adormenta-nos cantando, e que riqueza a sua escala diatônica! Acorda-nos solicita ao 
zumbir de uma vespa mordente; Dá-nos os pomos túmidos e balsâmicos! 

Também nos apavora com os relances trágicos da sua longa vida – a granizada que a 
açoitou, em refregas aspérrimas, nos dias álgidos de dezembro; o gelo que lhe enriçou as 
ramarias, nos rigores de janeiro; o furacão que a pôs o tormento, estalando-lhe os troncos; o 
assombro, de que tornou a si, depois de uma noite em que se viu sobre o penhasco solitário, 
coroada de relâmpagos, como o Sinal!... 

Tal, na constância, que as raízes fundas, bem cravadas na terra, como que esperam por 
nós, para nos abraçarem pela eternidade! 

O poeta, então na rampa da vida, canta apaixonado a árvore, como na mocidade 
cantou a mulher!” 

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

 

E o Urbano, sempre levado do diabo, comentou: - “Sistema Khune.  

 

Lisboa, 2 de Fevereiro de 1902  

 

João da Câmara .           
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Gazeta de Notícias. nº 076. Rio de Janeiro, 17 de Março de 1902. p.1, 8 col.   

 

 

PROCISSÃO DOS PASSOS 

 

 

Desanuviou-se um bocadinho o céu, que tão feio se nos tem mostrado neste mês de 
fevereiro, a procissão seguiu de São Roque até à Graça, ao som da marcha fúnebre. Ia na 
frente o pendão a recordar-nos o poderio do maior império do mundo antigo, atrás o andor em 
que levava a cruz o filho da humilde Maria, a esposa do carpinteiro. Tantos que ajoelhavam, 
muitos ignoram o que dizem as letras orgulhosas do pendão vermelho, história morta; mas 
saibam todos que Jesus pregou o sermão da montanha, que encerra toda a bondade, e que 
morreu na cruz, por que era bom.  

De todas as procissões de Lisboa é esta a que tem maior número de devotos, a que de 
maior concurso de gente vê encherem-se as ruas na sua passagem, a que mais respeitosamente 
vê curvar-se o povo, desde os bairros mais ricos de S. Roque e Chiado até às velhas ruas 
íngremes e tortuosas da Mouraria.  

Das tradições religiosas da capital nenhuma outra tem raízes tão fundas.  

Realizou-se a procissão o ano passado, quando mais atenda andava entre nós a luta 
religiosa, se assim lhe podemos chamar. No calor do ataque cometeram-se excessos e 
injustiças graves. A publicação do decreto que fechava certas casas e regulamentava institutos 
de educação e caridade, veio serenar os ânimos. Em meio, porém da maior efervescência, que 
deu motivo a precauções policiais inúteis, o Senhor dos Passos, com maior acompanhamento, 
atravessou as ruas no itinerário costumado. Ajoelhou como sempre a multidão compacta e não 
houve, que se ouvisse, uma ironia murmurada, um dito de menos respeito, que viessem 
perturbar uma das mais belas e tradicionais manifestações religiosas da nossa terra.  

Irradia por todo o reino a devoção. Em Portugal inteiro, na mais recôndita aldeia, lá 
vai encontrar-se um velho registro em má gravura do Senhor dos Passos da Graça. Para o 
velho convento, lá em cima de um morro, sobranceiro a toda a cidade, quanta vez, 
caminharam a cantar por essas ruas fora, cumprindo promessas, os marinheiros que chegavam 
da Índia ou do Brasil e que, em meio dos mares ou junto das costas erriçadas de penhascos, 
haviam sido atacados pelos temporais. Quanta vez encontravam no caminho mulheres 
descalças que voltavam e vinham de agradecer a saúde de um filho que médicos 
abandonaram. E nos rostos que tisnara o sol dos trópicos, e nas faces ainda macilentas da 
consolada mãe brilhava o mesmo sorriso, luziam as mesmas lágrimas de gratidão.  
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Mas não só esses de tão viva fé no templo havemos de encontrar.  

Há momentos na vida tão dolorosos, de tal desespero das forças humanas, que o mais 
descrente se apega a Deus. Lá os vemos muita vez, e homens de ciência, e muitos que, entre 
ironias, ouvimos a gabarem-se de espíritos fortes. Não é surpresa encontrá-los, acanhados, 
pelo templo, subindo as escadas, curvando-se sobre o divino pé chagado, beijando-o, 
deixando cair a moeda de prata no mealheiro das esmolas. 

A muitos é o respeito humano que, em dias de vida a deslizar serena, os faz esconder a 
religião que praticam às escondidas. Homens de alta inteligência, conhecemos nós todos que 
tremem entretanto, de um sorriso irônico, que não querem humilhar-se ante um olhar 
totalmente superior. Riem-se alguns de crenças a que chamam superstições, discutem altas 
filosofias, falam das conquistas da ciência negando a existência de Deus, e trazem bentinhos 
ao pescoço.  

Aos que citam à boca cheia uma ciência de que não sabem palavra respondeu Pasteur, 
quando lhe perguntaram se era religioso: - “Como um bretão. E pena tenho de não ter vida 
bastante para estudar, que o seria como uma bretã”.  

É claro que não é somente na religião que o respeito humano se manifesta; mas nesta 
chega a ser cômico observar quanta gente, ao passar de fronte das igrejas abertas, finge um ar 
distraído, só ergue um bocadinho o chapéu e coça a cabeça a disfarçar o sinal de respeito.  

Mas há muitos que positivamente não creem na divindade de Jesus e, não o bastante, 
mais duma vez avistamos ajoelhados ante a imagem da Graça, lembrando-me aquele 
extraordinário conto sentimental de Balzac, - A missa do ateu. É uma dúvida que ainda lhe 
resta, é um sinal de respeito às crenças dos pais, é o querer reviver um sonho da infância, é, 
muita vez, um íntimo sentimento de respeito a quem transformou o mundo por inspiração 
divina.  

Responde-nos alguns com mais ou menos retórica, atabalhoadamente, falando-nos do 
Mártir do Golgolha; mas outros nem sabem definir que sentimentos é o deles, como aquele 
materialista que não há muito, vi sair, uma madrugada, da igreja onde fora à missa das almas.  

- “Gosto. Faz-me bem.” 

Não creem na divindade de Jesus, não creem sequer em Deus, e vão ali dessedentar 
um anseio misterioso para a fonte de luz donde os afasta o raciocínio. Invejam a crença dos 
outros, confessam invejá-la; e procuram, entretanto, arrancá-la dos corações em que se abriga.  

A muitos descrentes do catolicismo, o que mais os comove, ao ajoelharem ante a 
imagem de Jesus em triunfo levado pelas ruas, é a grandeza da [tragédia] que nos recorda 
aquele caminhar sob o [pé] da cruz até ao Calvário, as lágrimas das mulheres, a crueldade dos 
homens; são aqueles anjos que levam nas mãos os instrumentos do martírio; é o contraste 
violento entre o bem que Cristo fez à humanidade e a ingratidão dos que veio salvar.  

O que passou há quase dois mil anos veio transformar o mundo, quando pregado em 
Roma por meia dúzia de humildes a quem a Igreja fez santos. 

O mesmo que subiu ao monte e falou das bem aventuranças, que só teve nos lábios 
palavras de perdão até que expirou, o que deu sua mãe para mãe dos homens, foi esse mesmo 
o alvo de tanto insulto, o condenado, como infame, a morrer numa cruz. Negam-lhe a 
divindade, mas lendo o Evangelho da Paixão, ninguém deixará de comover-se, de sentir nos 
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olhos uma lágrima; ninguém deixará de beijar aquelas páginas onde passou o sopro duma 
inspiração divina.  

Em Portugal a religião, manifesta-se no povo por formas coerentes sempre com sua 
natureza poética e sentimental. O Senhor dos Passos é nosso e, porque é nosso, o estimamos 
tanto.  

Por todo o país florescem, perfumadas, as lendas religiosas. Não há convento, igreja, 
por esses campos, do Algarve ao Minho, que não tenha, ou a alguma de suas imagens, ligada 
uma história milagrosa cuja origem se perde na indecisão de tempos longes, que velhas 
crônicas disseram ao cabo de muitos anos de tradição oral, que se contava à lareira, que 
poetas ingênuos uma vez rimaram.  

Foi a Senhora esculpida em mármore, uma noite roubada da sua igreja pelo povo 
duma aldeia que a invejava aos rivais. Trouxeram-na em um carro tirado por uma possante 
junta de bois, atravessaram com ela o rio, treparam a custo a encosta fronteira. E, quando já 
vinha rompendo a manhã e eles cantavam vitória, a Senhora avistou, na crista da Serra ao 
longe, a igreja donde a haviam roubado e pelos ares, nos braços dos anjos, voltou ao seu altar. 

Em muitos lugares, a mais devota é a imagem tosca de madeira, que um pastorinho 
uma vez encontrou no buraco de uma árvore onde ia colher mel. Veio o povo e levou-a em 
procissão à sua igreja. E no dia seguinte, ela desaparecia do altar e voltava para o sombreiro 
velho. E tanta vez a levaram e tanta vez ela fugiu, que lhe ergueram na mata a capelinha que 
ela desejava, ao pé da árvore escolhida.    

São aos milhares as lendas por todo esse reino e muitas vão tentando agora os poetas 
portugueses.  

Já, e talvez mais de uma vez, falamos do trabalho de Eça de Queiroz sobre o S. Frei 
Gil, o bruxo, cuja história tanto recorda o Fausto da lenda germânica. Não teve o Eça de 
Queiroz, tempo para terminar o livro de que falava com tanto entusiasmo. Marcelino de 
Mesquita pensou fazer da lenda uma oratória, e, há dias, vimos trechos do poema que, sobre o 
mesmo assunto está escrevendo Antônio Correia  d’Oliveira. 

Não verão quando o rio e seus arredores todos de Lisboa, se alegram com o estrondear 
festivo das girândolas de foguetes, pelo Tejo fragatas embandeiradas, pelas estradas filas 
intermináveis de carruagens, os círios do Cabo, e da Atalaia, das Mercês e da Nazareth, são 
lendas velhas que todos os anos ressuscitam pelo poder da fé e das tradições. Canta-as a 
poesia popular, saem poetas de nome a cantá-las. 

Do Senhor dos Passos da Graça é lenda antiguíssima que um pobrezinho foi uma noite 
bater a porta do convento, onde albergado pelos frades caritativos, se transformou na Santa 
Imagem. Quanta vez em velhos livros devotos assim encontramos a Cristo feito mendigo, 
implorando a esmola de um agasalho ou de um motrete de pão. 

Fosse qual fosse a origem da formosa escultura, tão antiga é a história da devoção que 
inspira, a tantas lendas anda hoje o seu culto ligado, que todas as sextas-feiras continuada a 
romaria pela calçada até o cimo do monte, onde a igreja se ergue a dominar a cidade.  

Do grande terraço enfrente a porta principal é esplendida a vista sobre Lisboa. As 
ondas revoltas das casarias descem até ao fundo do vale onde se alarga a cidade baixa, rica, 
populosa; tornam a subir pela encosta fronteira até a S. Pedro d’Alcantara;                                
quebram-se ai como a despenhar-se num abismo; reaparecem já espumadas nos altos da 
Estrela, cujo zimbório se ergue altivo, encimado pela cruz, alvejando no azul muito longe.  
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E parece que sobe a cidade inteira vela, dia e noite, protegendo-a desde sua maior 
altura, a imagem de Cristo, caído, esmagado sobre a cruz que lhe foi posta aos ombros pela 
injustiça dos homens.  

 

 

João da Câmara  

 

Lisboa, 23 de Fevereiro de 1902                     
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O BICHO 

 

 

Está às vezes a gente a ler coisas que se passaram, e a lembrar-se de que talvez não 
sejam tão fantásticas, como parecem, histórias de Ponson du Terrail e Xavier de Montepin, 
delícias dos nossos quinze anos. 

A imaginação de um gatuno dos bons, dos verdadeiros, dos que só vivem da arte, 
inspira-lhe, às vezes, recursos que deixam de cara à banda os mais reputados romancistas do 
rés-do-chão dos jornais.   

Há tempos, supôs-se que tinha morrido a Giraldinha. A S. Ex. como a quem era, 
fizeram-se logo necrológios de coluna e meia, com prólogo, narração, comentários e 
peroração, com todos os tropos e figuras do estilo. Rainha das gatunas não merecia menos. Os 
casos mais notáveis de sua vida aventurosas foram todos esmiuçados e, no fim, como a 
mortos ilustres se põe o estendal das condecorações, lá vinham todas as condenações que 
tivera. Inteligência não lhe faltara. Que belo tipo para episódios alegres num drama sortuno do 
Príncipe Real! Resultado final: uma simpatia grande pela Giraldinha, uma alegria quando foi 
sabido o engano e que ela vive, senhora séria e casada, degradada na Costa d’África.  

Coube agora a vez ao Bicho de atrair simpatias. Falou-se muito mais dele nesta 
semana, muito mais que do Sr. Hintze ou do Sr. Burnay.  

Biografia muito pouco limpa, é claro. Não nos demoraremos a contar pequeninas 
habilidades às portas das lojas, cortes de fazendas metidos debaixo do gabão, vida airada, 
conquistas em becos. Apenas como apontamento roçaremos aqui pelo último crime que o 
levou ao Limoeiro: um velho roubado e desancado nas Escadinhas do S. Luiz. 

Nos ferros do Rei, o Bicho não sossega. Fazem barulho, já não sei por que, os presos 
da enxovia, e o Bicho é cabeça de motim. Resolvem mandá-lo para a Torre de S. Julião.  

São no cárcere escuro, medonhas as horas que passa. A porta dá para um corredor 
onde, creio, não entra nunca uma réstia de sol. 

O Bicho entristece. Os minutos de cada dia não os vem alegrar um nadinha de luz, um 
bulício de vida, uma catinga de vendedeira, o assobio d’um garoto que passa ao longe, 
contente, ao voltar da escola.  

E o Bicho cisma na liberdade, numa bebedeira de ar livre, no gosto quase celeste de 
um copo de vinho ao balcão de uma taberna. E a fantasia aquenta-se-lhe e o olho audaz 
perscruta uma aragem de sorte, em que possa dessedentar-se daquele anseio de campo vasto, 
de céu azul. O cabo, numa ocasião de visitas, não acerta, distraído, em meter no sítio devido a 
lingueta da fechadura, e logo o Bicho sai para o corredor. Duvida do caminho a seguir; mas 
vai andando. Uma sentinela, que o bispa e o não conhece, diz-lhe assim com mau modo:  

- Olá amigo, o caminho é por acolá!  
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Ele percebe que o pobre galuxo o toma por um visitante, sai da Torre, ei-lo na estrada, 
dá às pernas, adormece na praia de Algés, e resona beatificamente um sonho perfumado, à luz 
das estrelas frias!  

Tiranias do estômago obrigaram-no a procurar antigos conhecimentos, e as unhas 
tiranas da polícia fincam-se-lhe com crueldade novamente no cachaço. 

É preciso apurar a responsabilidade do cabo e dos soldados que o deixaram fugir da 
Torre; em vez de o levarem para S. Julião da Barra, encafuam-no provisoriamente em um dos 
calabouços do tribunal de instrução na Calçada da Estrela.  

A polícia contente esfrega as mãos, olha para elas, desvanecida, e para as unhas 
potentes.  

-Ali!... Fechadinho à chave! 

E sob os grandes bigodes hirsutos dos pimpões passam sorrisos de orgulho.  

Por sua vez são eles que adormecem beatificamente e tem sonhos perfumados. 

O Bicho vela, rumina o plano de evasão com que havia de espantar e de alegrar Lisboa 
inteira. 

Dão-lhe por companheiro no calabouço um pobre diabo de cabeça partida, lenço 
amarado à cabeça, acusado de ter roubado cinco tostões. O Bicho mete-se com ele. 

- Você não é fulano? 

- Não, senhor; eu sou sicrano.  

- Seu pai não era... 

E, pouco a pouco, assim lhe vai apanhando nome, naturalidade, filiação. 

O outro já cabeceava com sono, e ele a conversar, história para aqui, história para 
ali.... E o outro a querer dormir e ele a sacudi-lo... Era manhã clara quando ambos se 
estiravam na tarimba. Dali a pouco, devia chegar a carruagem celular. 

O Bicho tirou o casaco e estendeu-o sobre o dorminhoco, tão ferrado no sono, depois 
de tão longa noite de cavaqueira, que, quando o polícia o veio chamar, nem deu pelo reboliço 
que já ia nas enxovias àquela hora.  

- Pronto! Disse o Bicho, que tinha amarrado um lenço à cabeça.  

E lá foi para Boa Hora.  

Tinha no forro do colete cozidas duas células de cinco tostões, roubara cinco a um 
companheiro: quinze tostões; chegava-lhe para pagar a fiança. 

Responde pelo outro admiravelmente, até chalaceia com o escrivão, acha caro a 
liberdade por três coroas, e lá desce a escada e lá se mete por travessas e becos e, só quando o 
procuram no calabouço e o outro responde de boca aberta, ainda cheio de sono, é que a polícia 
vê o engano e telefona para a Boa Hora e corre esbaforida e apita instintivamente e arranca os 
pelos do bigode ao ver-se de unhas quebradas.  

Não sei já quantos dias o Bicho andou à solta. Outra vez apanhado, foi uma 
desconsolação para toda a gente.  
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O fato é que a todos inspiraram simpatias, sua audácia, a imaginação de que deu 
provas, a inteligência com que representou todo o seu papel, aliás difícil, a graça com que 
soube enganar a polícia e a gente da Boa Hora.  

Suponhamos que o melhor dos nossos dramaturgos tinha como ator o talento do 
Taborda, novo Moliere ou Shakespeare, se qualquer destes valesse no palco pelo menos tanto 
como compondo à sua mesa de trabalho, pois nem assim atrairia simpatias como o célebre 
gatuno. É que para este não se tratava de uns cobre ganho por um lado, de uma pateada 
possível por outro. Era mais sério o caso: daqui a liberdade, dali a Torre. E que sangue frio, 
que lindo sorriso irônico, com tamanha parada na mesa, quando o escrivão virou o baralho e 
disse com um sorriso: “Dama, Liberdade à porta”. 

O Bicho foi outra vez preso e, coitado, não se portou à altura em que as atenções da 
cidade o haviam colocado, herói da semana.  

Pôs-se de joelhos, pediu que lhe não batessem, esperneou, queixou-se do cárcere onde 
lhe dava água pelo joelho. 

- Para a Torre, não! Gritava ele. 

Foi preso num quarto imundo de um beco sombrio, por denuncia ou pouca esperteza 
de uma desgraçada a quem confiara o segredo de seu esconderijo. Deram com ele metido 
debaixo do colchão, com os pés de fora. Um terceiro ato de comédia muito mau, depois de 
dois atos classificados de primeira ordem pelo aplauso unânime de uma plateia delirante.  

 

Sic transit gloria mundi! 

 

Tudo pateou. O Bicho que fora arvorado em celebridade e que de certo no seu antro do 
beco da Cardosa, lia, desvanecido, os artigos dos jornais que lhe cantavam a esperteza, rolou 
na lama mais suja, medroso, suplicante, chorando amargamente a sua desdita.  

Talvez lhe venha a acontecer como a quantos provaram dessa má beberagem que se 
chama glória, e, mais dia, menos dia, dê consigo em filósofo. 

Ou terá a peça cinco atos e estará, por enquanto o quarto a desenrolar-se, um pouco 
mais frio do que os outros para um grande estardalhaço final? 

O caso ainda é duvidoso e há quem nutra a esperança de ver o autor da comédia sair-se 
limpamente da problemática continuação. 

Cenário de primeira ordem. Lisboa velha acolhendo em recantos sombrios os 
criminosos. 

Dava um belo desenho a Gustave Doré, a marcha do rancho de polícias, caminhando 
pelos becos tortuosos da Alfama, noite velha, dispondo-se em grupos, à espera que a manhã 
rompesse, para ir soturnamente bater à porta denunciada.  

Por que não hão de chamar certos crimes um bocadinho de piedade? Como é fácil a 
um homem bem dormido, bem comido, fazer leis contra os que dormem nos bancos das 
praças públicas, nas medas de pinho, dentro dos canos de gás, muita vez com fome, sem nada 
saberem de trabalho, roubando para comer! Outro grupo de homens, igualmente bem 
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dispostos, aprova as leis; outro aplica-as, e todos andam bem almoçados e divertidos; depois 
do sagrado exercício espera-os em casa uma boa sopa fumegante, um jantarzinho 
expressamente preparado para recompensá-lo daquele dia de maçada.  

Os jornais mais uma vez a propósito, desta diligência policial vieram revelar-nos um 
desses cantos miseráveis da capital, em que tão poucas vezes se pensa. E eu recordei-me 
agora dessas primeiras páginas tão eloquentemente irônicas da última obra de Tolstói, 
Ressurreição.  

Há véus que se levantam numa simples notícia de repórter, e a gente cisma que é mais 
teimosa para acabar do que se pensa a vida num corpo humano.  

E que vaidades onde menos se esperam! 

Tinha um nome de guerra, qual é que já não sei, a mulher que revelou à polícia o 
paradeiro do Bicho. Outra, também conhecida pela mesma alcunha, vem às redações pedir 
que declarem que não foi ela. Assim precisa para a sua boa fama; não quer ficar com a nódoa 
infame de denunciante. Assim o exige a dignidade do seu homem. 

A hora da mulher! A dignidade do homem! Eles lá têm a sua sociedade, uma gente a 
quem apertam a mão.  

Não é como um véu que se levanta? 

Onde parece que a vida já terminou, que apenas um resto de animalidade move aquela 
gente, ainda há paixões, ainda há vaidades, ainda – o que é mais extraordinário - há cultos por 
alguma coisa. 

Sem muita poesia, não querendo ir tão longe como Victor Hugo nem achando tão 
radical o seu remédio, talvez um pouco nos devêssemos lembrar de seus versos.:  

Oh! N’insultez jamais une femme qui tombe! 

Eles e elas ainda são gente. Nem tudo se esfacelou naquelas almas. 

Não fará dó o desgraçado a tremer, porque o vão meter na Torre, no calabouço sem 
luz, com água pelo joelho.  

Deu vontade de rir, todos pensaram nele; pôs-se uma vez a chorar, quem mais se 
lembrará do Bicho. 

Lisboa, 9 de Março de 1902.  

 

 João da Câmara . 
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FIM D’ÉPOCA 

 

 

Quando aparece num primeiro raio de sol uma andorinha azul e branca, as cantoras do 
S. Carlos vão preparando as malas.  

A primavera marca a hora da grande lufa-lufa em todos os teatros de Lisboa. Já 
ninguém fala de ensaios, nem de peças novas, nem de grandes êxitos em que se fundam 
esperanças. Iluminam-se as árvores com suas folhas verdes, cintilantes de seiva; logo as luzes 
dos teatros esmorecem. 

Uma bela manhã, aparece colado nas esquinas o grande cartaz de cores estridulas 
anunciando a primeira tourada. É o grande acontecimento do dia. Lá está, a tentar-nos para a 
festa, o retrato em tamanho natural do José Bento, de casaca séria e cabelo empoado, ou o 
campino de colete vermelho e carapuça verde, ou o picador de vara larga com seu chapéu de 
grandes abas a sua jaqueta de dragonas. Já hoje de manhã retiniram os foguetes na Avenida. 
Lisboa já tem outro aspecto, outra alegria que lhe desce do céu muito azul, em que o sol rutila 
em toda a sua pompa e majestade.  

Inauguram-se as touradas. Os teatros estrebucham. 

Não tarda o primeiro chapéu de palha a fazer sua aparição nessas ruas. É o [arnuto] 
das novas molas de verão, que vão tão bem às raparigas, que as tornam tão frescas como estas 
madrugadas de primavera, cheias de perfumes e de chilreadas contentes. Foram-se os veludos 
luxuosos, plumagens e páles riquíssimas; entram em cena as cores claras e os tules 
transparentes e leves. 

A primeira tourada. É das maiores alegrias de Lisboa. 

Infelizmente, parece que os touros se foram civilizando; muitos deram em não marrar, 
como se houvesse lido filosofia da Sociedade Protetora. A arte de tourear já não é a mesma 
que tanta vez aplaudimos na velha praça do Campo de Sant’Anna, tão cheias de tradições. O 
duque de Cadaval, o Rafael José da Cunha, os antigos, gloriosos criadores, se hoje vissem 
uma corrida no Campo Pequeno, far-se-iam vermelhos de vergonha.  

Os touros já não marram e ninguém sabe por quê. Mas deixá-lo; ainda assim o 
espetáculo é belo e o mais belo de todos quando o sol se põe ao lado do empresário.  

Se, ao voltar de uma tourada, entra a gente num palco, ouve apenas falar de giros pela 
província, duma ida possível à Espanha, da viagem que, em breve, muitos vão tentar pelo 
norte do Brasil, outros até ao Rio de Janeiro. Fala-se de comboios e paquetes: por todos os 
lados se veem malas amontoadas, cenários enrolados, caixotes com peças.  

Anda tudo fora dos eixos costumados. Uma confusa substituição de papéis põe em 
alvoroço atores e atrizes, com a cabeça em água. Reúnem-se os do Ginásio com os de D. 
Maria, os de D. Amélia com os da Trindade, Ângela Pinto com a gente do Taveira.  
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O Porto é que mais tem lucrado com todas essas marcas de contradança. De lá 
chegaram há dias, os atores de D. Maria; lá tem agora o Souza Bastos, para uma ida até lá já 
está afivelando as malas Lucinda Simões com os seus colegas; não tardará que parta a 
companhia do D. Amélia. Comboio que apite, abalam nele atores, atrizes, contrarregras e 
pontos.  

Dos empresários de Aveiro, Coimbra, Figueira, Vizeu, Évora, chegam todos os dias 
cartas e telegramas aos empresários de Lisboa.  

O grande Elias, não tem razão para esmorecer; há de ver, com tanto teatro, 
representado O Audaz Corsário Luso. Lá continua com ele debaixo do braço, lendo-o a todos 
os empresários, transformando-o constantemente por conselhos de uns para que vá apoquentar 
outros, de drama em tragédia, de tragédia em comédia, de comédia em vaudeville, de 
vaudeville em ópera-cômica, de ópera-cômica em revista, de revista em oratória. 

O que todos vimos quando, no teatro D. Amélia, pela primeira vez, o Garrido, com a 
sua vozinha muito baixa, limpando a careca, puxando o bigodinho, nos recitou O Grande 
Elias! Com que gargalhadas foi recebido, quando o Augusto Rosa o disse esplendidamente na 
recita do João! 

O grande Elias! Qual dos frequentadores de palcos o não conhece em Lisboa? Onde no 
mundo há teatros que não o conheçam? Traz sempre as algibeiras, atulhadas de peças, 
originais, imitações, traduções; tragédias, monólogos, revistas, dramazinhos para três 
personagens, dramalhões para cinquenta e sete. Sempre à sala de um empresário, nem o verão 
o deixa descansado agora. Tem o olho na província: talvez conquiste suas primeiras glórias 
em Palmela, como, no fim do monólogo, lhe aconselha o S. Luiz de Braga. 

Souza Bastos e Afonso Taveira trocam agora de teatro. Taveira veio com sua gente 
para o Teatro da Avenida em Lisboa; Souza Bastos no Porto, no Teatro do Príncipe Real está 
obtendo o maior êxito.  

Não admira. Levou consigo a melhor das companhias e bastava-lhe a estrela de que 
dispõe, cuja estreia na Boneca causou delírio entre os portuenses. 

Palmira é efetivamente das melhores cantoras de ópera-cômica que tenhamos 
aplaudido em Portugal, onde são aves muito raras. Atriz muito distinta, rica de dotes naturais, 
amando a sério a sua arte, brilhou como atriz dramática representando ao lado de Virgínia no 
teatro da Trindade. Com tais recursos, que admira seja assim recebida por uma plateia 
inteligente?  

O Tição Negro, que tanto a fama lhe acrescentou, ainda não foi representado no Porto. 
Souza Bastos, previdentemente, como excelente administrador, reserva-o para quando a 
chegada de Lucinda e não deixe sozinho em campo. Entretanto o camaroteiro já não possui 
um só bilhete para as duas primeiras récitas da peça de Lopes de Mendonça. É evidente a 
ansiedade em que estão de aplaudi-lo e ao maestro Augusto Machado.  

Taveira, que substitui Souza Bastos no teatro da Avenida, trouxe-nos algumas peças 
desconhecidas do público de Lisboa. Hão de fazê-las vingar a graça do Santinhos, da Thereza 
e da Emília Eduarda, a linda voz da Carmem, a formosura da Rentini, o talento musical de 
Nicolino Milano. 

Entre a gente nova escriturada pelo feliz empresário portuense consta-se o ator Viana, 
tenorino, que Lisboa muito aplaudiu em sua estreia.     
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E depois, para que o público corra ao teatro, o Taveira tem aqui as simpatias de toda a 
gente. Todos o consideram pela seriedade do seu trabalho, pela honestidade do seu caráter, 
pelas raríssimas qualidades do seu coração. Amigo de seus amigos, seus extremos, de 
amizade conseguem milagres e, só depois do milagre feito se adivinha quem fôra o 
dramaturgo.  

Cada dia que passa, o bem que faz lhe aumenta as simpatias de que o rodeiam ao 
teatro e cá fora. Não houve quem não o abençoasse ao pensar na gratidão que mostrou ao 
Ciriaco de Cardoso, no bem que fez às filhas do desgraçado amigo, no culto prestado à sua 
memória; por isso todos desejam que ele seja sempre abençoado o fruto do seu trabalho. 

Em 19 de maio deve o Taveira partir para o Rio de Janeiro, levando, juntamente com a 
parte de sua companhia, alguns atores do teatro D. Maria, Carlos de Oliveira e Augusta 
Cordeiro, e outros de D. Amélia, Luiz Pinto e a famosa Ângela, que pela primeira vez arrosta 
agora o Oceano.  

Levam no repertório dramas, comédias, óperas cômicas e acompanham-nos o sonho 
bom de fazerem um pouco de boa arte com tão excepcional conjunto de atores. 

A maior parte deles é já conhecida do público fluminense. Só a Ângela Pinto, cuja 
fama, entretanto lá deve ter chegado, pela primeira vez agora se decide, heroicamente, a 
atravessar o mar largo.  

Dela noutra ocasião falarei com mais vagar. Não cabe em duas anedotas ou em meia 
dúzia de linhas a descrição dessa mulher nervosa, desequilibrada, por vezes irregular em seu 
trabalho, mas encantadora pelo seu talento, com lampejos que são relâmpagos.  

Cheia de medo, há de estrear-se na Zazá, o primeiro papel a sério que desempenhou ao 
lado dos dois Rosas. Foi um triunfo a Zazá em português, um dos mais decantados êxito 
destes últimos anos em teatros de Lisboa. 

O teatro D. Amélia, com toda sua companhia dispersa, ficará talvez fechado durante o 
verão, como o seu colossal vizinho solar dos esnobs lisboetas, teatro de S. Carlos.  

Mas este faz menor falta. Uma semana, pouco mais, depois de haver cerrado suas 
portas entre um côro desafinado dos assinantes contra o Sr. Picini, iniciou o Colyseu das 
Portas de Santo Antão a grande série das óperas com a representação da Lúcia.  

Vão suceder-se as enchentes, que o público não se revela no Colyseu exigente como 
no S. Carlos, nem o preço porque assiste aos espetáculos lhe permite não contentar-se com a 
melhor ou pior execução das mais afamadas óperas modernas. 

Anunciam os programas alguns artistas de valor, entre eles o tenor Cartica, e óperas 
que hoje o público prefere, Tosca, Cavalleria Rusticana, Palhaços, afora o sabido repertório 
de Verdi, Donizetti, Meyerbeer, etc. 

Tudo com uma geral imensa a dois tostões cada lugar. 

O Colyseu é dos mais terríveis inimigos que tem os teatros portugueses. Alguns 
custou-lhes este ano a equilibrarem-se e entre estes, apesar da muito favorável condição de 
uma casa esplendida e de graça, o teatro de D. Maria, cada vez em maior decadência depois 
da desastrada reforma do Sr. José Luciano de Castro.  

Só o Suave Milagre atraiu algum público e ultimamente As Sabichonas, tradução de 
Castilho de  Les Femmes Savantes, de Moliere. Alguns artistas de valor, é certo, figuram na 



718 
 

companhia, mas a doença da atriz Virgínia não a tem deixado fulgir, como seu talento lhe 
exigia, à frente dos seus colegas, e o público desviou-se da casa de espetáculos que foi, por 
muito tempo, entre todas preferida.  

No conselho dramático, em suas amiudadas reuniões, se têm estudado as bases para a 
reorganização do teatro normal por conta do Estado. 

Os melhores atores andam espalhados por todos os teatros, sendo seguramente o de D. 
Amélia aquele que no momento atual possui em maior número as glórias da cena portuguesa: 
João e Augusto Rosa, Brazão, Rosa Damasceno, Lucinda e Lucilia Simões, Cristiano, Ângela 
Pinto e as melhores esperanças: Maria Falcão, Laura e Delfina Cruz, Henrique Alves e Luiz 
Pinto.  

Foi esta a casa de espetáculos que nestes últimos tempos mais atraiu, primeiro a 
curiosidade, depois a concorrência do público. 

Foi em primeiro lugar, Blanchette, de Brieux, tradução de João Luso, magnificamente 
desempenhada por Lucinda Simões e Lucília e, muito além de todos os cálculos e esperanças, 
por Cristiano de Souza, que, à força de inteligente e cuidadoso estudo, conseguiu finalmente 
colocar-se no lugar em que há muito ambicionava. 

Apesar de certas deficiências na dicção, Cristiano pode agora ser classificado como 
primeiro ator. Estudou o papel com muita inteligência, caracterizou-o com toda a propriedade, 
pôs-lhe em relevo artisticamente pormenores de valor, desleixando outros facilmente 
aplaudidos no desempenho de característicos pelas plateias de baixo nível intelectual. Foi um 
trabalho consciencioso, no excelente valor da palavra, fora de toda a acepção com que 
costumam ligá-la a desempenhos medíocres. 

Depois da Blanchette, tivemos a festa artística de João Rosa, com o concurso de cinco 
autores portugueses. Só O Salto Mortal de Lopes de Mendonça era peça conhecida do 
público; as outras três e os dois monólogos de Eduardo Garrido foram pela primeira vez 
representados essa noite. 

Só as muitas simpatias que tem o João Rosa entre nós e o zelo e atividade do visconde 
de S. Luiz poderiam conseguir tamanho milagre. Empresário, autores, atores, todos 
trabalharam de boa vontade e a festa foi deveras famosa.  

No Silêncio Calado, monólogo de Eduardo Garrido, alegremente desempenhado pelo 
ator Alves com o concurso mudo de todos os mais artistas, juntou-se a estes o grande 
Taborda, que assim quis prestar homenagem ao seu velho colega. 

Foi uma alegria para todos. Delicioso condão o do querido Taborda tão perto já dos 
oitenta anos! Que prazer é vê-lo, e como, por instinto, as mãos se juntam para aplaudi-lo! 
Mas, ao mesmo tempo que nos lábios alvorece  um sorriso, vem não sei que umedecer-nos as 
pálpebras! Velho Taborda, como todos o amamos! Tão velhinho e tão santo, alegra-nos como 
uma aurora, dá-nos vontade de beijá-lo como a uma criança! 

João Rosa apresentou-se ao público em duas peças de gênero muito diferente, na Ceia 
dos Cardeais, de Júlio Dantas, comédia em um ato, e no drama sombrio, mas empolgante, de 
Marcelino de Mesquita, O Tio Pedro. 

Quando o pano se levantou e à lauta mesa, na riquíssima sala do Vaticano, o público 
avistou os três cardeais com suas vistosas batinas vermelhas, rompeu numa entusiástica 



719 
 

ovação a João Rosa, a qual por minutos se prolongou. Maior, ainda foi a ovação final, depois 
de João Rosa haver recitado os belos versos sobre o amor em Portugal. 

Desta vez, Júlio Dantas obteve a mais incontestada das vitórias. Muitas ainda 
conquistará, se continuar no caminho agora tão gloriosamente encetado, livre das 
preocupações do agrado público e apenas consultando sua consciência de artista. Sua última 
obra é sem dúvida a melhor. 

Os outros teatros de Lisboa não deram muito que falar, a não ser quando puseram em 
cena as revistas, uma delas com bastante aparato, a de Acácio de Paiva, na Trindade, as outras 
com menor sorte e pior guarda-roupa, as duas que foram na rua dos Condes: Na Ponta da 
Unha, de Câmara Lima e Alfredo Mesquita e Pão pão queijo, queijo, do ator Leroy. 

São as revistas os gênero teatral que maiores atrativos oferece ao público. Referem-se 
a fatos que ele conhece, comenta-os geralmente conforme o gosto da plateia, diz-lhe mal do 
que detestam e muito bem do que estimam. Depois se prestam facilmente a cenários 
brilhantes e a uma curiosa exibição de guarda-roupa fantástico e de mulheres mais ou menos 
bonitas e menos ou mais despidas.  

Tudo atrai e, como os quadros raras vezes ligam com os outros, uma revista não dá 
nada que pensar. Se a música não é má, se, ainda por cima, a comédia tem a sua graça, o êxito 
é certíssimo. Têm sido as revistas o grande salvateiro das empresas; admitem cortes e o 
sangue novo de algum quadro quando os primeiros esmorecem. 

O grande terror é a tesoura policial, desalmada, sempre aberta para quanto sejam 
referências pessoais, ainda que torto seja o caminho para as certas conclusões se chegar. Ser 
ou parecer vem a dar na mesma: corta-se. 

Consta que a última conferência a que o governador civil chamou os empresários de 
Lisboa, foi motivada pela descabelada revista agora em cena no teatro do Príncipe Real. A 
concorrência é enorme todas as noites e tudo ri às gargalhadas; todos lá vão, mas cá fora 
indignam-se e os jornais descompõem a empresa e o autor. 

Entretanto, quase despercebida em tamanha confusão de ditos que já nem são 
equívocos, de cançonetas que já nem são brejeiras, anda uma das mais extraordinárias atrizes 
que possuímos, talento de primeira água, alma de artista a que nenhuma outra é superior. 

Faz pena. 

Não a dotou a natureza com grandes recursos, mas o talento irradia brilhantíssimo 
daquela alma em corpo tão pequenino.  

Vagueando desde muito criancinha pelos teatros populares, representando em todos os 
gêneros, desde os mais estapafúrdios dramalhão até à Dama das Camélias, Adelina Ruas atrai 
de quando em quando ao seu teatro todos os que em Lisboa se interessam pela arte. 
Aplaudem-na assombrados, classificando-a entre os gênios excepcionais.  

Representa agora numa revista cujo serviço pôs sua veia cômica; amanhã fará chorar 
todos os latagões da Mouraria num drama tétrico, cheio de peripécias.  

De grave doença andava ultimamente sofrendo o camaroteiro do teatro; receitaram-lhe 
uma revista e salvaram-no. 
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Enfermo de uma enfermidade muito mais grave apareceu-nos agora o teatro da 
Trindade Foi-lhes necessária uma operação mais séria. O Gouveia e o José Ricardo, depois de 
vários arrufos do público conhecidos, separaram-se finalmente. 

José Ricardo, acompanhado pela atriz Lepiccolo, tomou de arrendamento para a 
próxima época o teatro da rua dos Condes. 

Teatro que sempre dá pouco que falar é o Ginásio. Peças pequeninas e sem despesa, 
companhia pequenina sem grandes estrelas. Passo miúdo, mas andando sempre. À frente, o 
simpático Joaquim Pinto, muito calado, a puxar a pera. Nem reclamos estrondosos, nem 
cartazes a darem nas vistas. No fim do ano, saldo positivo. 

E pouco mais, por esta época, os teatros darão que falar. 

Vamos entrar no verão, preparemos o lenço para um último adeus. 

Abalam os artistas para todos os lados e ficamos reduzidos, se quisermos matar o 
vício, às barracas da Alcântara e da feira de Belém. Alguns atores deram antigamente: lá 
revelou seu estro cômico o Alfredo de Carvalho. Mas que tristeza agora! Nada com jeito, num 
repertório quase todo constituído por tristíssimas imitações, a que lá chamam paródias. 
Valham-nos os bonecos, que tem graça às vezes.     

Vamos entrar no verão. Lisboa despede-se dos seus habitantes e vai-se dispondo para a 
grande sesta. Basta-lhe que de inverno moureje. Com o calor dorme e sonha. Chega outubro 
finalmente; espreguiça-se, abre a boca e pede para dormir mais um bocadinho. Só acorda de 
todo ao som da corneta do Sr. Pacini, que lhe diz que vai abrir S. Carlos. Então anima-se; os 
comboios atiram-lhe para os passeios os últimos retardatários; saem dos armários os vestidos 
decotados, as casacas pretas, as gravatas brancas. 

O grande Elias volta à faina pelos teatros da capital.  

 

 

Lisboa, 29 de Março de 1902 

 

João da Câmara . 
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Gazeta de Notícias. nº 125. Rio de Janeiro, 05 de Maio de 1902. p. 1, 8 col. 

 

 

A EXPEDIÇÃO AO BARUÉ 

 

 

Há dias, um amigo procurou-me na repartição dos caminhos de ferro Ultramarinos, 
onde estou empregado, e no largo corredor do ministério, enquanto fumávamos um cigarro, 
andamos passeando. Um pequenino descanso.  

Na porta minha vizinha é a repartição de cartografia em que trabalham João de 
Azevedo Coutinho, nomeado há pouco governador de Zambezia, e o célebre explorador 
Hermenegildo Capelo, que o meu amigo vinha procurar. 

Chegaram nesse instante, dois oficiais de cavalaria, garbosos em seus uniformes 
vistosos e elegantes, um pouco indecisos, não sabendo a que porta haviam de bater, 
procurando um continuo que lhes desse qualquer informação. 

- Devem ser oficiais nomeados para acompanhar o João Coutinho ao Barué, 
supusemo-nos. 

Continuamos na conversação, que era exatamente sobre o assunto dos novos combates 
que vão ser tentados pelas armas portuguesas. E meu companheiro olhando para aqueles dois 
oficiais, gentis em suas fardas, numa animação de rapazes que fazia bem a quem a via, sorria 
como se uma esperança o animasse, fuzilaram-lhe os olhos como em recordações de 
mocidade, e o seu contentamento contrastava com o que geralmente se vê nas grandes 
cidades, onde os ociosos, sonhando riquezas fáceis, raras vezes sentem vibrar um sentimento 
pátrio. 

Ora, o amigo com quem eu conversava chama-se D. Thomaz da Gama, conde da 
Vidigueira, herdeiro de um dos nomes mais ilustres em Portugal. Talvez por isso mesmo lhe 
gire mais rápido o sangue nas veias quando se fala de pátria, de novos triunfos, de glórias sem 
as quais nos envergonham passadas glórias. 

Não é de braços cruzados, nem só com enchermos a boca comentando histórias do 
passado, que havemos de manter honrado o nome de portugueses; mais é preciso e muito 
mais: ser dignos dele, mostrar que o sangue ainda é o mesmo, que habita a mesma coragem 
nos mesmos corações. 

Velhos caquéticos a contarem façanhas que não podem repetir... Se há coisa mais 
ridícula! 

Uma obrigação tem os países, é não envelhecerem. Ser antigo é uma glória, ser velho 
uma desonra. 

Deseja o conde de Vidigueira que seu filho preste serviços em África. Honra lhe seja. 
Se como dizem os franceses noblesse oblige, o nome da Gama obriga a muito. 

Não nos havíamos enganado supondo que os dois oficiais esperavam João Coutinho. 
Chegava dali a um instante o valente oficial de marinha, companheiro nas maiores 
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heroicidade de Serpa Pinto e de Mousinho de Albuquerque, e que é dos melhores nomes na 
história das modernas conquistas dos portugueses em África. 

Gordo, não muito alto, de fisionomia alegre, um ar muito aberto, acolheu com um riso 
nos olhos muito francos os que vão ser seus companheiros na futura campanha. 

Entretive-me a vê-los curiosamente.  

Eram quase crianças os dois oficiais. Vinte, vinte e dois anos. Um alvor de esperança 
nos olhos. Direitos, firmes, falavam com o maior respeito ao superior em que vão confiar 
honra e vida. E o glorioso oficial, cujo passado brilhante assegura a boa sorte das nossas 
armas, sorria-se para eles com certo desvanecimento, talvez contente por ver a nova geração 
ciosa de fama, sequiosa de concorrer com mais uma estrofe para o poema épico que a espada 
portuguesa vai escrevendo nos sertões africanos. 

Hermenegildo Capelo chegou nesse instante, o conde da Vidigueira retirou-se com ele, 
eu fumava o meu cigarro, e voltei aos meus papéis. 

Mas aqueles dois rapazes, aquelas duas glórias incontestáveis da marinha portuguesa, 
o nome do conde de Vidigueira... se continuei pensando na África, não foi positivamente nos 
meus caminhos de ferro.  

_____ 

  

A expedição ao Barué não tem talvez a importância de algumas outras, a que muito 
deve seu estado cada dia mais florescente; a província de Moçambique. Não se trata de 
inimigos tão poderosos e terríveis como os guerreiros vatuas do Gungunhama. A lição que 
estes levaram, e logo depois os namarraes, embotou muito a confiança dos régulos nas 
azagaias de seus guerreiros. 

Será talvez um simples passeio militar, e Deus o queira. 

Mas não pode falar-se de expedições que não recordemos com alvoroço do coração as 
últimas grandes campanhas da África e o júbilo orgulhoso com que todos em Lisboa, nas 
ruas, nos passeios, nos teatros, aclamamos os militares que voltavam das regiões inimigas, 
nimbados pela glória os rostos macilentos.  

Tocavam as músicas festivamente e eles, marchando entre palmas e vivas, eram como 
esqueletos, tão mirrados vinham pelas febres, pela má vida. Eram os vencedores de Coolela, 
de Manjacaze, de Marracuene. Na manhã em que Mousinho desembarcou até parecia que 
havia mais luz no céu. 

Dias assim não se esquecem. Os que choraram alguma lágrima hão de ter dela 
saudades, deviam guardá-la como pedra preciosa, que era do recanto mais sagrado do 
coração. 

Recordávamos então os triunfos de outras eras e deles sem vergonha podíamos 
renovar o doce orgulho. Foi como se novamente nô-los doassem. Mereciam portugueses a 
história que os ensoberbece, porque os novos eram dignos dos velhos; os netos honraram os 
avôs. Portugal conservava imaculadas as suas tradições, podia embriagar-se, porque a isso 
voltara a ter direito, na história de todas as epopeias que inspiraram a poetas um romance 
marítimo e guerreiro, sem rival na história da humanidade.  



723 
 

Não era já com saudade mórbida que citávamos os velhos heróis. Celebravam-se 
novamente os gigantes que o mundo assombraram. Criaram formas reais os fantasmas que 
nos apareciam radiantes de toda a luz do oriente, e, muita vez também, ameaçadores num 
pesadelo, de que éramos livres finalmente.  

_____ 

 

Mas na história dos heróis há linhas negras para a pátria que engrandeceram. 

Afonso de Albuquerque, mal com os homens por amor do rei mal com o rei por amor 
dos homens, põe-nos uma lágrima nos olhos, quando o cronista nos conta a hora melancólica 
de sua morte. 

D. João de Castro, que parece uma figura arrancada à história da antiga [ ], nem a 
honradez lhe valeu nas horas angustiosas que lhe abreviaram a vida mortalmente enfermo, 
não tinha em casa para um caldo o que, em favor do reino, empenhara os próprios pelos da 
barba. 

Para que falarmos de tantos, com quem se mostrou ingrato Portugal que tanto lhes 
devia? Se o foi até com o próprio Luiz de Camões, que o imortalizara no melhor poema 
heroico dos tempos modernos! 

Chega-se às vezes a pensar que felizes só foram os que na luta morreram, antes que a 
má fortuna os aguardasse em casa a amargurar-lhes a glória. Felizes foram Heitor de Silveira 
expirando na ilha dos Mortos, D. Lourenço d’Almeida azagaiado pelos pretos. Morreram pela 
pátria na doce esperança de lhe merecer uma lágrima. Afinal O naufrágio de Sepúlveda é 
poema talvez mais alegre do que muitas entre linhas da obra de Camões. Portugal, não 
podendo com tantos heróis, queria abater o orgulho dos gloriosos.  

A História trágico-marítima não contém páginas de tamanha tristeza como aquela em 
que se afundava o cismar dos governadores da Índia, intrigados na corte pela inveja e pela 
cobiça dos cortesãos. A recompensa que lhes faltou na vida deu-lha depois a história, é certo; 
mas teriam eles à hora da morte a certeza da vingança? E quem nos diz que o erro não veio 
até nós, e que ainda com alguns somos injustos? 

Falamos da história de Portugal; é talvez assim em toda a história da humanidade. Já 
um herói romano à pátria chamou ingrata. Não vê a maioria dos homens quanto os 
engrandece avaliar a altura a que os maiores se colocaram. Puxam-nos para baixo, querem vê-
los na craveira porque se medem, e, para consegui-lo todos os meios são bons, falsificações e 
mentiras. Chega a ser quase certo o que parece absurdo: - Felizes dos que são caluniados! 

A tradicional ingratidão ainda entre nós se conserva infelizmente. Chega a ser preciso 
ter-se coragem para defender quem merece o nosso maior respeito e mais dedicado amor. 

Prêmios oficiais, vulgares, umas honras, umas condecorações, pode ser; mas isso não 
basta, que é só para a vaidade, que muitos não têm. 

É vermos o que sucedeu com Serpa Pinto, que foi dos mais arrojados exploradores 
africanos, rival de Levingstone, de Cameron, de Stanley, o que sucedeu com Mousinho de 
Albuquerque, cujo fim trágico ainda hoje nos enche de luto o coração. 

A glória de ambos tornou-se pesada a muitos anões. Puderam países estranhos enche-
los de honras e glórias acoguladas, pôde o nome deles correr mundo e fazer pasmar as nações, 
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os pigmeus mais se indignaram, mexeram-se, chamavam a si a horda ridícula, murmuraram, 
mentiram, intrigaram, primeiro na sombra como bichos venenosos, depois às claras, porque 
eram muitos. 

Serpa Pinto ria-se. Mousinho suicidou-se. 

Há de vingá-los a história. Até fatos incontestáveis se negavam. Com que prazer os 
covardes se escudam num diz-se! A história verterá o desprezo sobre o enxame desses 
anônimos. Zangões inúteis. Para isso tem às vezes que passar-se uns anos, basta às vezes um 
dia, umas horas bastam. 

Os maiores homens tiveram seus defeitos. Espalhá-los é cavalo de batalha de 
maldizentes. Eram homens, que admira? Mas resgataram-nos por incomparáveis ações. Que 
os conte mais tarde uma anedota ou outra, não há de embaciar o brilho da estrofe retumbante. 

_____ 

 

João de Azevedo Coutinho parte para África no dia 19, a tomar conta do seu novo 
lugar.  

Irão com ele os dois rapazes, que, há dias, avistei no corredor do ministério da 
marinha. Muitos soldados hão de partir com eles, deixando família, pais, mães, esposas a 
chorarem. 

Muitos corações hão de palpitar, de alvoroço nos que partem, de saudades nos que 
ficam. Nem um só há de tremer. 

 

 

Lisboa, 13 de Abril de 1902. 

 

                       João da Câmara . 
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Gazeta de Notícias. nº 132. Rio de Janeiro, 12 de Maio de 1902. p. 1, 8 col.  

 

 

UM MILAGRE DE SANTO ANTÔNIO. 

 

 

Pois em que há de falar-se? 

O senhor Carrilho chegou de sua viagem muito pouco de recreio pelo estrangeiro – 
sendo por sinal nada afetuosamente acolhido na sua passagem em Coimbra - e, como o 
convento, ainda antes de conhecido, já punha várias cabeças em efervescência, agora que o 
temos em discussão nas câmaras, calcule-se o que não vai por ai. Nem se fala de outra coisa. 

Não será – Deus o queira - cada cabeça cada sentença. Diz-se que o partido 
progressista somente o atacará [pro forma]; mas o Sr. Fuschini, o Sr. Dias Ferreira, os 
nacionalistas ... Enfim o que se diz já daria volumes; o que vai dizer-se encheria uma 
biblioteca. 

Mas eu, que não sou político e que a respeito de finanças tenho dado provas de 
incapacidade por vezes, [aflitiva], aproveito a ocasião para muito singelamente, com a boa fé 
de um cronista conventual do século XVII, no estilo próprio de um fradinho sincero, contar-
lhes aqui um milagre de Santo Antônio. 

-Pois ainda há milagres? 

- Parece que sim, senhor. 

- Mas isso vai contra todas as teorias hoje em voga! 

E cita-me homens eruditíssimos, autores de uma obra colossal, que o meu interlocutor 
nunca leu. 

- O senhor não sabe que a ciência nega o milagre? 

Eu, que realmente ainda não sabia, baixo a cabeça, muito humilde, já meio 
arrependido de haver começado. 

- Eu não discuto; conto puramente uma história ... 

O interlocutor abre os olhos pasmados e assume depois um ar superior. Apelando para 
toda a minha coragem, arrosta contra o desacredito e fama de jesuíta, que me vai caber. 

- Foi ali na exposição de quadros que me lembrei... 

Efetivamente, estive lá antes de ontem. Entre muitíssimas alas de incontestável valor, 
o quadro que mais os olhos me deteve, foi exatamente aquele que mais eu conhecia, o Santo 
Antônio de Columbano. Vi-o esboçado no quarto de trabalho do pintor, encanto de 
tranquilidade ao pé do jardim da escola; vi-o, dia a dia, a tomar vida; vi-o partir para a 
exposição de Paris, donde havia de trazer ao nosso grande artista a medalha de ouro. 
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Outras obras encontrei de certo nas salas da Academia, que merecem menção o maior 
reparo. O rei D. Carlos, com sua paisagem do Tejo a uma hora melancólica, afirma-nos que 
hão de as belas artes encontrar no Paço um artista que as proteja. Confirmam-no os desenhos 
da rainha. São notáveis os retratos expostos por Veloso Salgado, magnífico o da esposa de 
Ramalho Ortigão. Admiramos de Carlos Reis uma série de pequeninas paisagens com um 
cunho muito dele e de Malhôa alguns quadros característicos. Os velhos não desmereceram da 
fama; alguns novos, ainda ontem desconhecidos, atiram consigo, valentemente, para a grande 
luz. Em todas as salas há obras de verdadeiros artistas, na pintura, na escultura, na arquitetura, 
no desenho, na aquarela, nas louças, nos bordados, na ourivesaria. Os artistas progridem, não 
há que duvidar, o público já não se contenta, como há vinte anos, em lhes conhecer, pouco 
mais ou menos, os nomes; interessa-se por eles e discute-os.  

Mas o Santo Antônio teve para mim maior encanto, e tamanho, que, ao falar dele 
agora, me ponho a mim mesmo perguntando se não serei parcial, se o entusiasmo com toda a 
sua veemência não irei buscá-lo à amizade que, há muitos anos, me liga a Columbano. É 
possível; foi à custa dela que eu penetrei, mais do que muitos, muito fundo, naquela alma de 
puríssimo artista, ainda hoje enigma para tantos. 

Há ainda a soprar-me oxigênio no meu lume a preferência do assunto. É que nada 
seduzem originalidades, rebuscadas de efeitos torpíssimos, aliás facílimos. Detesto a escolha 
do motivo que por si dará na vista dos ingênuos, o excepcional tom duma paisagem, o 
reclamo que se faz com um contraste de luz. Incomodam-me numa exposição como, quando 
vou distraído, passando pela rua, os gritos dum leiloeiro. 

O que pode ser maior glória do talento é insuportável na mediocridade.  

Nenhuma só dessas horríveis desafinações no quadro de Columbano vamos encontrar. 
A inspiração é a mesma que já em mil e um quadros tentou o pincel devoto de muitos pintores 
portugueses e a aparição de Jesus ao fradinho franciscano. Mas o que raros conseguiram foi a 
expressão exata d’uma boca assim respirando deliciosamente, duns olhos que, somente a 
soslaio, mal se atrevem, encantados, mas ainda medrosos, a fitar-se na luz celestial em que 
Deus Menino aparece.  

Vi pintar o quadro. Gosto dele como duma criança que vemos crescer a nosso lado. 
Assisti, durante a obra, a todos os encantamentos de esperança, nos esmorecimentos por 
dificuldades, a todos os desalentos, que sente um artista, cujo ideal seu quer atingir e muita 
vez não pode. Ora sonha deita-lhe a mão num voo; ora parece que lhe foge para não voltar, e 
sente os pés, como em pesadelos, pregados à terra. E é sempre numa luta destas que a 
verdadeira obra de arte se gera, toma forma e cria vida. 

Columbano pôs neste quadro toda a sua alma e foi por isso enorme a nossa alegria, de 
nós todos seus amigos, ao recebermos a notícia do prêmio com que o haviam recompensado 
no grande certâmen do fim do século, em Paris. 

Corremos-lhe todos a casa. O contentamento em que ele andava! Lá o vimos com sua 
irmã, artista distintíssima, também, como ele, premiada com a medalha de ouro por suas 
rendas tão originais como preciosas. 

Foi uma noite boa que todos tivemos 

_____ 
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Ora, o caso foi este: 

Podem rir, se lhes der vontade, mas não por enquanto, que vamos falar de tristezas. 
Que más horas passaram muitos! Que más horas em torno daquela mesa, onde havia meia 
dúzia de dias em tantas alegrias tínhamos tomado parte! 

Quanta obra boa e que nos dava glória, lá foi para o fundo do mar. 

É que o navio que transportava para Lisboa grande parte dos objetos expostos em Paris 
naufragara, fôra abandonado pela tripulação, e traziam todos os jornais a narrativa do 
comandante. Lá ficaram muitos quadros a que toda a crítica se referira com elogios. No 
paquete embarcara o Santo Antônio de Columbano. 

Fossem lá consolar o pintor! Outros quadros dele haviam escapado, requisitados para 
outras exposições; era possível, com a memória ajudada por uma boa fotografia, reproduzir o 
retrato de Eça de Queiroz. Mas o Santo Antônio!... 

Fossem lá consolá-lo!  

A luneta de arco escuro, descaída, punha-se-lhe uma moldura de luto nos olhos 
tristíssimo. 

Lembraram-se alguns de lhe atenuar a melancolia, falando-lhe no seguro, no 
pagamento que, em breve, lhe haviam de fazer. Mas vender assim a melhor obra às ondas do 
mar!... Nunca mais tornar a vê-la!... 

O amor à obra, quem o não sente? Se há nela pedaços da nossa vida, ligadas tantas 
recordações de horas boas de esquecimento!... Que importa às vezes o dinheiro? Ainda nas 
mãos dos outros é toda nossa, e das nossas nunca sai sem uma saudade. 

Por isso o Columbano andava que parecia um cipreste, e foi grande o meu espanto, um 
dia, quando o encontrei alumiado por um pequenino sorriso de esperança. 

Era de esperança ou de ironia? Não sei. Melancolia profunda é que já não era. 
Alegrava-o fosse o que fosse, uma futilidade talvez, uma anedota daquelas que até à escuridão 
dum nojo trazem, muita vez, uma nota cômica. Alguma tolice que lhe haveriam contado. 

Mas não. O Columbano estava deveras mais contente. Sonho, tolice poderia ser; mas 
enfim era uma luzita a brilhar. 

E contou-me. 

A Sra. D. Maria Augusta Bordalo Pinheiro dá lições de pintura num colégio de Lisboa, 
dirigido por senhoras pertencentes a uma ordem religiosa. Contou-lhes a desgraça que lhes 
acontecera, como lhes corria agora amargurada a vida com o trabalho de tantas horas assim 
perdido no alto mar! Mas do mal próprio se esquecia e mais se queixava pelo do irmão. O seu 
quadro mais querido, o que maior glória lhe trouxera, aquele a que mais, e tanto d’alma, se 
dedicara, assim perdido! 

E uma das freiras pôs-se a rir. 

Eu conheci cá fora, no mundo; lembro-me de quanto era alegre; continuara com essa 
alegria lá dentro.  



728 
 

Estou a ver a boa freira D. Maria Augusta, entre pasmada e ofendida daquele riso 
intempestivo, daquelas gargalhadas a pontuarem-lhe história de tamanha tristeza. E os olhos 
interrogavam a freira. 

- Pois não vê que é absurdo perder-se Santo Antônio, advogado das coisas perdidas? 

E ria, ria... 

Consolação pequenina podia ser a fé daquele coração. Mas a freira ria com tão boa 
vontade, que, só da irmã lhe contar o Columbano até sorria. 

Santo Antônio, advogado das coisas perdida! Mas se ao Columbano haviam escrito 
que o santo embarcara, encaixotado, como se não fôra santo, se fazia parte da relação dos 
objetos? 

E já todos, afinal, riam da confiança da freira, quando, um belo dia, de comboio, com 
todo seu sossego, o santo entrou em Lisboa, serenamente, depois de uma viagem sem 
incidentes, desde o Havre, ou não sei que porto do mar, até a estação central do Rossio.  

Como? Por quê? 

Ninguém o sabe. 

É certo que esteve a bordo, que o viram lá, que o deram como embarcado e em 
viagem, que lhe quiseram dar, como noutros tempos, possibilidade de pregar aos peixes, e que 
todos o julgavam com eles. 

Como saiu de bordo? Por que saiu? Quem o trouxe para fora do paquete? Isso 
ninguém sabe. Foi, naturalmente, por forma muito natural, como podia suceder a qualquer 
outra mercadoria. E pegaram depois no caixote e mandaram-no pelo caminho de ferro. Devia 
de ter sido assim. 

Mas a freirinha que tanto ria... E como ela asseverava... Pois não acham esquisito? 

Vão lá dizer-lhe que não foi milagre! 

_____ 

 

Vi-o antes de ontem, na exposição da Academia, e tão mudo e tendo tanto para contar!  

Dá-lhe encanto maior a lendazinha que já tem e que tão bem lhe fica ao rostinho 
bonito do santo.  

Melhor ficará um dia, numa capela e talvez então conte alguma coisa e diga o caso 
como foi. As bocas dos Santos são as mesmas; os ouvidos da gente é que não são agora como 
os de outras eras. 

Santo Antônio milagreiro! Que bonita lenda tem na sua terra! Gostam dele raparigas e 
rapazes e fazem-lhe versos, fogueiras e cantam-lhe cantigas. É um santo muito alegre, muito 
dado, que nunca faz má cara aos pedidos mais simples. E então pedem-lhe tudo, um 
pouquinho menos de trabalho, quando leva sumiço alguma coisa: o dedal que a tia meio tonta, 
deixou rebolar para debaixo do armário, o amor dum rapaz cujo olhar se deixou enfeitiçar por 
outra cachopa mais bem vestida. E acode a todos! 
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Se não havia de acudir! Olhem para ele. Vejam que modéstia e que bondade nos 
revela, que doce encanto em que nos transporta! Como aspira o perfume da luz celeste, da luz 
que hoje é dele e que, daquele mesmo gesto que lhe vemos sobre nós entorna, se quiser.  

Que admira que do mais me esquecesse ante o quadro de Columbano? Que admira que 
mal ouvisse o que em torno de mim se dizia; praga d’assunto que nem ai nos deixava 
sossegados: política e finanças? 

Pois, em que há de falar-se!  

O convenio... O Carrilho... O que o Reirão vai dizer e o que Hintze responde... Os 
credores que vão sossegar... 

O ágio de ouro que vai diminuir... Mas há ou não fiscalização estrangeira, embora 
indireta? 

O santo ouviu as conversações por força. Por aqueles bocadinhos de diálogo deve já 
formar ideia... 

O convenio é bom não há dúvida... Bom, não... Melhor é que não pode ser; foi uma 
lança em África... E depois há probabilidades agora de um empréstimo... 

E eu pensava: 

- Advogado das coisas perdidas, dá-nos juízo, Santo Antônio!  

 

 

Lisboa, 20 de Abril de 1902.  

 

João da Câmara   
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Gazeta de Notícias. nº 146. Rio de Janeiro, 26 de Maio de 1902. p. 1, 8 col.  

 

 

UM ANO DE CRÔNICAS 

 

 

Faz amanhã um ano que, pela primeira vez, enviei de Lisboa uma carta para a Gazeta 
de Notícias. 

Não deixava agora de vir a pelo uma dissertação sobre o rodar do tempo, mas tudo 
isso, por muito velho, só os velhos o entendem. 

Tenho o índice das cinquenta e duas crônicas. Deu-me a curiosidade e reli-o agora.  

Os títulos recordaram-me fatos, alegrias que passei, algumas tristezas, horas em que 
me sentei a esta mesa, desviando o pensamento de meus cuidados para escrever do que não 
me importava, outras a que dei largas a um sincero sentimento. 

O que passou num ano!... Quantos títulos cor de rosa e quantos de tarja negra! 

A história de um ano poderia chamar-se, como era moda os livros de versos de há 
trinta anos: Sorrisos e lágrimas, qualquer coisa assim. À força de dizer tudo, até não diz nada. 
A verdade sem discussão muda de nome, chama-se banalidade. 

Mas se me desse para relembrar, uma a uma, as cartas que mandei para o Brasil, havia 
de mais uma vez impressionar-me como dirige o tempo a sinfonia da vida e como liga o 
doloroso de um necrológio ao scherzo de uma paisagem em manhã cheia de sol. 

Relendo os títulos do que escrevi, encontro uns fatos interessantes, que comoveram a 
nossa terra, de que logo os revisteiros tomaram nela nas carteiras. Andavam em brasa os 
repórteres buscando pormenores: bateram-se na conquista do público os grandes colossos da 
informação. Alguns casos não seriam para menos: política, literatura, incêndios, crimes, light-
life, o heroísmo de um soldado ou o discurso de um maçador. Foi preciso dar conta deles.  

Mas, quanta vez, foi dessa notícia que fugi! Deixei a estrada por onde iam todos, 
porque me tentou a veredazinha; onde sabia que outra melhor sombra me havia de acolher, 
que violetas perfumam e a que dão música as fontes, com seu riachozinho nos musgos verdes. 

Assunto palpitante...! Até o nome soa antipático.  

Dias em que todos falam da mesma coisa, tem a gente desejos de fugir. Aquele e 
então? Com que nos saúdam os que sempre estão prontos para cantar vitória, se com eles 
estamos de acordo, para a discussão se timidamente murmuramos uma objeçãozinha... 

_____ 

 

- E então?  

É como todos se nos dirigem agora. 
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Mas realmente [o dia] nasceu tão lindo que, se eu pudesse melhor escreveria 
madrugadas lindas, e das rosas de que os valados se encheram, e das copas das árvores, e dos 
melros nos silvados e das searas, e das cantigas novas das raparigas na monda. 

Se todos só falam do convênio, é me força ser Maria que vai com as mais? Deverei eu 
também dizer o que penso, e bem ou mal, do Dr. Hintze ou do Sr. José Luciano? Hei de 
fatalmente importar-me com o Sr. Fuschini revolucionário e com o senhor José Dias orador? 

Não! Deixo em descanso essa má coisa, que se chama política e que a tantos cega os 
olhos da alma que honradez política temos ouvido chamar a cumplicidade em verdadeiros 
crimes. 

Honradez, fidelidade, que lindos nomes encobrem, muita vez, vilíssimas ações!  

O convenio, já aprovado na Câmara dos Deputados, em plácida discussão na dos 
Pares, deu lugar a que os espíritos cá fora se agitassem. 

Não tem razão quem do mar se queixa no temporal. O mar é de si muito manso, a 
culpa é toda do vento, e esse há muito que vinha soprando.  

Exaltaram-se os ânimos em Coimbra. Não houve, suster os rapazes; quiseram reunir-
se, não lhe deixaram; quis a autoridade dispersá-los à força; eles puxaram das mocas e dos 
revólveres também; segundo se diz. Uma bala furou o peito de um estudante, que logo caiu 
com o pulmão atravessado.  

Morreu! Comunicou o telégrafo.  

Pois de toda a história do convênio, o caso deveras doloroso foi o drama do pobre pai, 
correndo desde um cantinho lá da província, onde sonhara sonhos de esperança, até ao 
hospital de Coimbra para abraçar-se ao filho. 

Discute-se o caso com argumentos, mas não há maneira de ver um raciocínio levar de 
vencida os sentimentos de indignação contra a brutalidade de um polícia e de piedade para a 
pobre criança, para o pai extremoso.  

Morreu!... diziam os telegramas, era mentira! E sobre a mentira se fazia política, 
sofresse quem sofresse; fazia-se política embrulhada em má retórica, uma ação má. 

Que a muitos, até aos por costume indiferente, agite a magna questão do convênio, 
entende-se, nenhuma tão séria tivemos nos últimos dez anos, nenhuma de maior importância 
para a vitalidade da nação, até, pode ser, para a sua dignidade. 

Depois trata-se de dinheiro e sabemos o que a todos o assunto interessa. 

Mas que venha a política tão cega explorar com um sentimento, importa-se tão pouco 
com lágrimas que vão correr, para um efêmero triunfo das poucas horas que mediaram até ao 
desmentido! É que pouco lhe importa sair-se mais brutal que a bala de um polícia estúpido.  

________ 

 

Faz amanhã um ano que eu enviei minha primeira carta à Gazeta de Notícias. 

Também por esse tempo andavam cá na terra irrequietos os espíritos.  
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Em muitas vilas e cidades de Portugal o povo mexia-se contra as ordens religiosas. 
Fecharam em Lisboa umas casas em que os sinos tocavam, não sei quantas vezes por dia, 
chamando à oração; publicou-se o célebre decreto; o rei Sr. D. Carlos foi aclamado na Praça 
do Campo Pequeno. E eu aproveitei a ocasião contando uma história que se referia à morte da 
última freira do Arroios. 

Não era um caso alegre. Também a carta de hoje não seria, se fosse esmiuçar o assunto 
de maior sensação na atualidade, as paixões em jogo, misérias de um lado, olhos de agiotas a 
luzirem pelo outro. 

Dias felizes hão de voltar, tranquilos pelo menos, e outra vez páginas alegres hei de 
ter, destas que se escrevem com o espírito desanuviado, que se inspiram na paisagem toda a 
cantar ao sol de maio. 

As antigas folhinhas de Padre Vicente para todos os quartos de lua profetizavam o 
tempo. Nunca houve um Padre Vicente para as almas. O bom velhote era um intrujão, mas 
vou mais por ele em ciências de astrólogo, do que por muitos gabados escritores em 
psicologias. Venham lá dizer-me: em tal dia hás de chorar, e hás de rir para a semana. 

Uma só coisa sabemos: que havemos de rir e de chorar; contentar-nos hoje, 
indiferentes, com uma anedota, e amanhã ir ao entusiasmo dos outros aquecer o nosso 
entusiasmo.  

A vida é isto. 

Por feliz me darei se alguém me leu. 

Quem foi?...Sei lá! 

Mas cismo nisso às vezes: Talvez, cá de longe, eu tenha despertado em alguém uma 
pequenina luz de simpatia, por uma linha em que lhe falei, de pessoa ou de alguma coisa 
muito querida, por uma ideia que lhe foi achar eco no coração.  

Por feliz me daria se nuns olhos benévolos, por acaso caídos sobre estas linhas, acendi 
alguma vez uma luz de interesse, interesse apenas que fosse, uma pequenina curiosidade que 
lhe desenhasse nas pregas um fugitivo sorriso.  

Que mais desejar? O que num ano se passou contei; que mais desejar do que ter 
agradado um segundo? 

Escrevi, muita vez, lembrando-me dos portugueses que moram por todo este 
vastíssimo território em que se fala a nossa língua. Feliz de mim se alguma vez lhes levei uma 
saudade ou lhes fui acordar uma esperança. 

É tão bom ter notícias boas da terra em que nascemos, onde moram os nossos, os 
velhinhos para quem trabalhamos e todas as noites rezam por nós, onde toca o sino que tanta 
vez ouvimos pequeninos, onde é a igreja em que nós batizamos, onde é o cemitério em que 
havemos de descansar para sempre! 

Eu tenho esta vantagem, este grande partido. É só meter a letra na música sabida, que 
já conhece todos os caminhos do coração. 

Será confiança de mais o confiar em tão pouco. Será confiança, mas não é vaidade. 
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Creio que o simples nome de uma terra pode, entre as linhas negras de um jornal, luzir 
como de noite uma estrela. Um nome, um simples nome, a que nada mais se acrescentou. 
Digam a um apaixonado que há no mundo música mais bela que a do nome da mulher que 
adora, que há sílabas de maior doçura que há no céu constelações de mais formoso desenho. É 
também a saudade uma paixão. O nome da nossa terra! Vê-lo escrito é reavivar na memória 
toda a paisagem em que, pequenos, respiramos; é novamente aspirar-lhe o perfume, ouvir-lhe 
os murmúrios, ver-lhe redobrados os encantos. É como raio de sol que dissipa a neblina. 
Surge a nossa terra resplendente, o rio corre, as árvores sussurram, abre-se a janela de nossa 
casa, a ela assoma um vulto que adora-nos, velhinha a chorar ou rosto formoso que nos 
deslumbra, que importa? A nossa terra!... A nossa casa! 

Depois lá vem, às vezes, o nome de um amigo. É lembra um ou outro momento de 
tristeza e muita história alegre. Qualquer, pequenina anedota, que lá tão longe se recorda, 
toma as proporções de um caso notável. “Este homem de que se fala aqui, conheci-o, foi meu 
amigo”. E tanto basta para que tenha importância o que se mandou dizer, quase nada, às 
vezes. 

_____ 

 

Não é vaidade, não, que eu supunha alguma vez ter despertado no olhar de quem me 
leu um nadinha de simpatia, um movimento de interesse. 

E, se o soubesse com certeza, isso me bastava para consolação do trabalho a que tão 
gostosamente me dediquei, faz um ano amanhã. 

Um ano de crônicas!... Um segundo que elas agradecem! 

 

 

João da Câmara  

 

Lisboa, 4 de Maio de 1902. 
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Gazeta de Notícias. nº 174. Rio de Janeiro,  23 junho de 1902. p. 1, 7 col. 

 

 

OS PRETOS DE SÃO JORGE 

 

 

Realizou-se quinta feira a procissão do Corpo de Deus, dando uma pequena volta no 
largo da Sé e, logo depois, recolhendo ao templo. 

Que diferença do que era dantes e nos contam livros velhos! Era uma das grandes 
festas de Lisboa, que ostentava suas grandes riquezas em colchas e bandeiras, preciosíssimos 
brocados, com que enfeitava as janelas de seus palácios. Iam os reis de Portugal às varas do 
pálio, seguidos de toda a corte. Pelas tortuosas ruas da antiga cidade, coalhadas de gente, que 
de fora acorrera curiosa, a enorme procissão deslizava como em triunfo, e o voto por que se 
realizava recordava os tempos de nossas glórias maiores. Despejavam-se nesse dia os tesouros 
da Sé e era para todos um deslumbramento! 

Desde a véspera, viam-se nos balcões, enfeitados de sedas e flores, os mais formosos 
rostos de Lisboa. As senhoras, ostentando seus penteados caprichosos, como nos outeiros dos 
conventos, lançavam motes lá de cima, de que faziam os poetas a chave de ouro de seus 
madrigais. 

Não era só a devoção que as atraía. Também elas tinham seus devotos, que, não 
podendo ajoelhar-se-lhes aos pés, as cortejavam de longe, num gesto elegante, com seus 
tempos marcados, montados à Marialva, pelas ruas atapetadas de espadanas e flores, fazendo 
seus caracóis. 

É num cenário assim que se representaram muitas anedotas de Bocage, tão fértil na 
inventiva que, ainda depois de morto, quantas se inventam são dele. 

Foi de uma janela, em dia de procissão, que uma dama, querendo atrapalhá-lo com 
uma rima difícil, lhe atirou o mote: 

Meu amor foi para a Índia. 

 

A resposta que ele lhe deu não foi em redondilhas, mas nem por isso ficou menos 
celebrada. 

Da velha Lisboa pitoresca, que tão bem descrita nos deixou Nicolau Tolentino em sua 
obra, poucos de seus costumes nos ficaram. Tem um artista de, primeiro, enfronhar-se na 
leitura de livros esburacados pela traça e, melhor ainda, de cartas amarelecidas pelo tempo, se 
quiser recompor as cenas características, que se iam dando nas diferentes casas de fidalgos e 
burgueses, desde os primeiros preparativos para esses dias excepcionais. Que bela galeria de 
tipos, o frade, o poeta, a preciosa, o peralta! E as boas merendas com as frutas da quinta e os 
doces do convento! 

Mais para trás, ainda anteriormente a D. João V, já dia de Corpo de Deus era dos 
famosos em Portugal. 
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Foi num dia desses o atentado malogrado contra a vida do duque de Bragança, desde 
havia pouco aclamado rei pelos conjurados do primeiro de dezembro. De tão belo assunto se 
serviu Camilo Castelo Branco para escrever um de seus mais notáveis romances, O Regicida. 
Romance já o era a história e como o regicida planeara o crime e como quis pô-lo por obra e 
como foi descoberto e o que depois se contava dele.  

Corriam os tempos de maneira que muitos se apavoravam. O cutelo do algoz não os 
deixava descansar.  

Andavam fidalgos fugidos por terras de Castela e muitos ameaçados. Ao duque de 
Caminha não lhe valeram lágrimas da mulher nem ao conde de Armamar a grande coragem 
que demonstrou até a última hora, e ambos foram decapitados. Nem a um secretário de Estado 
lhe valeu o cargo e apenas suspeitas sobre essa correspondência com o filho que lhe ficara em 
Castela, levaram-no ao patíbulo.  

Camilo Castelo Branco escolheu para seu romance tétrico uma das épocas mais 
dramáticas da história de Portugal.  

Deu-se atentado contra el-rei D. João IV quando este acompanhava a procissão em sua 
extensa volta pelas ruas de Lisboa, cujo povo o aclamava. Tão desconfiado este vivia e tanto 
por seu rei natural se revelava, que até dos conjurados de 1640 muita vez se mostrava 
desconfiado. 

_____ 

 

Nada hoje nos recorda os esplendores de outros tempos. 

A procissão dá uma pequena volta no lago, segue-se-a o rei e vão com ele uns oficiais 
de sua casa. Parte da guarnição faz alas. Um quarto de hora depois o pálio voltou para o 
templo, recolheu S. Jorge ao Castelo, os pretos e os cavalos ajaezados encaminharam-se para 
as cocheiras do paço. Nada mais. 

O S. Jorge com seu estado, o homem de ferro que o acompanhava a cavalo, o pajem 
com seu estandarte, são únicos personagens que ainda chamam a atenção. 

O santo, que os velhos guerreiros portugueses invocavam, atarraxado sobre a cela, dá-
me hoje vontade de ir, com seus olhos pasmados, seu chapéu de plumas, sua lança em riste 
contra um inimigo qualquer que lhe apareça, dragão infernal, castelhano em campo do 
Alentejo, defensores da [Argélia] e Tanger, fiéis à lei de [ ]. 

Desde D. João I, foi ele o santo invocado pelos portugueses em seus combates, 
substituindo S. Thiago, da devoção dos castelhanos, importamos de Inglaterra o santo; mas 
dar a S. Thiago significou [   ]dar ordem e avançar. 

Com S. Jorge vão os pretos vestidos de calças brancas, grandes casacos encarnados, 
chapéus enfeitados de plumas. Nem sempre o pífano vai a compasso com as caixas, mas é 
assim mesmo. Lá nisso são eles fiéis cumpridores da tradição, único dever que lhes impõem 
os cinco réis por dia. 

Muitos riem daqueles artistas e, indignados, muita vez perguntam: “Que ideia fará 
disso um estrangeiro? 

Há que distinguir. Um estrangeiro pode ser tolo ou não.  
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Se o for, há de rir com ares superiores, há de achar ridiculíssimo os pretos e o fato 
deles e a música que vão tocando, é possível que nos diga nada ter visto que com aquilo se 
pareça lá na sua terra, seja qual for, China, Peru, Pérsia, Grécia, Valle de Andorra ou 
Groelândia. 

Se não for tolo, é possível que se ria também, mas, logo depois, há de informar-se da 
razão de ser daquele espetáculo, perguntar o que significam aqueles pobres diabos e por que 
vão ali junto de S. Jorge, e se representam alguma tradição respeitável. 

E ao primeiro que se riu deixá-lo-emos de mãos sustendo a barriga aos solavancos, e 
ao outro contaremos algumas páginas da nossa história. 

Em todos os velhos países há coisas assim anacrônicas, que, por sua originalidade nos 
tempos presentes, quando não excitem o riso, despertam pelo menos uma alegre curiosidade. 
Vê-mo-las em França, na Alemanha, na Rússia, na Itália, e, sobretudo na Espanha, e na 
Inglaterra, países ainda mais arraigados às tradições. Se em Toledo assistirmos a uma 
procissão de penitentes, se em Londres percorremos a City em dia solene de visita do 
monarca, de certo muita coisa fóssil se nos vai deparar, com que poderemos espalhar o bofe 
em muito boas gargalhadas. Não obsta a que espanhóis e ingleses continuem na sua, no que 
andam muitíssimo bem. 

Em Portugal, infelizmente, vivemos no medo constante do ridículo. Ora, nada mais 
ridículo do que esse medo, como nada mais ordinário do que a preocupação do chic. 

Tudo que é nosso, muito nosso, começamos desde há muitos desejando por de banda, 
com receio que nô-lo retém como não fazendo parte do que se deve ser admitido por uma 
nação civilizada. 

Foi à sombra desta palavra deslumbrante – civilização - que deixamos cometer 
verdadeiros crimes de lesa arte. Perdemos tradições que eram lindas e importamos usos e 
costumes idiotas. Não há critério para escolha. O estrangeiro deslumbra-nos e nem nos 
permitem às vezes que o discutamos. Paris tem sido para as nossas modas o que era 
Aristóteles para seus discípulos. [Ipse dixil]. Ainda não há muito, vimos representada por uma 
companhia estrangeira e muito aplaudida uma peça infame. Que importava? Não era nossa? 
As mais bem enluvadas mãos de Lisboa aplaudiam, que vinha o teatro abaixo. 

Assim vamos desnacionalizando tudo, e, se o mau sestro desce de vez ao povo, ele, 
com quem ainda hoje se aprende português, começará falando o bundo que for de moda, e 
veremos varinas de [tournure] e catraeiros de col cassé 

Pois é pena que tal aconteça. Portugal tinha o seu caráter definido, e se, algum tempo, 
em arte, padeceu influência de Castela, essa era a única que mal de maior lhe não faria. 

Já na maior parte das grandes cidades os edifícios novos indicam ausência completa de 
bom gosto; em muitas vilas de província, homens e mulheres abandonaram seus fatos 
tradicionais, por vezes tão belos e elegantes; nas aldeias, as encantadoras danças de roda, em 
que tanto brilhavam os poetas improvisadores, substituíram-nas - que disparatada desgraça! – 
por contradanças marcadas em mau francês! 

Ah! tanto dissemos mal do que era nosso, que, pouco a pouco, de tudo nos pusemos a 
dar cabo, e um dia há de vir em que havemos de ter saudades. Então, o tal estrangeiro que 
tememos, mal há de por o pé em nossa terra, que só nela verá, ainda que em pior, o mesmo 
que já viu por toda a parte. 
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É sestro nosso dizer mal de nós mesmos. 

Se até eu o estou fazendo na minha queixa! Parece que não vejo a trave nos meus 
olhos! 

Eu me explico, que, de mais a mais, não é agora a primeira vez que toco em tão 
melindroso assunto. Digo mal dos que dizem mal, porque gosto muito da minha terra e mais 
que da gente, que lhe não quer como ela merecia ser querida. 

Queixo-me dos que sofrem, patetas presumidos, a influência perniciosa de um 
estrangeirismo que não deviam adotar, que lhe traz modelos que não deviam seguir, que os 
seduz com palavras pomposas de civilização e progresso e lhe impinge como ferro velho 
manhoso o que tem de mais reles em arte e costumes. 

_____ 

 

E tudo isso a propósito dos pretos de S. Jorge, desses ridículos máscaras, que 
envergonham uma cidade civilizada! 

Ora, nos tempos do rei D. João II, foram as caravelas portuguesas até ao Cabo das 
Tormentas, e, quando o príncipe perfeito soube que a costa d’África, que parecia 
interminável, ali finalmente se curvava para o norte, mudou ao cabo o nome e chamou-lhe de 
Boa Esperança. Estava resolvida a mais complicada das equações na solução do problema 
gigante em que os portugueses andavam trabalhando desde o dia em que o infante D. 
Henrique começou, do alto do rochedo de Sagres, lançando olhos de [lance] pelo Oceano. 
Dessas viagens ao longo da costa, alguns navegadores trouxeram a Lisboa indígenas que 
encontraram, e que toda a população, interessada na grande conquista, desejava conhecer um 
dia. Mandou o rei que fossem os pretos acompanhando o Santo em seu estado, na procissão 
do Corpo de Deus. E nunca mais falhou a comemoração desse fato. 

Digam ao estrangeiro curioso o que significa a procissão aquela gente, e, se ele souber 
um nadinha de história, se conhecer, como deve, meia dúzia de nomes gloriosos nas façanhas 
da África e da Índia, ouvindo aquela música de selvagens, não lhe virá ao espírito mais que a 
lembrança das grandes vitórias alcançadas pela energia de muitas gerações em Portugal. 
Lembrava-se-á do sonho de D. Henrique, tão preso a ele que deixou em Fez morrer o querido 
irmão cativo príncipe tornado escravo; lembrar-se-á que quantas vidas o sonho glorioso 
custou, de quantos mártires ficaram sepultados no mar, lembrar-se-a das tormentas que deram 
origem a genial criação de Adamastor e como Vasco da Gama, com só duas naus; arribou a 
Índia; recordará heroísmo de D. Francisco de Almeida, de Afonso de Albuquerque, de D. 
João de Castro e verá, como um sonho inacreditável, pelo mundo inteiro, a tremular a 
bandeira branca com a cruz vermelha de Cristo. 

Deixei-nos com as nossas tradições, que pode um dia ser fonte de alguma coisa 
melhor. Ironias e troças de ignorantes não nos darão cabo do que temos de mais belo se 
formos os primeiros a sabê-lo respeitar.  

Lisboa, 1 de Junho de 1902. 

 

João da Câmara   
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MIMI GARRETT 

 

 

Tanto se tratou do convenio, que é justo agora falar-se de Garrett e Gil Vicente.  

Paga-se a dívida aos credores externos, pague-se também aos nossos, que bem o 
merecem. Ninguém sabe hoje ao certo o que foi feito do ouro estrangeiro, nem por quantas 
algibeiras se andou a desfazer; mas o que valem os dois poetas celebrados ninguém que fale 
português o deve ignorar. 

Com uma leitura do Auto da Alma e a representação do arranjo que Marcelino de 
Mesquita fez da Inês Pereira, inaugurou ontem o teatro de D. Maria a série de espetáculos 
comemorativos do quarto centenário da fundação do teatro português. Hoje, sessão solene do 
Conservatório. Amanhã, representação no teatro D. Amélia do Auto da Visitação, Auto 
Pastoril Português, e trechos do Juiz de Beira, do Auto da Feira, do Triunfo do Inverno, do 
Auto da Lusitânia e do  Auto da Cananéia 

De tudo darei conta na minha próxima carta, se não me virem estorvar do meu encanto 
por Gil Vicente sucessos inesperados. 

______ 

 

Tem corrido no Porto, animadíssimos todos os festejos realizados em honra de 
Almeida Garrett e cujo produto se destina ao monumento que deve, na sua terra pátria, erguer-
se à memória do maior poeta que no século passado aclamou Portugal.  

Parece que chegou finalmente uma hora de justiça. 

Ler quantos escritores o precederam no princípio do século, ler depois uma página de 
Garrett parece que é assistir a um esplêndido amanhecer. É outra a luz vivificadora, é outro o 
perfume que se respira. 

Mas a mim, uma saudade muito íntima desvia-me o pensamento da grande obra que se 
comemora e do poeta genial seu criador, para alguém que ele muito amou na vida e mais que 
tudo no mundo, para alguém que muito respeitei e muito amei pelo muito amor que teve aos 
meus. 

Das memórias que possuo e conservo com reverente amor, estimo sobre todas um 
exemplar da Biografia de Almeida Garrett por Francisco Gomes de Amorim, que me foi dado 
pela Sra. D. Maria Adelaide, filha do poeta, e em que ela escreveu pequeninas notas a lápis, 
insignificantes talvez para outros, para mim acima de todo o preço. É que me recordam horas 
das melhores da minha vida, muitas horas ligeiras em que só falávamos do poeta, manuseando 
seus manuscritos, lendo suas notas e apontamentos. 
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Com que respeitoso culto a filha falava do estremecido pai que lhe dedicou seus mais 
lindos versos, e me contava histórias íntimas, e as horas que ele passou naquelas grades das 
saleras e o que lhe dizia e os conselhos que lhe dava! 

E a voz dela, que encantara o pai com o seu balbuciar de criança, encantava-me agora 
com suas histórias dele! Que luminosos ela o tornava! O homem atingia a craveira do poeta! 

_____ 

 

Foram em Sintra, três anos que lá vivi, essas noites deliciosas. 

Mimi Garrett lhe chamavam todos, a Mimi. E, apesar de seus cabelos já quase todos 
brancos, de sua figurinha um pouco dobrada antes de tempo por uma pertinaz doença, ficava-
lhe bem o nome, tão meigo era o seu falar, tão infantil a sua alegria, tão doce o conchego que 
a todos oferecia a sua casa. 

Casada com o Dr. Carlos Guimarães, médico de partido d’aquela câmara, entre as 
sombras frescas da formosíssima Sintra levou toda a sua mocidade, envelheceu suavemente, 
exalou seu último suspiro. 

As mais ilustres senhoras da sociedade de Lisboa procuravam a sua amizade, tão 
superiormente aristocrático era o seu trato, tão inteligente o seu conselho, tanto as virtudes, 
todas floresciam naquela alma aberta para todo o perdão, para toda a misericórdia. 

Carlos Guimarães, que teve a seu cargo durante muitos anos as edições das obras de 
Almeida Garrett, possui um espírito ilustrado e uma educação primorosa. 

Daí provinha o bem estar, a íntima e quieta satisfação, que todos sentiam penetrando 
naquela casa pobrezinha de médico de vila pequena, que parecia sorrir-se entre as outras. 
Quanta vez me alegrei vendo brilhar a luz na janela, ouvindo à porta o ressoar da minha 
argolada! 

A Mimi raras vezes saía. Lá estava sentada na grande poltrona, na salinha do segundo 
andar, rodeada de livros, que o marido lia primeiro, porque se ofendia todo seu pudor de 
senhora e de artista com uma cena escabrosa, uma palavra mal soante. 

Mas que fino critério tinha em coisas literárias! Como sabia discuti-las, com que 
sentimento! Como lhe agradava tudo o que era simples e sincero! Sem laivos daquele 
pedantismo que muita vez ensombra o talento das mulheres, e muito feminina sempre, como 
mulher se impressionava, sentia e aplaudia ou reprovava. 

De todos os poetas franceses preferia Musset, cujos poemas alguma vez me pedia para 
lhe recitar em voz alta; dos portugueses preferia o seu pai muito querido, de quem falava, 
cheia de entusiasmos. 

Os versos que lhe ele fizera, à pobre bastardinha, que um decreto da rainha D. Maria II 
legitimara! De todas suas aventuras de amor, alguma coisa lhe ficara adoçando feridas do 
coração. Era a sua Maria Adelaide, a sua Mimi! Quase só para ela viveu seus últimos anos; 
por ela se mudou para o Junqueira, para estar mais perto do convento em que a pusera a 
educar, onde passava domingos e quintas-feiras, com a cabeça encostada às grades de ferro, 
ouvindo o chilrear da filha. 
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É o que lho ela contava era para o que foi poeta, ministro, diplomata, leão das salas, o 
mais que lhe importava no mundo, esquecido de vaidades e glórias que sonhara, d’invejas e 
ódios que o mordiam. 

Levavam-me a Sintra trabalhos de levantamento de planta e de construção de uma 
estrada na serra. Rigores do Inverno davam-me, às vezes, certo descanso. Então ia todas as 
noites bater à porta de Carlos Guimarães, e corriam tão rápidas as horas de palestras, que, 
muita vez, [  ] [  ]despedir-me a luz fria da manhã desenhando nas cortinas das janelas os 
caixilhos da vidraça. 

Muita vez nos estivemos lendo os manuscritos de [Garrett], copiando em caligrafia 
magnífica num livro em branco, com títulos sombreados, os versos cantados de cinco em 
cinco, como nos poemas latinos. Em compensação, ajudei a decifrar o manuscrito de Helena, 
para uma nova edição. Fora escrito na cama, estando Garrett já doente. Uma letra do diabo; 
em cada linha um enigma. Era o sistema do poeta. Depois copiava com maior cautela e 
emendava morosamente. 

Desses manuscritos muitos nos revelavam o homem das salas, dedicado às damas e à 
moda. Se elas gostavam de charadas, fazia-lhes ele charadas; dele vi muitas e até uma relação 
de boas palavras. 

Vi apontamentos curiosíssimos: a obra Sete Pecados Mortais, e, adiante de cada um 
deles, o nome de pessoa que, segundo o poeta, melhor o representava. 

Não sei que foi feito de tantos manuscritos de tamanho valor. 

E a toda nossa palestra, assim até dez horas, e Mimi ficava presente. Fazia minha 
mulher alguma observação e ela dizia: - É cedo. 

Quando se tratava de seu pai, que importavam as horas da noite? 

E assim a conheci e, em tantas horas que passamos juntos, nunca lhe ouvi pronunciar 
uma queixa contra alguém, nunca ouvi de seus lábios senão palavras que lhe ditava um 
coração cheio de bondade. 

Foi talvez por me ver prestar tamanho culto a seu pai, que ela muito amou os meus 
filhos, e os muitos carinhos de que os encheu tornaram-me hoje ainda muito mais querida a 
sua memória. 

Terminados os meus trabalhos, um dia de inverno retiramos de Sintra. Beijei-lhe a 
mão comovido e ela foi com os olhos cheios de lágrimas que beijou os meus filhos. 

Poucos meses depois, adoecia muito mais gravemente. 

Agora, quando me recordo de Sintra, na paisagem maravilhosa daquela região 
encantadora, vejo-a sempre com seus cabelinhos brancos e umas asas de anjo, tão brancas 
como os seus cabelos. Vejo-lhe o fantasma tão perfumado como as violetas, rosas e verbenas 
que vem pisando; ouço-lhe a voz tão cantante como o regato entre os musgos da serra. Seu 
coração tinha sempre frases amigas, tão doces como o murmurar do vento nos velhos 
castanheiros, e seus conselhos eram suaves como a sombra dos pinhais. 

Se ela herdara o talento, por que não haveria de herdar as altas virtudes de seu pai? E 
através do que ela me contou é que sempre o vejo e que tamanho me aparece! 

Novos ataques da doença, de que sempre sofrera, puseram-lhe termo à vida. 
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A respiração não se fazia sem um esforço de vontade, o que lhe impossibilitava o 
sono. A vigília constante alterou-lhe as faculdades: perdeu a memória, foi pouco a pouco 
perdendo a razão que tão luminosa brilhara. Ainda, às vezes, queria ler e, chegando ao fim da 
página, dizia tristemente: - “Não percebo! Não percebo!” E sempre boa, e sempre santa, com 
tanto martírio, não se queixava. E assim morreu. 

Pouco tempo sobreviveu à mulher, o Dr. Carlos Guimarães. 

Que saudades não sentiria, ao recolher a casa, não vendo à janela os olhos carinhosos 
que num só olhar de gratidão o pagavam de um dia inteiro de trabalho! E que silêncio na casa 
e que frio nas longas noites de inverno! 

Algumas vezes o encontrei, sem nunca ter coragem de o visitar em Sintra, para o que 
muito instava comigo, quando me procurava em Lisboa. Andava pensando numa grande 
edição de obra de Garrett, projeto em que procurava esquecer seu desgosto. Projetos... O 
ânimo era já pouco. 

_____ 

 

Ás vezes, meto-me no comboio e vou dar uma volta a Sintra, perder-me um instante 
naquela serra em ponto onde ainda o homem não pôs mão sacrílega, respirar o ar dos pinhais, 
ver no mar ao longe formar-se o nevoeiro, vir correndo, esfarrapar-se nos troncos, coroar o 
alto píncaro de Pena. 

Como se respira naquela paisagem! Que perfumes subtis desde as violetas do inverno, 
as rosas da primavera, as verbenas de agosto o balsamo dos pinheirais nas primeiras chuvas 
do outono! 

Mais um véu de tristeza amacia para mim as cores, brilhantes de vegetação, e cada 
sussurro, cada perfume acorda-me no íntimo da alma uma saudade. Tanto que em vinte anos 
se desfez para nunca mais reviver! Tantos amigos que desapareceram para sempre! 

 

Lisboa, 8 de junho de 1902. 

 

João da Câmara .  
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CENTENÁRIO DE GIL VICENTE 

 

 

Quando, segunda-feira, no teatro D. Amélia, os atores acabaram de depor suas coroas 
de louro aos pés da estátua de Gil Vicente, dizia-me Ramalho Ortigão: “Encheram-se-me os 
olhos de lágrimas”.  

O mesmo me acontecera, mas gostei de lho ouvir dizer. O mesmo creio eu, acontecera 
a quase todos.  

Fora lindo o espetáculo e de alta significação. Era uma das mais puras glórias 
portuguesas que ali foram celebrar. 

 

Um homem de esquecida procedência, 

[his’rião] que hoje dá de rosto aos reis 

 

Assim lhe chamou Souza Monteiro no belo prólogo, que, recitado pelo ator Ferreira da 
Silva, precedeu no teatro de D. Maria a recitação do AUTO DA ALMA. 

Mas quem à apoteose a Gil Vicente deu a grande nota comovente, aquela que, 
exaltando o poeta, turvou com lágrimas os olhos dos espectadores, foi o nosso velho e 
gloriosíssimo Taborda. Depois de todos os seus colegas, que, ao som da marcha na orquestra, 
dois a dois, se haviam curvado ante a imagem do fundador do nosso teatro e deposto a seus 
pés as coroas, quando, ele, sozinho, venerável pelo seu talento e vida imaculada, trêmulo, se 
encaminhou para o fundo da cena, e ali curvou sua cabecinha branca, foi estrondosa a ovação 
no teatro, e cada qual dizia consigo: “-Pois que gigante é aquele, tamanho que ante ele se 
curva um gigante?” 

Iam as palmas para os dois, para o velho poeta da corte do rei D. Manuel e D. João III 
e para o grande ator aureolado sempre, puríssima glória do nosso teatro de hoje. 

Era digno Gil Vicente daquela homenagem, era digno o Taborda de ser o primeiro que 
naquela noite nos dissesse versos do grande mestre. 

Estavam os atores de D. Amélia vestidos com trajes de algumas peças portuguesas de 
seu repertório. Reis, cardeais, duques, velhos guerreiros, senhoras da velha corte, foram fazer 
sua reverência ao imortal autor dos autos. Só Taborda ia vestido com o seu fato vulgar, de 
casaca e lenço branco. Que mais que os outros tão vistosos, nos soube ele dizer em sua 
simplicidade? Porque assim nos comoveu? Porque pôde assim arrasar-nos os olhos de 
lágrimas quem tantas vezes nos arrancou gargalhadas? Donde nos vem esta imensa ternura, - 
pois que o termo é este – que nos despertam sempre sua vista, seja onde for os seus oitenta 
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anos passados entre glórias conquistadas e mimos de todos que o conhecem, que alguma vez 
o viram? 

Bendito seja o grande artista, que tantas noites nos deu de alegria e pôde com a magia 
de seu talento distrair-nos, por instantes, do agro pensamento das coisas da vida!  

Ontem no teatro de D. Maria coube a vez de se pagar à atriz Virgínia, por motivo de 
mercê que lhe foi feita no habito de S. Thiago, a dívida que lhe tínhamos todos aqueles a 
quem ela, com sua voz de ouro, fez uma vez despontar alguma lágrima. 

Como é bom sentir! Rir, chorar, que importa? Aquele que alguma vez na alma nos 
acordou um sentimento com sua arte, bendito seja! 

Taborda e Virgínia sabem hoje quando lhes queremos. Pagamos-lhes em palmas uma 
prestação da nossa dívida. 

Rir...! Chorar...! Pois se é tão bom, paguemos a nossa dívida a Gil Vicente. 

Os diretores da Empresa das três bibliotecas, Urbano de Castro e Álvaro Pinheiro 
Chagas, tomaram nessa ocasião a iniciativa da publicação de algumas das obras mais notáveis 
do poeta; o AUTO DA ALMA, precedido do belo estudo do visconde de Ouguela, o 
PRANTO DA MARIA PARDA e a CARTA A EL-REI D. JOÃO III, com notas elucidativas 
de Urbano de Castro. Publicaram também todos os trechos que constituíram o espetáculo no 
teatro D. Amélia. 

É pouco de certo que Gil Vicente, de que tantos críticos estrangeiros se têm ocupado, 
ainda é pouco mais conhecido na Alemanha do que entre nós, é pouco ainda para que o 
público em Portugal coloque no alto pedestal que lhe compete o maior dos nossos autores de 
obras teatrais. 

Alguma coisa já se fez, muito resta por fazer. 

Compete à Academia Real das Ciências, cujo secretário da segunda classe é dos mais 
ardentes admiradores do poeta, seguir, como lhe o manda sua honra e zelo patriótico, o 
parecer que sobre o assunto José de Souza Monteiro exarou em seu brilhante ofício ao 
Conselho de Arte Dramática. 

Os dois espetáculos realizados nos principais teatros de Lisboa e a sessão solene no 
Conservatório Real abriram para uma das maiores glórias de Portugal os olhos há muito cego, 
muitos que propositadamente os tinham fechados. Alguma coisa custou obrigá-los à viagem; 
mas todos gostavam de, finalmente dessedentar-se na fonte puríssima. 

O Conselho de Arte Dramática, de que sou o mais humilde dos vogais, alguma coisa já 
fez pela arte e saiu-se triunfante, devido, sobretudo à energia de Eduardo Schwalbach e ao 
gosto finíssimo na escolha dos programas, de que deu provas Urbano de Castro no 
Conservatório e no teatro dos Rosas e Brasão. 

Foi o Urbano quem, na primeira sessão do Conselho, presidida pelo ministro do Reino, 
fez a proposta para a celebração, foi, devido ao conhecimento do centenário que ia passar-se, 
que muitos jornais de Lisboa e da província publicaram artigos de crítica referentes às 
primeiras obras teatrais portuguesas. Logo o comissário do governo junto da sociedade do 
teatro de D. Maria mostrou seu acordo, e logo principiou tratando do número da Revista do 
Conservatório destinada unicamente a espalhar pelo público o conhecimento de grande obra 
imerecidamente esquecida. 
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Trabalhou-se e muito. O ofício de José de Souza Monteiro lido por Eduardo 
Schwalbach na sessão solene e a bela conferência de Lopes de Mendonça foram o descerrar 
da cartilha para o suntuoso e deslumbrante cenário de apoteose de Gil Vicente.  

Mas se lhe deve e muito mais; mas a primeira prestação foi-lhe paga em ouro de 
finíssimo quitute. 

Pena temos que no teatro de D. Maria o Auto da Alma fosse lido e não apresentado que 
ao encanto dos ouvidos não correspondesse o deslumbramento dos olhos. 

Ainda há dois dias estive lendo trecho do belo estudo do excelente crítico belga, 
Ducarme, sobre a obra, das primeiras que o poeta compôs em língua portuguesa, e na qual 
melhor se revela sua alma lírica, na poesia cristã. Goethe no seu Fausto, na celebrada cena de 
Margarida com Mefistófeles não conseguiu tirar melhores efeitos, melhor nela não definiu a 
tentação, do que o poeta português, muito mais idealista, em seu incomparável diálogo da 
Alma com Satanás. Que belo estudo psicológico em todas aquelas figuras simbólicas! 

O espírito cristão de Gil Vicente, raras vezes voou tão alto como na oração de Santo 
Agostinho, em que este Doutor da Igreja faz a paráfrase do hino tão conhecido e cheio de 
sentimento. 

 

Slabat Mater dolorosa 

Juxta crucem, lacrimosa, 

Dum pendebat filius. 

 

 E tão belos são esses versos, que, apesar da frieza que uma longa leitura espalha 
forçosamente pelo público, este se ergueu aplaudindo, no fim do trecho, o autor dos 
sentidíssimos versos e a forma excelente por que foram recitados pelo professor de 
declamação no Conservatório Augusto Xavier de Melo. 

Depois do extraordinário lírico, tivemos em D. Maria o poeta cômico, com a sua 
belíssima farsa de INÊS PEREIRA aquela que ele fez para confundir invejosos intrigantes, a 
cuja raça não soube por fim, infelizmente. Por aí continuam medrando, não podendo dar cabo 
das obras, mas mordendo com as gengivas peçonhentas os calcanhares da gente de bem. A 
baba é de sobejo, o que lhes falta é dentes. Lá andavam nos paços, e o poeta despicou-se com 
sua melhor obra teatral. 

Mas da série toda de belíssimos espetáculos o que mais intensamente agradou foi o 
diálogo de Todo o Mundo e Ninguém do Auto da Lusitânia, excelentemente desempenhado no 
teatro D. Amélia pelos atores João Rosa, Augusto Rosa, Gil e Chaby. Toda a filosofia de cena 
é tão perceptível, tão cheios de sã moral são os versos, tão cheias de espíritos as conclusões de 
Berzebu mandando a Dinato, seu escrivão, tomar os apontamentos do que vai ouvindo, que a 
ovação foi unânime e o espetáculo bisado em todas suas representações.  

Por que não há de algum teatro no Rio de Janeiro prestar também sua homenagem a 
Gil Vicente, representando pelo menos esta sua cena maravilhosa, de tanta filosofia? 

Que bom perfume de boa terra portuguesa se espalhou por aquela sala depois que foi 
representado o Auto Pastoril Português e dançada a chacota com que terminou o Auto da 
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Feira! Todos pediam a repetição do alegre bailarico, em que tomaram parte os principais 
atores do teatro. A rainha Sra. D. Amélia, que já se erguera, tornou a sentar-se no seu 
camarote, aplaudindo, e ninguém saiu da sala, querendo, mais uma vez, ver a chacota, ouvir a 
deliciosa música de Oscar da Silva. 

Como descrever o que foi essa festa? De toda a obra de Gil Vicente pode dizer-se o 
que do Auto da Alma escreveu Souza Monteiro: 

 

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

 

...Misto imortal de poesia 

E música, da graça da candura 

que outr’ora, ó mocidade, em ti sorria, 

todo o encanto dessa obra, em que fulgura 

o gênio português, dos mais gentis 

que o mundo inteiro tem, 

ninguém o pode definir, ninguém 

 

Mas senti-lo, oh! senti-lo... 

todos a quem por Deus foi outorgado 

o dom de ver a luz neste torrão 

tão carinhosamente abençoado 

de Sua Santa Mão 

sentimos quanto amor, quanta ternura, 

enlevo, gentileza; 

e garbo, e graça e crença 

fulgem no pensamento, forma e estilo 

dessa obra há um tempo tamanina e imensa 

dessa obra que nos ala e nos remoça  

É que em nós pulsa esta alma portuguesa, 

Esta alma que era dele e que ainda é nossa.  

 

................................................................................................................................. 
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Alma portuguesa! Quem melhor do que Gil Vicente a soube conhecer? Terna, 
enlevada, garbosa, cheia de gentileza, de graça e crença! 

Dou por muito certo que, se o centenário que em Portugal celebramos pudesse ter eco 
lá, no Brasil, melhor, com mais entusiasmo ainda aplaudiriam no outro hemisfério o grande 
poeta. 

De como e quanto lá relembra aos nossos portugueses a pátria que deixaram, agora 
tive a prova comovedora. Amigos desaparecidos, cuja existência eu ignorava nessas terras 
longes, desconhecidos que me mandavam em bilhetes prova de sua simpatia, alguns até em 
cartas que não assinaram, escreveram-me a propósito de umas linhas sinceras em que lhes eu 
perguntava, neste jornal, em artigo que intitulei UM ANO DE CRÔNICAS, se alguma vez os 
haveria comovido uma lembrança que lhes houvesse levado de um cantinho amado, uma 
saudade despertada pelo nome de uma terra ou de alguém? Não sei o que escrevi, não me 
lembro; mas sei que fui sincero, sei que sinceros eles foram em sua manifestação. 

E ao mesmo tempo que essas cartas recebia de portugueses, porque lhes levei à 
saudade, o perfume singelo, exalado pelas flores desses campos, que juntos amamos, a 
amabilidade dos brasileiros, sobretudo dos meus colegas da imprensa, continuava sendo 
comigo constante. 

É a mesma alma portuguesa, com todas suas virtudes, que eu vejo fulgindo nas 
páginas que folheio, expressos na mesma língua [sonora]. Sendo-nos irmãos, gira-nos pelas 
veias o mesmo sangue, vamos atrás dos mesmos ideais, choramos as mesmas dores. 

E, quando eu aqui celebro as grandes velhas glórias de Portugal, têm os brasileiros 
direito de exclamar – “Também são nossas!” 

Ainda há dias, um companheiro, que de Pernambuco me mimoseou com a obra de sua 
mocidade, se expressava de forma pouco mais ou menos idêntica. 

Estas grandes glórias, que são de Portugal e do Brasil, são o traço de uma união mais 
forte que há de unir para sempre brasileiros e portugueses. 

 

 

Lisboa, 15 de Junho de 1902. 

 

João da Câmara    
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Gazeta de Notícias. nº 216. Rio de Janeiro, 04 de Agosto de 1902. p. 1, 7 col.  

 

 

INTRUJÕES 

 

 

A palavra é feia, mas nos dicionários antigos não lhe encontro correspondente. É 
tecnologia moderna, porque moderna é a ciência. 

Dizia não sei quem – isto há coisa de cinquenta anos – que todas as manhãs no 
Terreiro do Paço desembarcava um tolo. O caso era dar com ele. 

E, ali, debaixo da arcada, havia sempre, àquela hora, um olho esperto e faminto, de 
caçador fisionomista, examinando as caras dos provincianos que chegavam, paravam de boca 
aberta em frente da estátua de D. José, tomavam informações sobre hospedarias e preços 
correntes, gabavam-se de boas peças de que traziam recheadas as algibeiras. 

Logo, de entrada, ficavam muita vez sem os baús e ainda por cima, muito gratos, 
pagavam boas gorjetas aos ladrões. 

A caça ao tolo não é de hoje; julgo até que é muito mais antiga que o Terreiro do Paço. 
Mas os processos é que variaram muitíssimo, aperfeiçoaram-se, requintaram, têm suas regras 
e leis, formaram uma verdadeira ciência, com afamadas escolas por todo o mundo civilizado. 

As formas antigas foram, pouco a pouco, caindo em desuso. Hoje não é fácil 
encontrarem-se mais que uns vinte ou trinta casos por dia de homens que, muito espertos, 
compram por seis mil réis, julgando-a de ouro fino, uma corrente de papagaio. 

Bons companheiros que se encontram, que comem e bebem juntos, reunindo o 
dinheiro todo num mesmo saco, que por artes mágicas desaparecem, é caso que só se dá entre 
ladrões de baixa esfera. 

A escola romântica veio dar cabo de todas essas maneiras mais ou menos perigosas de 
levar a vida. O roubo clássico passou a ser muito mal notado; um ratoneiro é um ente 
desprezível na sociedade de hoje e a Arte de Furtar do padre Antônio Vieira apenas servirá 
para adormecer crianças.  

Houve romancistas muito honestos, mas para quem o crime tinha várias seduções que 
entretiveram as gerações passadas arquitetando episódios complicados de roubos, mortes, 
testamentos falsos, usuários cruéis, meninas arruinadas e muitos policiais a apitarem e muitos 
juízes às aranhas. 

Era nos tempos bons da inocência dos ladrões, que até se juntavam em quadrilhas para 
acatar os viajantes no pinhal de Azambuja. Uns patetinhas. 

Até o próprio Edgar Poe, de tão viva fantasia, deu-lhe um dia para descrever vários 
processos de roubar. Para o tempo em que viveu, vamos lá, não se saiu desonradamente; mas 
hoje nem para um compêndio de instrução primaria teria gênio o grande poeta americano. 
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A arte de enganar fez tais progressos no século das luzes que, hoje, na mais remota 
aldeia, escondida por detrás das serras, isolada entre léguas de charneca, desde o ingênuo 
Ponson Du Terrail até ao gigantesco Poe, nenhum lá tem que ensinar. 

Enredos complicados já ninguém cai neles. A civilização com seus comboios, seus 
transatlânticos rapidíssimos, seu telégrafo submarino, impõe aos ladrões outra rapidez de 
meios, extraordinária simplicidade na execução, outras fórmulas, outra aparência. 

Fê-los assim a civilização. Onde eles surjam é terra civilizada. Não consta que eles 
andem traficando na Lapônia ou em Barué. 

Nos grandes centros é que eles se sentem à vontade. Ali, sim, dão de bom grado aos 
cotovelos bicudos para romper por meio da multidão que traz carteiras nos casacos. E quando 
uma terra queira gabar-se de andar a par do progresso, conte os roubos que sofre por dia e 
faça deles estendal.  

O bandoleiro de chapéu de plumas e arcabuz, o antigo fabricante de moeda falsa 
asfixiado num subterrâneo úmido, o próprio ratoneiro de galinhas escangalhando as unhas nos 
muros dos quintais, o judeu que na loja imunda emprestava sobre penhores e enterrava no 
chão as moedas de ouro, como todos nos parecem chegados ao tempo dos fósseis, tendo 
levado a vida há muitos séculos, se não foram mero produto de fantasias exaltadas! 

O intrujão moderno é um homem limpo, alegre, instruído, relacionado nas principais 
cortes da Europa. Vulgarmente tem um título, russo, francês, romano, austríaco, conforme o 
país em que está e, sobretudo aquele em que não está. Aluga quarto nos melhores hotéis e, 
como geralmente não paga, é muito entendido em vinhos, escolhendo na lista os mais caros. 
Oculta-se muita vez em certo véu misterioso, mas simpático: foi revolucionário, teve que 
atravessar a fronteira, fala de família, a quem escreve com um nome suposto, de riqueza 
perdida, de uma horrível cicatriz que podia mostrar. 

Há mulheres que se apaixonam por eles doidamente, querendo com eles correr uma 
vida de aventuras, serem perseguidas pela polícia, sacrificar-se pela Polônia, pela Grécia ou 
pela Hungria, conforme a fantasia geográfica de cada uma. Há sempre um romance na vida 
dos intrujões, romance em que são, claro está, um dia vítimas, outro dia heróis.  

E foi assim que um negociante de Lisboa ia ficando sem não sei quantas libras e o 
espanhol, Sr. Castilho, largou o seu álbum de selos. 

Dizia um ditado fóssil que elogio em boca própria era vitupério. Os ditados, que o 
próprio Salomão fosse o primeiro a referendá-los já deixaram de ser há muito a sabedoria das 
nações. Gabe-se cada um a si, e o melhor que puder, que quem diga mal nunca lhe há de 
faltar. Também dizia outro ditado antigo que nada mais difícil que cada um conhecer-se a si 
mesmo. Mas quem em tal acredita? O que todos por ai vemos, no parlamento, nos jornais, à 
mesa dos hotéis e dos cafés, nos bancos dos carros americanos, onde duas pessoas se 
encontrem, é cada uma a dizer bem de si e só descansar do próprio panegírico para dizer mal 
dos outros à valentona. 

Depois, é força de um homem repetir que tem talento e que é honrado, sempre há de 
haver quem o acredite. Lembra-me o dito de uma senhora, uma vez, falando de uma sua 
amiga – “Há já tantos anos que diz ter trinta anos, que por força é verdade.” 

Assim, fazem seu caminho e, embora voltem com alguns pontapés, são sempre 
recebidos de braços abertos.   
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Não admira. Onde vicejem é grande centro. Que se há de dizer de uma cidade onde a 
ciências, por excelência, não dê mártires de quando em quando? Descarrilam comboios, voam 
fábricas pelos ares, correm faíscas assassinas pelos arames de telégrafos, todo progresso tem 
suas vítimas, e elas dizem o grau em que o progresso acolhemos. 

Foi por isso que Lisboa subiu dois furos, sendo ultimamente visitada por dois 
refinadíssimos patifes, que com várias intrujices a tornaram célebre por dois dias. 

Até que enfim os cavaleiros de indústria deixaram de nos tratar como simples 
hotentotes, dignos, quando muito, para capítulos inventados, de uma história romântica! 
Estiveram cá, não há que duvidar da honra que nos deram, um deles ainda mora num 
calabouço do governo civil, o outro sumiu-se em meio da girândolas com que encandeou 
vários ingênuos, como a Loie Fuller na dança serpentina. 

O primeiro diz-se francês e conde de vários títulos. Devem ser tão falsos como o que 
ele apresentou a desconto em casa de certo banqueiro, que achou prudente meter a polícia no 
caso. 

Desde então o nobilíssimo conde cujo cadastro se foi tirando por várias cidades, passa 
o verão calmoso numa cela do antigo convento da Parrerinha e diverte-se a ver os andorinhões 
todas às tardes aos gritos, voando lá junto do céu por sobre o pátio.  

Mas nem por isso abandonou o seu belo ar distinto e superior, de quem tem sossegada 
a consciência e muita piedade dos que o tratam com tamanha injustiça. 

Fala-lhes com ar bondoso, quase paternal, por assim dizer, consolando-os do desgosto 
que hão de ter, mais dia menos dia, ao reconhecerem a verdade de suas afirmações. Tão lindo 
nome, uma família tão nobre! Que paciência o ilustre cavaleiro precisa ter neste país de 
selvagens! Mais um incidente em sua vida aventurosa. Depois contará o que sofreu na treva 
escura, sobre as palhas úmidas do cárcere, bebendo a água chilra em uma bilha quebrada, 
comendo o pão duro como pedras, e mais uma mulher se apaixonará por ele e novamente será 
preso em São Francisco em Veddo ou em Constantinopla. 

O príncipe nosso foi muito mais feliz. Apareceu no hotel da Europa quase sem mala e 
com uma roletazinha pequenina meteu conversa na Avenida com o Sr. Consiglieri Pedroso, 
que se pela por falar russo, falou-lhe de estampilhas, o Sr. Conseglieli conhecia um espanhol 
que tinha um lindo álbum, o príncipe desejou vê-lo, o álbum valia mais que a [mala] deixou 
no hotel a roleta e três camisas e foi-se com o álbum visitar a família, que era, nem mais nem 
menos, dizia ele, a família do imperador. 

O homem, está claro, era um romântico; não podem deixar de ser assim. Era de família 
do imperador, mas de um ramo bastardo. Uma paixão que a avó havia inspirado... Correra 
mundo, na Índia havia feito o descobrimento de um veneno subtil, que, só de cheirá-lo, morria 
uma pessoa sem dar um ai. Foi aí que o senhor Consiglieri começou repontando. Assim 
tivesse repontado o espanhol. 

Campo de ação desses figurões, Lisboa, não há dúvida, transformou-se num grande 
centro. Foram eles que, definitivamente, lhe vieram entregar o diploma. 

A cidade que abrigou por algumas horas em seu castíssimo seio duas personagens 
desta ordem, um conde que falseia título; e um príncipe que rouba estampilhas, pode erguer 
altiva a fronte entre as mais cultas das cinco partes do mundo. 
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Na América, como na Europa, deve ser muito conhecida a célebre Mme. Humbert a tal 
do cofre que encerrava milhões, a tal da herança contestada, e que, tendo artes para 
relacionar-se com os homens mais eminentes da política em França lançou a maior desonra 
sobre a magistratura francesa. 

Anos e anos andou enganando meio mundo, obtendo milhões em vários bancos, 
metendo-se nos mais intrincados negócios. O cofre que por tudo havia de responder ali estava 
na sala, toda a gente a via por fora. Morava num lindo palácio, tinha no campo uma casa 
magnífica. Quem de tão nobre senhora poderia desconfiar? Mas a aragem favorável que por 
tão longo tempo lhe soprou foi esmorecendo, o cata-vento foi virando, houve ordem para que 
fosse aberto o cofre, e Mme. Humbert, não contente de haver desonrado os tribunais de Paris, 
anda agora a desacreditar a polícia. 

É ou não de extraordinária celebridade esta mulher? 

Pois muito bem, quando correram por todo o mundo as notícias de sua fuga que 
encheu de pavor mil e tantos credores, foi em Lisboa que primeiro se disse que aquele gênio 
das trapalhices se havia refugiado. 

Era falso; não foi Mme. Humbert quem nos honrou, foi apenas o jornalista com as 
suas mentiras; mas até com uma falsidade foi aumentando o nosso crédito. 

Queremos ser um grande centro? ...  São os espinhos da glória. 

 

 

Lisboa, 13 de Julho de 1902. 

  

            João da Câmara  
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Gazeta de Notícias. nº 233. Rio de Janeiro, 11 de Agosto de 1902. p. 1, 8 col. 

 

 

HISTÓRIAS VELHAS 

 

 

Há dias, folheando um volume dos Contos Noturnos de Hoffmann, deparou-se-me o 
Bertoldo, que não lhe conhecia. Peguei o livro, levei-o para a cabeceira da minha cama e, alta 
noite, pus-me a ler os ditos de espírito, as partidas bem pregadas, todas as histórias alegres do 
aleijadinho, em Verona, no palácio de Alboim, rei da Lombardia. 

Toda aquela gente era minha velha amiga: Bertoldo, a mulher e o filho, o rei muito 
bom e a rainha de muito mau gênio, as damas vingativas e o bobo invejoso. Conhecia-os 
desde pequenino; gostei de tornar a saber deles. 

Mas, francamente, com todo o talento de Hoffmann, tive saudades da criada velha, 
que, há muitos anos, muitos, - se ela fosse viva, teria cem anos – me contava aquela mesma 
história, mas rendilhada de pormenores, mas ingênua ainda e, de tão contada por bocas 
portuguesas, cheias de estribilhos muitos nossos. 

Que poeta, que homem de gênio, que romancista de extraordinária, sobre-humana 
fantasia, nos saberiam dar hoje uma parcela daquele interesse, que em nós despertaram, 
tamaninos, contos inocentes que as velhinhas nos contaram? 

Ainda hoje, quanta vez me ponho alegre de ver os olhos deslumbrados dos pequeninos 
a quem uma costureira, que por vezes vem a minha casa, diz a milésima edição das Sete 
Cidras do Amor, da Menina transformada em pomba, do Pateta e dos ladrões. 

Saem-lhe das mãos, como dizia Solino na Corte na Aldeia de Francisco Rodrigues 
Lobo, com mais bordões e muletas do que tem uma casa de romaria... Já no tempo dele assim 
as histórias se contavam: “Dizem que era um rei. Vem este rei e casou por amores com a filha 
de um seu vassalo...” 

Mas assim é que tem graça; como se conta uma vez há de ser sempre; o bordão e a 
muleta não são acessórios, são fisionomia; quando faltam, a criança franzi o sobreolhito, 
encomenda logo. 

Onde nasceram as lindas histórias? Por quantos países vieram até nós encantando 
olhares de criancinhas? Passaram de mães a filhas, de filhas a netas. Vieram da Índia e de 
mais longe algumas, aquecendo-se as lareiras, espalhando sonhos em cada berço, nas mesmas 
almas em que despertaram fantasias, depois acordando saudades. 

Se a lembrança de um primeiro amor é sempre no coração uma carícia, recordar a 
primeira impressão na fantasia recebida é rever todas as horas que levamos a arquitetar 
quimeras. Em muitos é isso metade da vida e noutros a vida inteira. 

Eu creio que toda a gente acredita um bocadinho em fadas, boas e más como dizem as 
histórias, e que vivem tanto tempo, tanto, que cada século nelas corresponde pouco mais ou 
menos a um ano na mísera humanidade. 



752 
 

Qualquer de nós, com os seus cinquentas, se fosse fada, tinha seis meses, e ainda 
mamava! 

É por isso que elas sabem tanto, tal qual o demônio que sabe muito, porque é velho. 

Outro bom amigo também, na nossa infância. Que nos importa que no-lo 
descrevessem com todos os seus atributos ridículos, capri-barbi-cornípede-felpudo? 

Quanto rimos com ele, com as boas partidas que pregava e lhe pregavam! 

Fadas e diabos, feiticeiras e lobisomens, mouras encantadas e príncipes que andavam 
correndo terras, as coisas que falavam nesses tempos maravilhosos, tudo o que a fantasia 
popular compôs ou bordou sobre romances velhos, tudo nos aparece agora como bons amigos 
de nossa infância, ainda a falar-nos à imaginação e encher-nos o coração de saudades. 

A mesma história em países diferentes vai tomando o cunho da terra onde chegou, 
vestindo-se de outra forma, nacionalizando-se, tanto em contato com o povo, que perde o 
último sinal de sua origem. 

Quantas fábulas de La Fontaine me foram no Alentejo contadas com todo o cunho de 
uma história ali nascida! 

Quando andávamos em estudos do Ramal de Cáceres aconteceu algumas vezes 
anoitecer-me tão longe do Castelo de Vide, onde tinha casa, que preferia a andar a duas ou 
três léguas e outras tantas na madrugada seguinte, armar a minha cama de campanha em 
qualquer ponto mais abrigado de vento e ali ficar dormindo a céu descoberto. Os 
trabalhadores deitavam-se sobre as mantas e um deles contava histórias a primor. 

Dele ouvi pela primeira vez a conhecida fábula do galo que a raposa queria convencer 
a que descesse da árvore e viesse abraçá-la como irmã. Era uma ordem que tinha saído. O 
galo, já pouco de si disposto a acreditar, avistava ao longe os cães de um caçador e via a 
raposa desatar numa corrida doída. E lá de cima da árvore, punha-se a cantar: “Mostra-lhes a 
ordem!” 

E o homem contava a história, cantando como um galo. O Mostra-lhe a ordem era 
cocorocó. 

Quando a Revista do Conservatório publicou, este mês passado, o número 
comemorativo da fundação do teatro português, entre muitos artigos eruditos de grande valor, 
um, deveras, curioso, devido à pena do nosso amigo Vasconcelos Abreu, professor de 
sânscrito no Curso Superior de Letras, contava-nos a Odisseia do conto índio que deu em 
França a La Fontaine a Perrette, e em Portugal a Mofina Mendes a Gil Vicente. O mesmo 
conto correu a Europa toda; teve sua versão em todas as línguas modernas. 

Nenhuma tanto me agrada como a da Mofina Mendes. Será a melhor? Talvez não seja. 
O amor a estas coisas tem seus pontos de contato com a devoção. A imagem a que se rezou 
em pequenino, essa nos inspira confiança, essa nos há de valer em nossas atribulações de 
homem. Temos-lhe maior amor, e gente tenho eu visto que, perdida a crença em Deus, 
conserva absurda e amorosamente uma devoçãozinha a Nossa Senhora. 

O sentimento nada tem com a inteligência. Quando o coração quer, a razão tem de 
calar-se. 

Nada me seria tão fácil como demonstrar a mim mesmo a sem razão de muitos de 
meus entusiasmos. Quantos argumentos me dizem, de muita boa lógica e berrados com muito 
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bom pulmão, antes os vi ou [li] e mais não vi por ter preguiça. Mas, o que a mim não sei 
explicar, e muito menos a outros, é a razão, íntima, a esfumar-se no extremo horizonte da 
lembrança que me dá o amor às coisas. Gostamos de quando em pequeninos atraiu nossa        
inocente vista deslumbrada, do que nos fez pulsar os corações ingênuos, do que nos fez rir de 
gozo, tremer de susto ou chorar de pena. E tanto agora gostamos das vítimas louras, como dos 
tiranos barbudos, criações de fantasias amigas para entreter a nossa e ensiná-la a dar às asas 
desproporcionadas.  

É natural que seja assim. 

O fabulista francês chamou Perrete à sua heroína; chamou-lhe Mofina o nosso grande 
cômico: Mofina acho melhor. Deu-lhe La Fontaine uma bilha de leite; um pote de azeite, Gil 
Vicente: acho melhor o pote de azeite. Vai a Perrete não sei aonde; vai a Mofina à feira de 
Trancoso; e não há melhor feira do mundo. 

Em questões de arte e sentimento impera muito o que se bebeu com o leite. A 
paisagem que primeira vimos, que primeiro maravilhou o nosso olhar, essa para sempre se 
nos gravou na alma. E o perfume há de ser o de suas flores, e a música a das suas aves. 

Quanto difícil nos é às vezes perceber num estrangeiro o que nos admira que ele em 
nós não perceba! 

Lembra-me que uma vez me irritou um pouco a opinião de Huysmans sobre os 
homens dos países meridionais, que, rapando o bigode, ficam de beiço todo azul. Perdoei-lhe, 
recordando-me da minha antipatia no colégio pela mão sardenta de um professor, homem de 
uma raça do norte, que tinha um pelo ruivo em cada sarda. Era, afinal, um santo velho, de 
quem fui depois muito amigo; mas era natural a repulsão. 

São como instintos, que têm sua causa nas primeiras impressões; são o coração a falar 
contra a lógica mais clara, ou contra pesadíssimos argumentos exagerados num sorites 
quilométrico. 

Ali está a beleza, na primeira flor perfumada que respiramos; na primeira canção, 
aliás, sem sentido, com que nos embalaram; no nome cantante dos que muito amamos. Em 
que recanto da alma o guardamos, que sempre, mais tarde, ao respirarmos um perfume igual, 
ao escutarmos uma canção parecida, em sua toada melancolia, ao lermos aquele nome, um 
sorriso saudoso nos acode aos lábios e uma lágrima aos olhos alguma vez? 

Histórias velhas! Que triste sem lar, sem uma só meiguice criado, sem uma recordação 
de infância em que descanse do temporal da vida, que desgraçado haverá no mundo que não 
andasse alguma vez esvoaçando por países fantásticos, alegres, numa atmosfera toda azul e 
cor de rosa, preso por um fio de seda, aos lábios duma velhinha? 

O encanto que havia nessas regiões! Florestas sombrias onde luzinhas brilhavam de 
noite, leões que dormiam de olhos abertos, cavernas cheias de riquezas, grutas no fundo dos 
rios, todos de pérolas e diamantes, princesas que deitavam safiras pela boca, gigantes que 
desafiavam quem passava, anões que tocavam nas altas torres dos castelos. E contos árabes 
combinavam-se com romances de cavalaria e lendas escandinavas com anedotas do Minho e 
do Algarve. Mas nascida aqui ou aqui naturalizada a, a história era toda nossa, vinha assim de 
boca em boca há muitos séculos, velhinha a semear risos, tal qual as fadas de que nos falava. 

Outras vezes, desaparecia quando era misterioso, gênios bons e diabos, princesas 
sonhadoras e príncipes valentes; ficava em descanso o dragão. Era a história de um bobo, e 
que boas gargalhadas a cada tolice, que ia armando de terra em terra! Por cada disparate que 
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fazia, ouvia conselho de como devia de andar e, quando seguia o conselho, saia o disparate 
maior. Era vítima a família toda, a mãe que se arrepelava, o pai que lhe batia; e por fim 
casava; e ainda aí não acabavam as desgraças, que o homem havia de ter filhos que lhe 
prolongassem a história por todo esse mundo. 

Todos esses contos ouvi-os duma velha. Ouço-os agora, quase com as mesmas 
palavras da boca de uma criancinha. 

Quando se deita, vou para o quarto dela, e peço-lhe uma história. 

- Qual quer? Pergunta-me. 

- A que tu quiseres. 

Que lindamente as conta! O que eu rio. 

Lembro-me então da velha... Há quantos anos foi isso! Era com aquelas palavras, era; 
era assim tal qual. 

Ás vezes, a Antoninha vai fechando os olhos com o sono no meio do conto, eu deixo-
me ali ficar, que tempos! E parece-me que sou eu que voltei a ser pequeno... Rio tanto com a 
pequenina! Ela é tão engraçada a contar histórias. 

 

 

Lisboa, 20 de Julho de 1902 

 

João da Câmara .   
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TEMPOS DE EXAME 

 

 

Tempo de tormentos. 

Um filho na universidade, outro no liceu, outro na escola de instrução primária. 
Exames desde princípios de julho até meados de agosto. Não há de um homem apanhar uma 
lesão no coração! Requerimentos, certidões, bitola dos exames, um dia esperanças, um dia 
sustos. 

Todos os dias estou caído naquele liceu. E quanta coisa me recorda! 

Estão a acabar os exames de quinto ano; começaram os de instrução primária. Afora as 
meninas, que não sei quantas foram, houve perto de dois mil requerentes. Funcionam vinte 
mesas ao mesmo tempo.  

Mal se pode entrar nas aulas, onde se apinham os pequenos, os professores com ares 
de sábios, as professoras de luneta e ar sabido, os pais, as tias, famílias inteiras, pálidas e de 
olhar desvairado, que parecem estar assistindo a um julgamento. 

É curioso observar as cabecitas dos rapazes que vejo de costas, sentados em fila no 
banco dos réus, umas louras, outras escuras, umas eretas, outras caídas. Cá de trás uma 
tossezinha faz um sinal: -“Não tenhas medo, nós cá estamos”. Lembra a velha que da 
trincheira animava o Frascuelo, quando ele pegava no estoque. E é que há seus pontos de 
contato entre um exame e uma tourada. Também os pequenos são puros ou malessos, boiantes 
ou matreiros. Comanda a lide o presidente e mal vai o negócio quando toca a matar. Um passe 
de peito, uma pergunta de algibeira, e o pequeno está perdido. 

Ainda muito mais que os pequenos, os pais, cá atrás, ou, inquietos, passeando no 
corredor, interrogando, ansiosos, os que saem, andam aflitos, suando frio apesar do calor de 
agosto. O desastrado saltou de D. Dinis para D. Pedro, e o pai estremece, vê por água abaixo 
todo o futuro que arquitetou! Ainda na véspera lhe esteve a ensinar aquilo. Maldito Afonso 
IV! O pequeno sempre embirrou com os Afonsos! Mas perguntaram-lhe os Felipes e logo se 
desforrou, iluminou-se outra vez o futuro do homem! 

Que recordações de outros tempos me não trazem os exames! O velho liceu da rua de 
S. José, onde as troças eram terríveis, aqueles corredores sombrios, aquele pátio muito úmido, 
com que susto neles entramos muita vez! Como depois os atravessamos triunfadores! 

É hoje casa particular, não sei quem nela habita; mas aquelas paredes, luxuosamente 
transformadas, parece que ainda emitem a luz de tanto sonho ali sonhado, de tanta alegria que 
dentro dela explodiu. 

E sempre, como em todas as coisas velhas, a pontinha de cipreste a enternecer a 
memória do maior contentamento!  
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Onde a maior parte dos professores tão falados? No alto de S. João ou no cemitério 
dos Prazeres. 

O Lages, o de pior gênio, mas muito bom homem, fazendo-se muito vermelho à menor 
tolice que ouvia e atirando a casa abaixo com berros. 

O Lemos, da filosofia, que tinha um defeito na fala e tratava os rapazes por zenores. 
“O zenor que se segue”  

O Macedo novo, assim chamado para que o não confundissem com o Macedo velho, e 
que morreu decrépito.  

Do meu tempo parece-me que só vive o padre Simões, que ainda aos tetranetos que 
foram seus discípulos há de interrogar português e latim com aquela voz com que, há quarenta 
anos, nos esfriava. A mesma barriga muito redonda, a mesma suissinha, o mesmo dar de 
cabeça, mais uns cabelos brancos.  

Parece-me, às vezes, quando entro na aula dele, que são ainda meus companheiros que 
ali estão declinando hora, horae e servus, servi. Tanto maior é a ilusão que, se os homens são 
diferentes em diferentes gerações, as crianças sempre se parecem. 

Naqueles pequenitos, que por ai andam brincando, correndo, troçando, ou, trombudos 
se encostam às paredes, vejo todos os tipos que no meu tempo conheci. Ainda a hipocrisia 
lhes não transformou o feitio.  

Lá está o desembaraçado, - que há de fazer seu caminho, pronto sempre na resposta, 
com um belo ar de quem sabe, até quando diz tolice. Não o atarantam o espetáculo da sala, o 
olho investigador do vogal que o interroga, os óculos de ouro do presidente. Carregou-se de 
empenhos e confia neles. 

O outro ao lado é um manhoso, sabe pouco, não levou empenhos; mas fia-se na 
cabula. É capaz de ouvir uma resposta que lhe soprem desde a última bancada. Leva 
apontamentos por toda a parte: nos punhos da camisa e até nas unhas. Aprendeu pouca 
ciência, mas aprendeu enganar. Há de ir tão longe como o outro. 

Aparece agora o atarantado. Pobre diabo há de padecer toda a vida; há de ser por todos 
pisado, e, sempre de chapéu na mão, a pedir desculpa. Estudou, mas esvaziou-se-lhe tudo da 
memória; arranjou um empenho, mas enganou-se e foi levá-lo a outra mesa. Logo se viu 
perdido. À primeira pergunta que lhe fizeram, ia desmaiando. Se um colega caritativo lhe 
sopra baixinho a resposta, leva muito tempo a criar ânimo para dizê-la e, se chega a isso, sai 
disparate, porque a pergunta já é outra. 

Vi um desses desgraçados, há dias, em frente do mapa de Portugal. O professor queria 
que lhe falasse das nossas colônias e esclarecia-o a esse respeito quanto podia. 

- Então vamos, o senhor deve saber. Fora do que aí vemos, Portugal não possui outros 
territórios?  Pense um bocadinho. 

O rapaz com o beiço a tremer muito: 

- Sim, senhor. 

- Então o que é? Diga. 

E dava-lhe muitas explicações. 
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O rapaz fez um esforço. 

- É a Serra do Monsanto! 

Conheci-os assim quando era pequeno, e entrar no Liceu, falar com aquele bando de 
petizes uns todos esperançados outros descrentes, outros indiferentes a tudo, como hão de ser 
a toda a vida, é voltar outra vez aos meus tempos, é rever nos pequeninos de agora o que 
foram os que hoje são homens, os que hoje são velhos. 

Mas com que saudades remexo essas lembranças! Como vejo errado o caminho que 
desde então vim trilhando, tão alheio aos meus sonhos que de antes sonhava! Com quem quer 
que eu fale, o mesmo decerto lhe aconteceu. Desejar é que é a felicidade; até quando não seja 
miragem e realidade seja o que de longe nos deslumbra.  

Que terras há tão lindas vistas de fora, na encosta do monte, com seu campanário 
muito branco lá no alto, cintilando no fundo verde das vinhas! Parece que chamam por nós, 
que as suas casas nos sorriem; que é para nós que os pássaros cantam nas beiras dos telhados 
e que suas revoadas festejam a nossa vinda. Trepam-nos à cabeça os bons perfumes do campo 
onde ainda estamos; a desilusão há de ser cruel, quando penetramos nas ruas estreitas que não 
veem sol, entramos na casa úmida que nos destinam, respiramos o ar abafado do quarto da 
estalagem, onde vamos dormir a primeira noite. 

Cada exame de que saímos aprovado do liceu era mais um passo que dávamos a 
cidade fantástica, que lá de longe nos atraía. Quem nos dera nesse tempo ter asas para voar! 
Como os anos corriam lentos e todos nos queixamos da viagem, sem atender à formosura do 
caminho. 

Pagamos caro o nosso descuido com as saudades que nos vem agora. 

Que impaciência nos últimos anos, quase a chegarmos àquela última estação do exame 
de madureza, que já se fazia na escola Politécnica! 

Era meu mestre de história natural o Souza Martins, ainda então sem aquele grande 
nome que mais tarde conquistou como professor e que foi célebre em todo o mundo 
científico. Terminara o seu curso médico, havia pouco, e convinham-lhe os doze mil réis com 
que lhe pagavam no Colégio da Conceição a pachorra que tinha de nos aturar. 

Dos meus colegas nessa aula a maior parte é morta. Mas ainda os vejo a todos, ouço-
lhes as vozes, lembram-me suas respostas, os estenderetes do Miranda só dado à filosofias, 
motivo por que não conhecia os gêneros das alavancas, e o tom de baixo profundo com que o 
Xavier, o melhor da aula e hoje coronel de engenheiros, dava, interrogado depois de todos os 
colegas [quinhão] a todos.  

Não foram surpresa para nenhum de nós os grandes triunfos que, mais tarde na escola 
médica e em quantos congressos na Europa se realizaram e onde compareceu como delegado 
português, Souza Martins alcançou. Todos conhecíamos seu alto valor e nenhum professor 
teve mais prestígio sobre seus alunos, que sobre nós aquele que havia de ser, um dia, uma das 
mais puras glórias de Portugal. 

Alegre, falando com extraordinária verbosidade, tendo para cada lição uma anedota 
que vinha a propósito, vendo todos os assuntos com a maior clareza e com a maior clareza por 
consequência explicando-os, adorado de nós todos, um dia de aula era para  nós uma 
felicidade. 
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O Souza Mocho, o mais velho de nós todos, com um nariz muito grande de que lhe 
provinha a alcunha, e uns grandes ares de homem sério, bem nos dizia às vezes que o Souza 
Martins havia de ir longe. 

Era o meu vizinho do lado direito e dizia na aula disparates colossais com o mesmo 
entono com que falava cá fora. Eu soprava-lhe o que podia, mas nunca chegava para grandes 
falhas. 

- Diga-me senhor Souza, como se prova a elasticidade do marfim, disse-lhe uma vez o 
Souza Martins. 

- Nada mais fácil, respondeu logo o Mocho, como quem sabe. 

- E pôs-se com o joelho a bater-me no joelho.  

Queria o Souza Martins que lhe eu dissesse a sabida experiência de deixar cair uma 
bola de marfim sobre uma placa de mármore untada de azeite em que depois se desenha um 
pequeno circulo, prova de que a bola se achatou. 

Eu ia-lhe soprando: 

- Unta-se uma placa de mármore, com um pouco de azeite... 

E ele repetia com grandes ares: 

-Deixa-se cair do alto a bola... 

Mas o Souza Martins percebeu que era eu que lhe soprava tudo e nunca mais desfitou 
de mim os olhos. O pobre Mocho era pancadas no joelho que fervia! E eu calado! 

- Então, senhor Souza, o que acontece à bola? 

E ele atrapalhadíssimo, mas sempre com voz de autoridade: 

- Então está claro: a placa está untada, a bola não salta! 

Ah! Quantas destas histórias alegres me lembra e com que saudades! 

A última vez que vi o Souza Martins foi poucos dias antes de sua morte, na casa dele 
em Alhandra, sobre a estrada [que] da vilazinha ribatejana leva a Arruda. Meio morto pela 
tísica, ele tão bom médico, ainda estava cheio de esperanças. 

Tive dúvidas em ir vê-lo, receio de incomodá-lo; mas, recebera dele, havia pouco, tão 
carinhosa prova de afeto na dedicatória de uma obrinha sua que me enviou, que cedi à 
insistência dum amigo comum, colega dele e meu parente. 

Foi numa tarde de verão, faz agora anos. Estava ele na varanda da casa, de onde se 
avista ao longe um cantinho do cemitério, umas alvuras de mármore sobre o verde-negro dos 
ciprestes. Tão velho, tão alquebrado e triste o fui encontrar, ele que eu conhecera cheio de 
vida e de mocidade! Morrera-lhe, havia pouco tempo, uma sua parenta, quase irmã; e ele, 
cheio de saudades, olhava para o cemitério e chorava.  

Mal sabia que, dali a bem poucos dias, estaria com ela no mesmo túmulo, e que muitos 
dos que ali estavam haviam de chorar por ele! 
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Nunca mais o vi, mas ficar-me-á na lembrança para sempre aquela tarde tão 
melancolia já com uns primeiros tons de outono, o sol a pôr-se, os montes ao longe com uma 
luz muito doce, um grande sossego no campo, o Souza Martins a chorar. 

E sei que lhe agradou a minha visita; contou a muita gente: “O meu discípulo de física, 
que se lembrou de mim”. O doutor Vicente Monteiro, que foi o encarregado de lhe por em 
ordem os papéis, entregou-me um tema meu sobre aeróstatos, que ele tinha guardado. Tem 
umas emendas de sua letra e é para mim uma recordação preciosa.  

Também teria saudades desses tempos em que tinha menos nome, mas muitas 
melhores esperanças. 

E de tudo, de muitas alegrias para que hoje não sei olhar sem tristeza. Ontem me 
recordei naquele liceu. Risos que lá ouvi, lágrimas que vi em rostos de pequeninos 
lembravam-me outros risos, outras alegrias tão mal gastas.  

É que depois fazem faltas; quando a gente mais precisa delas.      

 

 

Lisboa, 10 de Agosto de 1902. 

João da Câmara    
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PÃO COM CHEIRO 

 

 

Atribui-se a história a um excelente rapaz, filho do mais notável orador do parlamento 
português, que, depois de ter levado em Lisboa uma vida de boêmio, ainda pelo Rio de 
Janeiro, onde morreu, deu de si muito que falar: 

Foi apanhado um dia a comer pão seco na escada dum restaurante, onde, por uma 
fresta, arregalava a venta para os lados da cozinha. Com um vintém ao padeiro e um nadinha 
de fantasia, assim arranjava um jantar, ainda que hipotético, barato, único de conveniência 
para as circunstâncias.  

Sucede-me isso um pouco, quando, nestes dias de verão quentíssimo, posso, com 
bocadinho de imaginação, meter-me no comboio, correr por esse Ribatejo fora, deixar o vale 
do Tejo, atravessar em dois túneis a serra que o separa do risonho Mondego, avistar Coimbra 
cheia de tradições, respirar o ar balsâmico dos pinhais, ver o mar de Espinho e da Granja, 
atravessar o Douro, dizer um rápido adeus ao Porto, entrar no Minho, encantar-me no quadro 
deslumbrante como num final de mágica. 

Creio que, com mais ou menos intensidade, é o que sucede a quantos passamos a vida 
amarrados a uma mesa de trabalho, contentando-nos com a frescura das noites e com a 
sombra das casas, à falta de arvoredos sussurrantes, de fontes que descantam canções a 
compasso de sonhos mais belos. 

Que lhe havemos de fazer?... O pão com cheiro é o que nos resta como recurso. A 
viagem sai assim mais barata. 

Para bilhete em primeira classe um nada basta: um cantinho de céu em que passa uma 
andorinha, uma árvore que deita um ramo cheio de folhas por cima de um muro de quintal, 
um grilo que canta numa gaiola a lembrar a folha de alface que lhe é devida. Logo o pano se 
ergue e não há cenógrafo que nos valha, não há animatógrafo em que melhor se animem as 
figuras.  

Alargam-se os campos, levantam-se as montanhas, deslizam os rios, cresce a 
vegetação, criam-se num instante aldeias cintilantes no fundo escuro dos pinhais, ouvem-se as 
canções das raparigas que vêm das desfolhadas e o sino da igreja lá no alto a bater ave-marias. 

Pois que recurso nos resta? São baratas as viagens, baratíssimos os hotéis. E não o 
fossem, que importava? Como tudo é imaginação, pode o dinheiro ser a rodo. Até a gente 
escolhe, onde melhor lhe convenha, o sítio mais belo para a sua casa de campo: um largo 
patamar na meia encosta; atrás trepando pela serra a mata das árvores silvestres, ao pé da casa 
a vinha, e, lá em baixo, campos de milho e campos de trigo, e o rio com sua azenha: uma casa 
bem portuguesa, com seu alpendre, janelas bem rasgadas, uma varanda com craveiros e 
azulejos, telhado mourisco com as pontas reviradas aos cantos. 
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Viajamos assim por onde queremos pelo norte, pelo sul, de Faro a Melgaço, do Cabo 
da Roca a Campo Maior. 

Frequentamos muito pouco as praias, o que não quer dizer que não passemos um dia 
na Rocha de Vila Nova de Portimão, dois dias em Cascais ou no Estoril, que não demos um 
pulo até à Nazaré, tendo passado pela Ericeira, que não brademos na Figueira da Foz e em 
Espinho contra o decreto que proibiu as roletas, que não nos demoremos um instante à sombra 
dos pinhais da Granja para logo, passando pela Povoa de Varzim, descansarmos finalmente na 
praia d’ Âncora. 

Mas não são termas nem praias, onde se fazem pic- nics e se dança o pas de quatre, 
que mais nos atraem nestas viagens comodíssimas por seu preço e pelo conchego que sempre 
nos rodeia. 

A civilização com uma rapidez assustadora vai dando cabo de tudo, arranjando o 
mundo por um mesmo modelo. 

Em Trouville e em Cascais, num flord da Noruega e na ilha de Ceilão, numa praia da 
Grécia e noutra do Brasil, as meninas vestiram-se com os mesmos vestidos, puseram os 
mesmos chapéus, jogaram o mesmo lawn- tênis, dançavam à noite a mesma valsa, ouviram 
dos namorados as mesmas expressões sentimentais da gíria elegante. 

As Praias de Portugal são sucursais de Lisboa, como as de França o são de Paris, as de 
Espanha de Madri e as do Brasil o serão do Rio de Janeiro. As diferenças esta nos vestidos 
das senhoras e nas botas dos homens; a vida é a mesma, a mesma valsa a que se valsa sempre, 
é só não é a mesma hora por uma diferença de meridionais. 

Deste mal, que é geral, tem, sobretudo sofrido a nossa terra, porque o mau exemplo 
vem de cima, onde, aliás, menos importava que no povo, cada dia a perder alguma de suas 
lindas e pitorescas tradições. 

Mas, paciência, talvez procurando bem, ainda encontremos em algum cantinho da 
província um trecho de paisagem portuguesa não estragada pela civilização, onde nos apareça 
uma linda lavadeira com seus trajes característicos, onde ouçamos um coro de vozes frescas 
cantando versos muito nossos, onde nos cheire a pão de milho, moído na azenha do lugar, e 
ao caldo verde das nossas couves excelentes. 

Júlio Diniz, Camilo Castelo Branco e muitos outros escritores portugueses criaram em 
nós, com suas descrições, o amor do Minho e da sua gente, dando-nos a convicção de que, por 
uns costumes e culto de tradição, é a mais portuguesa das províncias de Portugal. 

As notícias que de lá nos chegam dão maior envergadura aos sonhos com que voamos 
em nossa jornada. Foi, há dois dias, a descrição da festa da Senhora da Agonia, são outras 
vezes romaria ao Sameiro, festejos rijos no Bom Jesus. Fantasiamos a paisagem toda banhada 
pelo sol, ouvimos o bater do zé-pereira e os lindos coros das raparigas em rancho, 
reproduzimos com a maior ternura na lembrança cenas das Pupilas e da Morgadinha dos 
Canaviais. 

Agora foi Bento Moreno, autor da deliciosa Comédia do Campo, minhoto, adorando a 
sua terra natal, quem nos veio avivar saudades de vilas e aldeias, de perfume e de belezas 
sadias, de madrugadas frescas e de poentes que fazem sonhar a gente e onde os olhos se 
encantam. 
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Lembra-me dos primeiros contos que li do Teixeira de Queiroz, um dos criadores de 
minha paixão pela aldeia e pela paisagem minhotas. Há quantos anos foi isso? Sei que era eu 
nesse tempo muito novo e, por isso, se me gravaram n’alma as impressões mais fundamente. 

Vi o nome de Bento Moreno, que além de escritor é médico, assinando um artigo, 
passei por ele os olhos; tratava de Minho e li-o todo. 

As linhas a que me refiro vieram publicadas no jornal Medicina Contemporânea, a 
propósito da próxima visita dos delegados ao congresso contra a tuberculose à formosa cidade 
de Lima. 

É o artigo dum escritor, dum poeta que adora sua terra. Nele nos fala de poeta e de 
poesia, de Sá de Miranda e de Bernardes, nele invoca a figura tão bela de frei Bartolomeu dos 
Mártires que tanto a cidade de Viana às outras preferia, que lá fundou seu convento e nela 
quis ficassem seus ossos sepultados. 

Com paixão nos descreve a pequena, encantadora cidade, com suas casarias brancas 
espelhando-se no Lima, sorrindo ao marinheiro que do mar largo a vem demandando. 
Descreve-nos o monte de Santa Luzia que a encima, com suas penedias e pinheiros, donde a 
vista abrange o Oceano infinito e terras que vão ondulando até os cômoros distantes. 

É lá no alto a igreja, a que se faz a romaria e não há quadro mais pitoresco; o templo 
cheio de luzes, os padres cantando, os romeiros agrupados cá fora, dizendo em voz alta suas 
orações, levando as promessas de ceras, e alguns amortalhados significando quão próximos 
estiveram da morte. A entrada estão os aleijados, os pustulosos, mostrando suas misérias, 
arrastando suas lamúrias. Mas para um lado estão os carros carregados de melancias, as fiadas 
das pipas, as barracas em que se vendem os doces.  

E danças e descantes, não hão de faltar lá está o homem da clarineta, o da gaiata de 
foles, o do zabumba.  

Tudo Bento Moreno nos descreve. E nós adivinhamos a alegria que se vai ser, e não 
sabemos onde haverá mais luz, se no sol a rebrilhar no céu, se nos sorrisos em bocas bonitas. 

Como são diferentes as festas do povo das alegrias convencionais dos bailes, dos 
clubes e cassinos, onde tudo é metódico regulado pelo dedo mínimo da mão esquerda dum 
tocador a tanto por hora! Qual é a cachopa que cantando a moda nova, o fez algum dia com 
um sorriso doloroso? E se uma gota de vinho verde sobe uma vez mais rápida a um cérebro, 
isso que importa? 

Foi o sol quem deu cor às uvas, é um bocadinho de sol que transforma as ideias. 
Deixe-os beber, há de sair mais terna a canção, com mais um bocadinho de luz e de poesia. 

Como embarcamos assim, a folhear um jornal de medicina? Já largamos a toda a vela 
pelo mar azul infinito, e, se não tomamos conta no leme, onde havemos de ir parar? 

É que Teixeira de Queiroz esqueceu-se de que era médico, ou não quis de tal lembrar-
se; assinou seu artigo Bento Moreno e não havia de nele falar-nos de micróbios e de 
desinfetantes. Descreveu-nos a paisagem da sua terra, os minhotos, homens orçudos 
esbagoando a espiga, elas, das mais formosas mulheres de Portugal, com seus ouros e 
vestuários berrantes, cantando em frente do tocador. 

Que lindo quadro deve ser esse e o dos barcos iluminados, no silêncio da noite, 
deslizando mansamente pelo rio! 
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Foi motivo do artigo, como já dissemos, a visita que a Viana devem fazer os médicos 
tão devotamente dedicados a combater o flagelo horrível que nos aflige e tem nome 
tuberculose. 

“Em Portugal, uma princesa que põe mais alto o coração do que o trono, 
compreendendo os deveres de solidariedade social, aproveitou as circunstâncias favoráveis de 
sua posição, reunindo em volta de si homens de boa vontade para trabalharem contra a 
tuberculose. Justiça é render-lhe louvores por tão belo cometimento”. 

São palavras de Teixeira de Queiroz, tanto mais insuspeitas, quanto é certo ela ser tão 
pouco palaciano que é dos mais respeitados nomes entre os republicanos portugueses. 

A rainha de Portugal dedicou-se efetivamente com todo seu coração à luta em que há 
muito a vemos empenhada, rodeou-se de médicos habilíssimos e da mais reconhecida 
ilustração. Também eles merecem o elogio que lhes faz seu colega no artigo a que nos 
referimos. 

“De todos os tempos os médicos, iguais aos santos, exerceram obscuramente a 
caridade, visitando a miséria, aniquilando a podridão que gera a dor. 

Nas prisões lúgubres, nos albergues tristes, no tugúrio humilde, no meio da civilização 
e entre rochas escarpadas, lá se encontra esse sacerdote da primeira das ciências, que o será, 
no dizer dum douto, enquanto a vida for o primeiro dos bens”  

E eu é que não torno a viajar com médicos ao cabo da jornada. 

 

 

Lisboa, 17 de Agosto de 1902 

 

João da Câmara . 
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Gazeta de Notícias. nº 268. Rio de Janeiro,  25 de Setembro de 1902. p. 1, 8 col. 

 

 

A FLAINO PELOS TEMPOS FÔRA 

 

 

Ainda em agosto, já parece que estamos no outono. Só falta na atmosfera aquele 
perfume especial, que costuma acompanhar a maior mansidão do decair da noite, a tinta mais 
melancólica, mais ouro e menos carmesim, das nuvens do poente sobre o azul do oceano. É já 
fresca a brisa da tarde e todo o dia no alto céu correm umas nuvenzinhas brancas. 

Tem chovido por vezes e os lavradores, que só andavam contentes com seus milharais, 
assustam-se agora. As vinhas também queriam mais calor, que as uvas estão verdes por 
enquanto. 

Hoje o dia apareceu melhor e é preciso aproveitá-lo. As despedidas do verão não tarda 
estejam todas em flor; os pretensiosos crisântemos com fumos, que já tiveram, de desbancar 
as rosas, vão encher os canteiros desses jardins todos de Lisboa. 

É aproveitar os últimos dias bonitos. 

Hoje, círio da Atalaia, do outro lado do Tejo; de cá, a grande romaria ao Senhor da 
Serra, em Belas, a mais concorrida nas cercanias da cidade. 

Já ontem as falúas embandeiradas seguiram por esse Tejo fora, levando os romeiros 
devotos para a festa ao ar livre, a mais alegre de todas, onde ninguém é contrafeito, onde a 
alegria se expande alta e bulhenta, como as girândolas dos foguetes. 

Vai hoje enorme movimento pela estrada de Benfica; diligências, carruagens, carroças, 
enfeitadas; e pela estrada de Monsanto, que vai da Ajuda até Queluz; é gente a pé, e os 
comboios, não sei quantos extraordinários abarrotados de passageiros. 

Voltou a seus antigos donos, os marqueses de Belas, a casa e a legendaria quinta, em 
cujo topo se ergue a antiga capelinha do Senhor da Serra. Cheios de tradições são o palácio e 
a frondosa mata, com cedros ainda a falarem da linda Inês, que em suas sombras se acolheu. 

Entre eles, dizia-se, e pelos corredores vagueava a sombra do Roque, um parente da 
casa, que, na capela, quando a família rezava as orações da noite, respondia com coro à 
ladainha. Se o fantasma voltará, voltando os antigos donos? 

Serra e grandes alamedas, sombras frescas das velhas árvores copadas a estas horas 
abrigam milhares de famílias que sobre a relva estenderam seus guardanapos e jantam 
alegremente. Cá fora, no grande largo, entre o burburinho da gente que percorre a feira, soa 
mais alto a voz do taberneiro apregoando as sardinhas e o mexilhão, a do palhaço dizendo o 
programa do espetáculo, e tocam realejos e fazem inferneira os zabumbas e os pratos. 

Há quantos meses, aqui preso sempre à mesa do trabalho, uns haustos não respiro de 
ar do campo, nem vejo a madrugada cintar de ouro fulvo o horizonte, quando começa a 
apagar-se a estrela da manhã, nem ouço, ao sol posto, o canto alegre das cotovias, quietas no 
mesmo ponto, lá muito em cima. 
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E, às vezes, parece-me que toda a confusão d’um arraial a tenho na cabeça, com a 
atenção dispersa por tantos trabalhos. Ainda só falando dos literários e de tantas obrigações e 
compromissos, que a luta pela vida me obriga a contrair, de que emaranhados pensamentos 
tenho que tirar a limpo a ideia de que, só preciso naquele momento! Cartas, crônicas, 
romances, contos, dramas e comédias, umas traduções, um livro de versos, já é trabalho medir 
o tempo, dividi-lo que chegue a tudo. 

E ler os jornais de hoje, porque estes querem o que há de novo, e ler os livros velhos, 
porque exige a obra que de toda não é fantasia. 

Pego no Século e no Primeiro de Janeiro e aqui me ponho a ler e a meditar sobre as 
falsificações das farinhas e os roubos ao fisco e os moedeiros falsos e aquela desgraçadinha de 
tão poucos anos, que há dias se suicidou, e em cujo retrato publicado pelos jornais nos 
aparece com o vestidinho branco da primeira comunhão.  

Como é triste o que se lê, e o que os mais interessa como é triste! 

Passando os olhos hoje pelo Primeiro de Janeiro, deparou-se-me, no complicado 
romance da herança de Esteves Ribeiro, o meu nome ao fim de uma correspondência de 
Guimarães. Era só o que me faltava, embrulharem-me naquela trapalhada! Sosseguei quando 
li: “Ora aqui tem o Sr. D. João da Câmara  um assunto para um drama sério ou para uma 
comédia que nos faça rir”. 

A culpa foi do Sr. correspondente, que não era do meu horário pensar então em 
teatros. 

Ainda a Aranha vai em sua carreira no teatro Trindade, apesar da crítica ter querido, 
pouco sabendo da zoologia, cortar-lhe as pernas, que logo crescem aos aracnídeos; ainda não 
descansei da lufa-lufa de uma colaboração muito agradável, é certo, mas que todos fomos 
espicaçados pela urgência do tempo: e já me falam de peças novas, apontam-me assuntos, 
vêm-me lembrar compromissos em que estou, dúvidas em que me vejo! 

Ações, enredos, caracteres de personagens tudo se embrulha, dando-me pesadelos pela 
madrugada, quando, exausto, consigo fechar os olhos. 

Abro-os de manhã e logo vejo sobre a minha mesa o monte de linguados brancos que 
hei de encher – oitocentos, valha-me Deus! – do meu romance folhetim do Primeiro de 
Janeiro! 

E aqui me ponho eu a folhear livros velhos e a sacudir a cabeça para tirar fora 
lembranças que me acodem a vida de todos os dias e da peça que hei de fazer para o Visconde 
de  S. Luiz e da crônica que requer novidades. 

Curiosos livros me encaminham nos meus estudos: Catástrofe de Portugal, A 
Anticatástrofe, As Monstruosidades do Tempo e da Fortuna, todos de autores mais ou menos 
incertos.  

Foi o primeiro escrito, lê-se no frontispício por Leandro Dória Cáceres e Faria, o que a 
fama contradiz, atribuindo-o a D. Fernando Correia de Lacerda.  

À Anticatástrofe muitos autores se atribuem. É certo que foi escrita por alguém que 
muito de perto acompanhou D. Afonso VI, enquanto reinante e até depois; mas dele só mais 
se pode saber que de Portugal passou a Castela em cuja língua escreveu a sua obra.  
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As Monstruosidades do Tempo e da Formatura, livro geralmente atribuído a Fr. 
Alexandre da Paixão, monge beneditino, são apontamentos do frade, escritos por a ordem 
cronológica e os mais interessantes que possuímos em português para a história anedótica da 
côrte de Lisboa.  

É bom, de quando em quando, fugir do tempo em que vivemos, e este frade velho é 
um excelente companheiro. O que lhe vinham contar à cela de seu convento, onde, à noite, à 
luz tíbia do candeeiro de azeite, ia tomando suas notas! 

Como da leitura desses livros e do Portugal Restaurado, do conde de Ericeira e, da 
Causa sobre Nulidade de Matrimônio sabe digna de compaixão a figura melancólica de D. 
Afonso VI, a quem a história, que tem às vezes também suas ironias, cognominou de 
Vitorioso! 

Doente desde criança, atacado aos três anos por uma paralisia, herdeiro da coroa pela 
morte do irmão mais velho, o príncipe D. Teodósio, e desde logo inspirando desconfianças de 
incapacidade, desvalido de mãe e procurando seus validos entre a gente mais baixa, fanfarrão 
e vaidoso conquistador de mulheres fáceis com desaire saindo de suas aventuras de combate e 
de amores, tudo lhe roubaram desapiedadamente, o trono, a mulher e por fim a liberdade.  

Apenas um bocadinho de luz ilumina o seu reinado durante os curtos anos em que o 
conde de Castel Melhor desempenha o ofício de escrivão da puridade. Mas o grande homem 
achou-se um dia envolvido na trama urdida pela própria rainha, esposa de D. Afonso, e o 
irmão deste, o infante D. Pedro, depois rei de Portugal e segundo esposo de D. Maria 
Francisca de Saboia. 

Pode o antipático autor da Catástrofe fazer panegírico das virtudes da Brixota, apontar 
D. Pedro II como modelo de príncipes, maculada para sempre é sua memória, tanto a do 
irmão tirano, como a da esposa do infeliz rei.  Não houveram feito dele um mártir e a justiça 
mandaria talvez condená-lo; assim como réus são condenados os verdugos. 

Que intrigas tenebrosas lhe furtassem a coroa, que um louco amor lhe roubasse a 
mulher, não seria crimes bastantes? Para que mentir-lhe ao obrigá-lo à cedência do trono com 
mil promessas e encarcerá-lo por fim no quarto dos paços de Sintra?  

Ainda hoje lá se mostram aos visitantes os tijolos do pavimento, que ele gastou com 
seus passeios de fera engaiolada.  

Através destes livros, que lemos e relemos atentamente, uma só vez o não 
encontramos numa boa e sã alegria.  

Semilouco, correndo as ruas mal afamadas da cidade, esgrimindo contra inermes 
burgueses, batendo às portas dos lupanares, pondo touros a combater com leões, mandando 
descer das forcas os justiçados para lhes contemplar os rostos, o infeliz se nos revela sempre a 
querer esquecer o mal que lhe querem, talvez o infortuno que traz consigo.  

Saiu-se o conde de Castel Melhor de sua ilharga, dizendo que o fazia porque não 
achava rei para ele, e duas tragédias começam logo a desenrolar-se. É um louco desgraçado o 
protagonista da rimeira, é herói da outra um dos estadistas mais ilustrados e enérgicos de que 
pode orgulhar-se Portugal.  

Diz, Fernando Palha no seu livro O Conde de Castelo Melhor no Exílio: “Que 
tormento para o homem de talento, de energia e de virtude amoldar-se aos caprichos de um 
idiota, de um fraco ou de um vicioso!”   



767 
 

“Os escrupulosos abstinham-se, os que o não eram sujeitavam-se às circunstancias. 
Ninguém o fez tanto como o conde de Castel Melhor”.  

Assim foi. Amoldou-se aos caprichos do rei, chegou talvez a proteger suas torpezas, 
mas, quando conquistou definitivamente o poder, foi para escrever nos mais gloriosos fastos 
da nação as vitórias de Ameixial e de Montes Claros. O negócio de paz começou então a 
tratá-lo com todo o [ego] do vulhencedor. 

Foi esse homem tão honrado que nem o autor da Catástrofe se atreve a por a menor 
sombra em sua fama, quem, ante uma intriga de corte em volta duns amores adúlteros, teve de 
pôr-se em fuga, atravessar a Espanha, começar em França seu longo desterro.  

Não sei qual dos dois merece maior piedade, se o rei encarcerado, se o ministro 
fugido. 

Que longa foi esta tragédia através de tantos países da Europa! E a pátria ingrata com 
quem lhe trouxera mais fulgidas glórias e ele da pátria cuidando e para ela vivendo entre os 
amargores do exílio! 

Sempre português às direitas, com seu tato político, relevantíssimos serviços prestou 
ao reino e ao príncipe ingrato, que por quase vinte anos lhe prolongou o desterro. Ainda 
quando consentiu em sua vinda para junto de sua família lhe designou para residência a vila 
de Pombal; e só passados dois anos, a instância de Jaime II de Inglaterra, consentiu que 
residisse em Lisboa. 

São tristes páginas da nossa história de certo, mas, ao lê-las, tão radiante nos aparece a 
figura do ministro de D. Afonso VI, tão imaculada e pura, que só ela entorna luz bastante para 
saciar a nossa vista, entristecida na contemplação de tão tenebrosa tragédia. 

   

Lisboa, 30 de Agosto de 1902. 

 

João da Câmara  
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BAILUNDO E BARUÉ 

 

 

Quase ao mesmo tempo, chegaram a Lisboa dois telegramas anunciando mais vitórias 
das armas portuguesas nos dois grandes impérios que Portugal possui numa e noutra costa da 
África. 

João Coutinho, que já possuía um nome prestigioso, mais uma vez o encheu de glória. 
À frente de suas tropas, caminhou até à capital de Barué, onde encontrou o inimigo abrigado 
atrás de parapeitos de pedra. Portaram-se os soldados, como era de seu dever e brio, diz o 
telegrama, e o Macombe foi derrotado com sua gente e as aringas foram ocupadas e tomadas 
muitas armas. Segue o pequenino troço de valentes para o interior, deixando  seguras suas 
comunicações na retaguarda. 

Notícias, igualmente, para animar-nos chegam da África Ocidental onde o capitão de 
artilharia Mariano de Amorim, com seus poucos soldados, infligiu o devido castigo aos 
negros revoltados do Bailundo. Ficou hasteada a bandeira portuguesa no ponto mais alto do 
Soque, a dois mil e seiscentos metros sobre o mar. Os indígenas, ajudados pelas asperezas do 
terreno, que bem conhecem, defenderam-se com vigor; mas, palmo e palmo a serra foi 
conquistada, incendiada a libata grande do Soque e feita presa em grande quantidade de gado, 
fazendas, armas gentílicas e de fogo.  

Os heróis, muitos deles anônimos, de que hoje falamos, vemo-los, com uma lágrima 
de comoção, partir há meses de Lisboa. Levavam no coração, junto com a saudade, uma 
luminosa esperança. 

Quando na Ponte do arsenal, subiram às vergas do navio e acenaram com os lenços 
para a terra, onde mães, mulheres, filhos ou noivas lhes ficavam, os olhos embaciados mal 
podiam talvez distinguir as feições dos entes queridos. Ouviram-se as primeiras pancadas do 
embolo, redemoinhou a água agitada pela hélice, saíram de todos os peitos gritos de 
entusiasmo, e o navio pôs-se em marcha. 

Calaram-se as músicas. O paquete cortava as águas do Tejo e parecia que nos mastros 
iam pousadas pombinhas brancas a agitar as asas. Era o último adeus dos lenços. Então as 
mulheres, os velhos foram retirando silenciosamente, levando nas bocas a amargura de um 
último beijo que sabia a lágrimas. 

Nem eu sei quem mais merece, se os soldados obrando feitos heroicos sob a chuva das 
balas e azagaias, se pais e mães que os criaram e lhes ensinaram o que era a honra. 

Nenhum país conta atualmente em África mais famosas vitórias do que o nosso 
pobrezinho. Mal podemos organizar devidamente as nossas expedições, mas há um elemento 
com que sempre podemos contar e é com o valor de cada soldado. 

Disse-me um dia Mousinho de Albuquerque, e era autoridade na matéria, que nem um, 
um só, de seus soldados, se havia portado mal enfrente do inimigo. 
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É velha tradição de portugueses. 

Lendo os autores que mais escreveram sobre a história das conquistas em África e 
Ásia, João de Barros, Diogo do Couto, Fernão Lopes de Castanheda, e tantos outros, que 
maravilhosas ações a cada página, que atos portentosos de extremado valor, nos fazem, ainda 
hoje girar mais vivo o sangue nas veias ao lembrarmo-nos que portugueses foram os gigantes 
que tais feitos praticaram! 

Abre-se ao acaso um livro da velha história e, só de ler certos nomes, sentem-se os 
olhos deslumbrados. Um só deles bastaria para dar glória a uma nação e cada um tem mil 
rivais. 

Abram-se Os Lusíadas e não sabe a gente às vezes quando Luiz de Camões descreve a 
fábula e quando nos conta a história. Quantas vezes sobrepuja a verdade e quanto criaram as 
fantasias dos poetas! 

Da verdade falamos e nela ficaremos. Na história moderna dos portugueses em África, 
há capítulos de tanto brilho como os que inspiraram na velha história as estrofes mais 
alisonantes do poema de Camões.  

Não são episódios, não são anedotas singulares, não é um homem que de repente se 
coloca em pedestal mais alto colhendo toda a luz sobre seu vulto. É muito mais, é uma 
história inteira que se desenrola, toda em letras de ouro, apenas com as manchas que são 
como o selo de quanto pertence à humanidade. Essas mesmas não lhe caíram nos sertões da 
África; mais tarde lhe as puseram. 

Houve um momento, depois da prisão do Gungunhana, em que toda a imprensa da 
Europa prestou homenagem à heroicidade dos portugueses. O feito produzira, tal assombro, 
tão decantada fôra pelos ingleses a invencibilidade do rei dos vatuas, que Mousinho de 
Albuquerque teve em poucas horas o nome celebrado em todo o mundo. Um jornal francês, 
criticando a derrota dos italianos na Abissínia, dizia que lhes faltara no exército meia dúzia de 
portugueses. 

Foi há dias o aniversário da batalha de Magul e, mais uma vez, perante os olhos nos 
passou toda a história da campanha heroica, sustentada pelas armas portuguesas nos sertões 
orientais do continente, cuja costa definida foi glória velha de Portugal. 

A história havia de continuar. Depois do mar as serras haviam de conhecer a nossa 
bandeira. 

Parece que houve então um ressurgimento em nossa alma adormecida. Como o infante 
D. Henrique, sobre o rochedo de Sagres, atirando seus olhos longos aos confins do mar, a 
querer descobrir-lhe os segredos, sonhava com o futuro; assim nós, embalados pelas canções 
das ondas, sonhávamos com o passado. Nele era um sonho de vida, era em nós um sonho de 
morte. 

Acordou-nos o clamor dos clarins, anunciando-nos a vitória, e, quando os primeiros 
soldados voltaram e já à metrópole chegara notícia do feito de Chaimite, o povo de Lisboa 
aclamava os heróis que, pálidos, abatidos, roídos pelas febres e alguns feridos em combate, 
caminhavam sorrindo pelas ruas, entre vivas e palmas. 

Ah! Como esposas, mães, noivas, irmãs se desforravam nesses dias das muitas 
lágrimas que verteram, das longas noites de insônias que levaram mortinhas de saudades! 
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Outras choraram que ninguém viu, porque se escondiam no seu luto e cerravam suas 
janelas e tampavam com as mãos os ouvidos para não ouvirem as marchas triunfais que as 
músicas iam tocando à frente do regimento. 

Se não fôra tragédias, não haveria glórias, para que se tratem vivos como heróis é 
preciso que eles tenham aberto covas para os companheiros, muito fundas, onde o cheiro dos 
cadáveres não desperte o faro das hienas.  

Em todas as epopeias há lágrimas e, desde que Mousinho de Albuquerque morreu, é 
como um véu negro a entristecer o sol que iluminou os dias memoráveis do nosso ressurgir. 

Costumamo-nos por tal forma às boas novas nas campanhas que é quase com 
indiferença aparente que hoje recebemos notícias das melhores vitórias. 

Mal delas terá conhecimento quem não tiver por costume ler jornais, tão pouco são 
assuntos de conversação. É sabido o que noutros países, por muito menos, se alvorota o 
público e com que entusiasmo os nomes dos oficiais aclamados e enviados pelo telégrafo e 
em longos artigos encomiásticos a todos os cantos do mundo. 

Por dois motivos somos mais frios. É um deles, o nosso feitio de sempre nos 
desinteressarmos do que é nosso – mau feitio – o outro é a certeza em que vivemos de que não 
sofrerão desastres as armas dos portugueses. 

A culpa é delas a algum tanto e de seu valor e de sua lealdade, que nunca se deixavam 
abater para aos olhos dos ignorantes melhor pelo contraste demonstrarem a grandeza da 
vitória. 

Nisto, sim, somos nós ricos e, como perdulários que sempre fomos, vamos esbanjando 
a riqueza que nos resta sem aquele apreço em que deveríamos tê-la Pois é o melhor 
argumento que possuímos para responder a tanta calúnia com que por todos os lados nos 
atacam. 

“Até os palhaços nos circos!” dizem alguns com espanto, referindo-se não sei e que 
pantomima de uns clowns - em Paris.     

E que mais vale D. Basílio do que um palhaço? 

Mentem, mas nem sequer sabem mentir; troçam, mas apenas em casas de idiotas 
abrem um riso alvar. De quando em quando, corre por certa imprensa a mais disparatada e 
torpe invenção, quase sempre referindo-se à nossa pobreza, de que riem os enriquecidos por 
negócios escuros. 

As nações parecem-se muito às vezes com os homens, e algumas mais se curvam 
perante o poder do ouro com que se vencem exércitos que perante o heroísmo com que se 
defende um pedaço de torrão natal. 

Diz um jornal que estamos em combinações com os ingleses para a venda das nossas 
colônias na África oriental; diz outro que é a Alemanha que nos cobiça o que no continente 
negro possuímos e que cedo deixará de em muitas regiões flutuar a bandeira portuguesa. 

Mas não lhes bastava, era preciso mais e pior, e, vai daí, inventaram o estarem 
empenhadas todas as joias da nação. E até o próprio rei de Portugal, não sei se por sua mão 
própria, - teria posto no prego a coroa com que há anos se efetuara a cerimônia da coroação. 
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E o riso alvar de troça não para, e diante deste sintoma de corrupção duma imprensa 
desacreditada, há muito por venalíssima, ainda há quem se dirija aos ministros portugueses, 
acusando-os de demorarem o desmentido e perguntando-lhes quando cessará esta campanha 
de descrédito.     

Não é gente de bem quem usa de tais meios; são agiotas ávidos de ganhar, seja à custa 
de quem for; são sôfregos rivais, ambiciosos de maior domínio, e que o ciúme esverdinha. 

Responder-lhes às calúnias para que? Se de má fé inventam, não têm vergonha que 
lhes faça aos rostos subir o sangue. Aos que de boa fé os levem, onde melhor desmentido que 
a nossa história a outorgar-nos o direito de sermos respeitados por todas as nações? 

As nações são como os homens, não se medem a palmos; e alguns dos que de nós se 
riem, querendo amesquinhar-nos por nossa pobreza, não tem palmo para medir o nosso valor. 

O que temos ainda o somos, graças a Deus, com mais ou menos meia dúzia de contos 
nos cofres do Estado. Onde a bandeira das quinas foi hasteada uma vez, deitou raízes fundas e 
não há de ser tão fácil à vileza dum usuário ou ao sarcasmo dum despeitado deitá-la abaixo. 

Não está nos transes duma agonia, ainda quando tenha fome, o país que, tão pequeno, 
produz homens tamanhos. 

Mais um sintoma de vitalidade foram estas vitórias do Bailundo e do Barué. 

Deixem falar caluniadores. E quanto menos razão eles tiverem mais a carne será sem 
osso. 

 

Lisboa, 14 de Setembro de 1902. 

 

D. João da Câmara . 

 

 

 

  



772 
 

Gazeta de Notícias. nº 293. Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 1902. p. 1, 7 col.  

 

 

BIBI & C. 

 

 

Não sei se este nome ainda lhes despertará na memória uma pequenina recordação 
alegre; é natural. A peça foi, há anos, representada pela companhia do Taveira num dos 
teatros do Rio de Janeiro. 

Tinha graça do Gervásio, tinha música de Ciriaco. 

Foi talvez, em parte, da tristeza que já levava em mim, que tão melancólico sai do 
teatro da Trindade, onde fui assistir a um dos ensaios de música, onde ouvi versos meus, que 
já de todo esquecera e me recordaram horas que não voltam. 

Eu ia triste, ainda da horrível notícia que me havia comunicado rudemente alguém, 
não sabendo que intimas relações de amizade me ligam, desde criança, ao conde de Sabugosa 
e ligavam minhas filhas a sua filha. 

Tragédias deveras para dilacerar corações foi essa e não é sem um renovar de intensa 
dor que na fantasia reconstituímos o quadro lamentoso. 

Iam os dois tão alegres por aquela estrada fora, de Sintra para Cascais, na manhã de 
setembro, toda luz amorosa, ela guiando o seu carrinho, ele todo enlevado nos encantos da 
filha! Um nada, uma rédea que se parte, foi causa de toda a desgraça. 

Meio minuto depois, era ela cadáver, rodeavam-na, cheias de carinhos, umas mulheres 
do campo, e ele acordava de seu desmaio, cruelmente ferido, para, esquecido de suas próprias 
dores físicas, lamentar as trevas em que há de viver para sempre. 

Quantos horrores cabem em meio minuto! 

Que pavorosa tragédia num pequeno instante! 

A dor foi enorme em toda Lisboa, cruel nos que mais conheciam os condes e sua 
encantadora filhinha.  

Encontraram-me por isso sempre receoso os convites repetidos de Nicolino Milano 
para assistir aos ensaios de meu último trabalho com Ciriaco de Cardoso, e que o maestro 
brasileiro está procedendo com o respeitoso cuidado, que lhe merece toda a obra do nosso 
grande artista falecido. 

Receava, no estado de espírito em que tenho andado, sair com maior melancolia do 
teatro já para mim tão cheio de saudosas recordações. Naquele salão da primeira ordem ainda 
eu vi o Ciriaco, já muito doente, ensaiando a música que fez para a revista de Esculápio e 
Acácio de Paiva. 

Adiei não sei quantas noites a minha assistência; cedi afinal e foi muito maior do que 
esperava a minha comoção. Mais duma vez, senti nos olhos a umidade duma lágrima, e 
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quantas recordações de tempos alegres as revi através do véu negro lutuoso das minhas 
saudades. 

Que não há para recordá-las, como a música, ainda mais poderosa do que os perfumes 
esquecidos. É esse um dos seus dons, que a tornam rainha de todas as artes, ela ri, ela chora 
conosco, ela amolda-se, por privilégio único, a todos os estados do nosso espírito. O grupeto 
cheio de vivacidade em que brincavam palavras alegres, aparece-nos, cada nota coroada por 
uma pequenina lágrima, como pérola ali engastoada por misteriosa mão. 

Doente e melancólico, sentei-me numa cadeira e assisti ao ensaio da música. Que linda 
me pareceu! Como revi o meu querido Ciriaco, assim sentado ao piano, ensaiando 
pacientemente homens e mulheres que uma só nota de música não conheciam! E como 
cantavam! 

Agora, em volta do novo maestro, circundando o instrumento, estavam outros atores, 
outras atrizes, nenhum, com exceção do Santinhos, dos que da primeira vez haviam ensaiado 
a peça; alguns nem os conhecia; não conhecia Delfina Victor, encarregada do principal papel 
e que é uma cantora distinta. 

Afora os côros, cantou-se a peça toda: a entrada dos três da vida airada, o quarteto tão 
cheio de melancólico amor, a serenata, o dueto do segundo ato, o terceto cômico. 

E eram em mim recordações em ondas, muitas luzes que moravam em minha memória 
esmorecidas e se ascendiam de repente, ecos que chamavam outros ecos, fantasmas que 
acordavam fantasmas. 

Ao terminar de cada número, os atores aplaudiam-no com um murmúrio baixo em que 
o nome do Ciriaco era murmurado com amor e respeito. Os anos que vão passando sobre sua 
morte engrandece-lhe a obra, dão-lhes uns toques da saudade, que todos temos na alma 
quando a ouvimos. 

E eu, calado, recordava-me daqueles meus excelentes companheiros de meu trabalho 
alegre e revia cenas em que todos três, esquecidos de pequeninas misérias, tínhamos 
confiança na vida, - ai de mim! - que tão curta foi para eles! 

Em cinco peças trabalhamos juntos, quinze atos para que escreveu prosa o Gervásio, 
para que eu fiz versos, para que Ciriaco escreveu deliciosa música.   

Aquela casa do Gervásio nas Trinas! Que dias de jovial trabalho, que tardes e que 
noites de ruidosa alegria, tão ruidosa que eu e o Ciriaco queixavamo-nos às vezes. Mas o 
Gervásio tinha de ser expansivo. Muito gordo, com o casaco muito aberto, os polegares na 
cava do colete, o olá com que nos recebia dava o tom da palestra para toda a noite. 

Raros assim conheci, e, se repararem bem nas peças do Gervásio, hão de conhecer-lhe 
feitio do autor, notando que sendo nelas a graça muita, ainda maior é seu bom humor. 

Esse é que era o seu verdadeiro condão e, porque ele era próprio de sua natureza, 
espalhava-o a jorros por quanto escrevia, sem lhe falhar nunca. Era no mesmo dia um ato 
original, o pedaço duma tradução, a crônica para o Ocidente, O Lisboa à noite, para o 
Pimpão, um artigo para o Correio da Manhã e dez ou doze linguados dum romance para um 
jornal do Porto. Fazia tudo isso com a maior facilidade, entre as gargalhadas dos que o 
vinham visitar e a barulhada da enorme bicharia, pombos, galinhas, pássaros, gatos, cães, 
papagaios, que juntava no pátio. 
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Escrevia muito, pouco lhe importando o estilo e, quando alguém lhe chamava a 
atenção para algum erro maior, dizia:  

- Eu não sei como isto é. Eu escrevo mal, mas toda a gente me percebe; o José de 
Souza Monteiro escreve clássico e eu cá não o entendo. Enquanto você se importa com a 
gramática, nunca há de ganhar vintém. 

E ria muito e as gargalhadas sacudiam-lhe o ventre enorme.  

Foi nuns dias bons de inverno que sucedeu às representações do Solar dos Barrigas  
que nos metemos a escrever o Cocó, Reineta e Facada.  Uns ensaios feitos apressadamente 
não nos deixaram medir devidamente as diferentes partes da peça, que ficou 
desproporcionada. 

Entretanto chegou o dia do ensaio geral, a plateia encheu-se de gente como sempre 
sucedia nos teatros onde estava o Ciriaco que estimava que o palco estivesse cheio de amigos. 
O final do segundo ato em que uns marinheiros salvos dum naufrágio passavam, em 
cumprimento dum voto, levando a vela à Senhora da Penha, causou enorme entusiasmo. 

No dia seguinte, o primeiro ato agradou muito pouco e a passagem dos marinheiros foi 
saudada com uma das mais estrepitosas pateadas a que tenho assistido em teatro. Ainda hoje 
não sei por quê. Lembra-me que seria os marinheiros virem vestidos de campinos; mas isto é 
razão de autor que se defende com o homem do guarda-roupa. 

Levantou-se o pano para o terceiro ato, uma das melhores obras do Gervásio, no 
gênero da farsa disparatada, e o público que tão mal humorado se tinha mostrado nos outros 
dois atos, não fez senão rir às gargalhadas de toda aquela enorme confusão do réu que é juiz, 
dos cúmplices do réu que são autoridades judiciais. Ria, ria e no fim... pateou outra vez 
desalmadamente. 

Era uma peça caída, não havia dúvida. Deu meia dúzia de recitas e foi retirada de 
cena. 

No ano seguinte escrevíamos o Testamento da Velha e, passado poucos meses, morria 
o Gervásio lançando os primeiros crepes negros sobre a lembrança de tão boas horas. 

A peça caíra, mas não deixara por isso de inspirar confiança ao Ciriaco. Pediu-me que 
fosse passar um mês com ele ao Porto, onde trabalharíamos juntos no arranjo que fosse 
preciso, para que a ópera-cômica servisse esse ano de estreia no Rio de Janeiro à companhia 
de que era maestro. 

Aceitei com prazer e confiança o convite e breve me dirigi para o Porto, donde e da 
convivência muito fraterna e constante com o Ciriaco, guardo no mais íntimo do meu coração 
a maior saudade. 

Deitávamo-nos alta noite. Depois do teatro e da nossa partida de gamão num dos mais 
próximos cafés, quando este à hora regulamentar fechava, quanta vez ficamos por aquelas 
ruas passeando, até quase de madrugada! Falavam os corações, falavam as fantasias, e não 
lhes faltava nunca de que falar. 

Ia-se a peça compondo e ensaiando ao mesmo tempo. Quando Ciriaco passava para o 
ensaio, batia-me à porta do hotel, eu dava-lhe os versos novos que houvesse feito; no dia 
seguinte já o Ciriaco ao piano me cantava o número. 

Quando tinha gosto no trabalho, mandava na inspiração. 
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Entristecia-nos muita vez a lembrança do Gervásio que nos deixara para sempre, e no 
Porto passei o primeiro lutuoso aniversário de sua morte. Mas os dois conversando dele, ainda 
lhe dávamos vida. 

E que vida tinha o Ciriaco ainda então, e como contava com a vida e confiava no 
futuro.  

Com que ditos alegres animava a conversação, com que boas histórias! 

Lembro-me desta ótima razão contra o casamento, que um amigo, casado, de havia 
pouco, lhe dera uma vez: - “Casa um homem com uma menina solteira, e logo no dia seguinte 
se encontra casado... com uma mulher casada!”  

Pois contra, não há melhor razão. 

Os dois espalhavam alegria, e, um após outro, em tão curto espaço de tempo ambos a 
morte me levou. Quando o Ciriaco desapareceu, foi com ele também um resto da alma do 
Gervásio, que vivia em nossa afeição. Hoje ainda tenho muitos com quem falar deles, muitos 
a quem contar, muito poucos com quem recordar, e recordar é que é bom. O que é bom é não 
dizer nada de novo, nada que o outro não saiba, como num diálogo entre irmãos, mas ouvir a 
nossa voz e ver um aceno de cabeça que nos diz: foi assim, tens razão, não foi sonho, que o 
mesmo sonho não o podíamos ter ambos. 

Havia seis anos que eu não ouvia aquela música e encheu-me de tristeza, revendo dias 
luminosos, ouvindo os ditos galhofeiros do Gervásio, escutando o Ciriaco a contar-me 
esperanças. 

Acabou tudo. 

São as grandes alegrias do passado que, sem volta possível, me põem maior tristeza no 
coração. 

 

 

João da Câmara  

 

Lisboa, 28 de Setembro de 1902. 
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CONSERVATÓRIOS 

 

 

Abriram ontem as aulas do Conservatório Real de Lisboa com maior solenidade que a 
usada geralmente, não só porque mais crescido é este ano o número de alunos matriculados, 
mas porque, para demonstrar seu interesse pela arte em Portugal, quis o ministro do reino Sr. 
Hintze Ribeiro, assistir de manhã o ato em que os diferentes professores de música e arte 
dramática tomavam conta de suas cadeiras, e à noite, à distribuição de prêmios e subsídios a 
alunos e ao sarau literário-musical que se lhe seguiu. 

Depois das obras a que se mandou proceder no edifício dos Caetanos, melhoraram 
muito suas condições para o fim a que foi destinado, e esses grandes benefícios, com a 
reforma ultimamente decretada, foram principal motivo dos agradecimentos ao Sr. Hintze 
dirigidos pelo inspetor e professores do Conservatório. 

Em França e noutros grandes países têm-se ultimamente encetado uma campanha, por 
hora nada vitoriosa, contra os estabelecimentos oficiais em que são ensinados certos ramos de 
arte; mas, se fatos melhor do que argumentos lá mesmo têm provado sua utilidade, as razões 
apresentadas são de nenhum valor em terra como a nossa, onde os que a qualquer arte se 
queiram dedicar outro meio não têm de, facilmente e por insignificante despesa, poderem nela 
instruir-se. 

Nos grandes centros de arte será apenas difícil, em Lisboa seria completamente 
impossível. 

Pela primeira vez, porque só em dezembro de 1901, tornaram a ser estabelecidas as 
aulas do curso dramático há muitos anos fechadas, se apresentaram ontem ao público alunos 
desta seção. Infelizmente, doente como estou há muitos dias, não me foi possível, mau grado 
o interesse que pela audição tomava como professor o diretor da classe, assistir às primeiras 
provas de meus discípulos mais classificados. Acompanhei-os em seus ensaios até ontem de 
manhã, observei o cuidado que eles haviam merecido a seu professor de declamação, José 
Antônio Moniz, um dos mais eruditos homens de teatro em Portugal e ensaiador do teatro D. 
Amélia, e, vendo que mais não podia exigir-se de alunos com seis meses de aula incompletos, 
pus-me confiada mas ansiosamente à espera de notícias sobre o acolhimento que tivessem. 

Ontem mesmo à casa me as trouxeram e não desmentiram minhas fundadas 
esperanças. É que temos entre nossos discípulos, alguns – a maior parte - cheios de boa 
vontade, compreendendo que na luta encetada hão de apoiar-se, por honra sua, como quem 
sabe medir a própria responsabilidade. Todos obrigaram os aplausos, algum despertou 
entusiasmo. 

Li alguns jornais desta manhã e, dos que vi, nenhum deixa de aplaudir a festa e de 
tecer elogios aos executantes, quer na parte musical, quer na dramática, embora tão curto 
fosse o número de lições recolhidas. Mas animados continuarão trabalhando. 
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Com tantos teatros, tantas sociedades de curiosos que em Lisboa existem, o que prova 
quanto à maior parte da gente parece coisa fácil a arte dramática, raro é animar-se o 
espectador com a luz entrevista de uma verdadeira vocação. 

Alguns se apresentaram a matricula no Conservatório que, logo de entrada, lhes foi 
preciso recusar. 

Outros, sem defeito aparente, vão pouco a pouco demonstrando sua inaptidão, 
incapazes duma inflexão certa, dum gesto apropriado, ora por pouca inteligência do que estão 
lendo, ora por falta de recursos naturais para exprimi-lo. 

Cantores que há desafinados nem sempre a culpa é do ouvido, mas das cordas vocais 
que lhes não obedecem. 

Entretanto é perigosa muitas vezes uma opinião absoluta a respeito de certas vocações 
sem prévio estudo das coisas tão diversas que podem atuar para o abafamento de uma luzinha 
tênue que há de atear-se um dia; acanhamento, ignorância, hesitação no ideal e ideais nulos 
até. Há vocações que só tardíssimo se revelam e nem sempre foi engano de quem disse não 
existirem, ainda que mais tarde surjam brilhantíssimas. Nem sequer em embrião apareciam no 
foco do mais bem composto microscópio. É assim na arte e na ciência. 

Um dos nossos melhores botânicos, nem por sonho, quando estudava botânica na 
Escola Politécnica, supunha que nome ilustre uma vez seria o seu. Quantos atingem a glória 
com uma pesada mochila de medíocres, mimo de seus professores! 

Quanta mulher linda que foi uma criança feia! E admira-lhe a gente o porte elegante, 
as ondas de cabelo, o timbre da voz, a frescura da pele, o brilho do olhar e do sorriso, a graça 
do andar; imagina-a numa aureola de luz a espalhar perfumes e nem traços vê na borboleta da 
crisálida berradora, desdentada, de cabelo à escovinha e cara toda suja de pão com manteiga, 
onde era trabalho escolher um bocadinho mais limpo para se lhe dar um beijo. Vejam no que 
deu a lagarta de couve, hoje a vaguear de amor em amor como a Anarda de Bocage. 

Muitos ainda se lembram do Brazão e Rosa Damasceno cantando no Barba Azul 
aquele dueto do primeiro ato: 

 

Ambos nós 

Aqui sós. 

 

Rosa Damasceno, quem adivinhara naquela, aliás, gentilíssima, camponesa a que 
devia ser por muito tempo nossa primeira atriz de comédia? Quem no pastor patetinha 
supusera poder ser um dia os gestos fatídicos do Hamlet, ouvir os uivos do Otelo? 

Enganou Taborda o Emílio Doux, que era mestre, e o mandou tratar doutro ofício; 
enganou-se o famoso ensaiador com Emília Cândida, que, aos 70 anos, desempenhando nos 
Velhos o papel de criada, me deu uma das maiores consolações a quanto desgosto hei 
recebido em minha vida de dramaturgo. 

Estas dúvidas, porém, não se dão com todos. Uns pela idade em que se apresentam 
para matricular-se - em caminho dos 40, nem monos – outros por defeitos físicos, que por 
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serem nas costas são invisíveis, não puderam ser admitidos, mau grado o dizerem que sentiam 
uma coisa lá dentro, que irresistivelmente os puxava para a arte. 

Que ilusões têm muitos! Julgam-se arrastados por força que os domina e escrevem arte 
com A grande, como se, no caso em que se encontram, se tratasse de uma deusa. Mas a arte 
que lhes importa? O que eles querem é essa muito má coisa que se chama glória e fácil se lhes 
apresenta a deixar-se conquistar sobre as taboas dum palco, seja das maiores falsidades. 

Isso veem, nada mais; isso querem, ainda que a arte sofra e dê gemidos que os ouvem 
os mais surdos, que os sentem os mais indiferentes. Não lhes exijam pela arte um sacrifício, 
que eles não a servem, mas querem por ela ser servidos, refúgio como é dos mais refinados 
Taturfos. Invocam a santa Arte, de mãos no peito e olhos em alvo e enchem a barriga de 
glória fácil e de vaidade, doa-lhe à arte o que doer. 

É a isto que a maior parte chama a sua vocação. É no teatro como em tudo o mais. Ser 
que importa, se o caso é parecer! Pois não é o mesmo na política, e uns serviços a um partido 
não são pagos em toda a parte como serviços à pátria? E daí também tiram sua glória os 
favoritos dos ministros. 

Mas nenhuma se apresenta mais fácil que a do teatro. São às mil as sociedades 
dramáticas; à hora em que escrevo, estão cinquenta mil homens curvados sobre folhas de 
papel almaço escrevendo tragédias que tornem seus nomes imortais. Pois há coisa mais 
simples? Com um idealzinho de glórias é fácil escrever um ato por dia. Há tempos, um desses 
dramaturgos trouxe-me à casa uma peça, que, por lhe ter parecido curta acrescentara com um 
bocadinho em cada fala. Um homem dizia: “vou-me”, escreveu adiante “embora”; o outro 
dizia “passe, V. Ex. muito bem”, acrescentou “e mais toda a sua família”. Conforme pude, 
expliquei-lhe o erro em que havia caído e ele agradeceu muitíssimo a minha amabilidade e 
saiu penhoradíssimo. A primeira peça que escrevi ouviu as boas e bonitas deste senhor: uma 
descompostura tremenda! 

O grande ideal de Tolstói não está para breve. Compor-se tão somente quando o exige 
um íntimo impulso duma alma toda educada para o bem, acabar com o artista de profissão, 
colocar a arte em sua verdadeira altura no altar que lhe pertence, quando houvéramos de ver 
tamanho milagre a não ser que fossem os homens tão perfeitos que já da arte não precisassem 
para maior perfeição? Antes haviam de achar vaidades e ambições dum lado, invejas e 
injustiças do outro. 

Como em casa onde não há pão, todos se queixam e nenhum tem razão. Pois falta o 
pão, isso é muito certo, o pão que, neste caso, traduziremos por ideal. 

Como hoje é diferente de ontem e quem sabe dizer o que será amanhã? Que ilusão a 
daquele que julga ter entrado no caminho certo e a quando desbaratado de muita glória temos 
assistido em nossa vida, às vezes até no prazo muito curto de alguns anos! 

Os ideais mudam constantemente, e aquele, que ontem, foi triunfador e no 
[comezinho] que sua vaidade julgou ao pé das nuvens, supôs equilibrar-se como estátua 
aparafusada num pedestal, teve que deixá-lo à pressa para de novo se pôr a engatinhar no chão 
de toda a gente. 

E nesta mudança tormentosa de ideais, que tão visivelmente no teatro se patenteia, 
mais uma dificuldade se encontra, e das maiores, para a escolha de qualidades que num artista 
se requerem. 
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Uma tarde destas, no quarto em que trabalha Columbano na Academia de Belas Artes, 
estivemos os dois comparando a cabeça de Vênus de Milo com um busto de senhora anônima 
cujas feições vulgares eram escárnio de toda a plástica. Recorda-me agora a formosa cabeça 
da deusa pagã a comoção que recebi quando, no museu de Louvre, me apareceu o mármore 
deslumbrante; Recorda-me o hino que lhe compôs Paul de Saint Victor no seu livro [Hommes 
et Dieux] 

Ponham a deusa, agregado e cúmulo de todas as perfeições da estatuaria grega, no 
palco de um dos nossos teatros, representando uma das obras de Ibsen, por exemplo, e divina 
será sempre a Duse a seu lado comparada. 

Cheio de torcicolos é o caminho, não sabemos onde nos leva, mas a direção média 
parece querer mostrar-nos que deve, dentro de pouco tempo, ser o gênero do artista dramático 
muito diferente daquele que há quinze ou vinte anos subíamos às nuvens. 

É que eles têm que ir na corrente que lhes indicarem sem reagir, se quiserem o 
progresso da arte. Desgraçadinha desta quando eles tomam a roda do leme e se impõem e os 
autores assumem o papel secundário de exploradores dum talento dominante. A glória, a que 
um grande executante de limitado gênero se aterra, é dos mais terríveis estorvos que pode a 
arte encontrar. 

Que bem deve ela à genial Sarah Bernhardt representando a Tosca e outras peças de 
exportação, em cuja fábrica é insigne Victorien Sardon! 

Para maior confusão de muitos, a moda e o esnobismo, no que devia ser quase 
religião, também impõe suas leis absurdas, intoleráveis às vezes, mas que desnorteiam os de 
melhores recursos e vontade, como se não foram bastante, para entibiá-los pouco a pouco, 
inevitáveis derrotas na luta pela vida. Chega um dia em que se cala a consciência e toda 
maneira de vencer é legítima. 

Homem ao mar!  

E, nem sempre o afogado teria exigido mais que um bocadinho de justiça as suas 
intenções, um nadinha de respeito a sua honestidade artística. Isso, que era tão pouco, isso 
mesmo lhe o negavam quanta vez o caluniavam-no entre o côro de aplausos dos Tartufos. 

O que da arte dizemos a tudo se aplica. Estão em moda os crisântemos e ainda ontem 
passei pela exposição e alguns vi bonitos, mas todos com suas flores entortadas nas canas que 
lhes sustem as hastes muito frágeis. 

Rosas da primavera, até por moda se esquecem! 

 

 

Lisboa, 26 de Outubro de 1902. 

 

João da Câmara . 
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URBANO DE CASTRO 

 

 

Quantos mortos nestes últimos dias! Da última vez que escrevi para a Gazeta de 
Notícias tive que por de parte um artigo meio alinhavado para falhar-lhes de Lino de 
Assumpção, muito que repentinamente ainda em antevéspera no seu gabinete da biblioteca, 
ainda ao chegar a casa, alegrando o olhar duma filha muito querida. D’outro morto lhes falarei 
agora.  

Tem os tempos corrido triste na terra e tem-se o céu revestido de tristeza, como se 
tivesse compaixão de nós e por nós chorasse e conosco se vestisse de luto. Alguns dias 
tivemos formosos no princípio do mês, como geralmente o são em Portugal neste verão tão 
curto que se chama de São Martinho. Depois, o vento começou a soprar do sul, a barra a 
bramir ao longe, e o céu a encher-se de nuvens muito negras. 

Mas um dia veio lindo por entre dois temporais. Lindo sim, mas que tarde de profunda 
tristeza! O sol era pálido; seu sorriso tinha a infinda ternura de moribundo que se despede. O 
ouro com que tingia as árvores meio desfolhadas era de tom menor como o de uma canção de 
saudade. As copas do arvoredo eram imóveis na frondosa mata das Necessidades, como o 
Tejo a espelhar o azul muito fino de novembro, sem uma ruga na vasta superfície a lembrar 
um sorriso. De tanta paz evolava-se uma melancolia infinita, que baixava serena sobre o 
cemitério a que fôramos acompanhar o cadáver de Urbano. 

Numa das minhas primeiras cartas para a Gazeta falei-lhes dele em meia dúzia de 
linhas – quem me dera nesse dia! – só o título – Um político. Ele era vivo e cheio de saúde. 
Que longa e gloriosa vida de trabalho literário eu lhe sonhava, quando ele, por um impulso 
nobilíssimo do seu caráter, abandonara a política, não querendo tomar partido contra nenhum 
de seus amigos. 

Muito mais hoje dizer dele desejara, hoje que todo o bem que praticou vejo em seu 
brilhante conjunto, hoje que o susto infelizmente desapareceu de ir molestar sua modéstia a 
um homem cuja maior ambição foi o conchego sossegado no recanto em que vivia. Impede-
me a magoa do meu coração num dos seus mais negros lutos; impede-me a pobreza da minha 
energia, que a vontade é só de chorar; impede-me a impossibilidade absoluta de ligar num 
raciocínio duas ideias.  

A minha dor me esconde a maneira melhor de dizer o que era o meu desejo; ela só, 
que não receava de minha amizade me obcecasse no elogio. Eu vi o que passou naquele 
cemitério cujos ciprestes pasmariam de tantas lágrimas. Eu vi Eduardo Schwalbach 
aproximar-se do caixão e, encarregado de falar do político, falando apenas do homem, do 
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amigo, cair desmaiado, vencido pela dor. Vi, logo depois, chegar-se um desconhecido, contar 
do Urbano uma anedota reveladora de sua imensa caridade e abalar como um doido. Ouvi o 
que dele disseram Cunha Belém e Brito Aranha. Em todos os olhos vi lágrimas em fio. 

Urbano de Castro viveu pobre e morreu pobríssimo. Por isso mais admira um enterro 
assim, que outro não vimos em mais profunda veneração observássemos mais comovido 
afeto. Foi um lutador por vezes violento, mas, nos jornais daqueles contra quem mais 
intensamente combateu, se dizia – honra lhes seja - que fôra o Urbano um exemplo de honra. 
Teve adversários temíveis, não criou um só inimigo. É que o valor é virtude que todos 
estimam e não houve quem o fizesse tremer em toda sua vida. Quando se retirou foi quando a 
luta começou entre amigos. 

Hintze e João Franco lá os vi na hora triste em casa de Urbano e juntos pegaram às 
bordas de seu caixão. 

Como jornalista e homem público tiveram nele os de seu partido o mais extremoso 
defensor, os contrários o mais extremado exemplo. 

Estreara-se, quando ainda estudante da Escola Politécnica, no Jornal da Noite, então 
dirigido por Antônio Augusto Teixeira de Vasconcelos. Fazia na terceira página uns artigos 
de crítica engraçada, bem humorada sempre, em que, de quando em quando começou 
metendo umas biscazinhas – como ele chamava – políticas, cintilantes, em defesa de algum 
amigo. 

Foi Júlio de Vilhena quem mais o animou para que entrasse nos debates políticos em 
que tão célebre havia de tornar-se, criando fama de excelente entre os primeiros jornalistas de 
Lisboa. 

Muito novo ainda, no jornal de Pinheiro Chagas escreveu seus primeiros artigos de 
fundo e tão brilhantes desde seu princípio e de tão vigorosa argumentação, que redatores de 
outros jornais por mais de uma vez se enganavam atribuindo-lhes paternidade de maiores 
vultos. Uma vez, em resposta a uma quase estreia, dizia um deles: “Desta vez, de borla e 
capelo temos pela nossa frente, com todo o seu alto saber, o Sr. conselheiro Dias Ferreira”. 
Tão elevadamente o assunto jurídico havia sido tratado, com tão abalizadas razões!    

Quem queira acreditar que o houvesse escrito o Urbano, o boêmio risonho e 
despretensioso que, meia hora depois, à mesa de café, ria e brincava com meia dúzia de 
amigos? 

Quanta vez, depois do artigo sério, salpicava todo o jornal de sueltos cheios de espírito 
e lançava as mãos da sátira e compunha quadras e inventava historietas, sempre variadas, sob 
o mesmo título, que punham sobre brasas os apontados pela troça! 

Algumas dessas pequeninas composições são verdadeiras joias, como o são muitos 
versos dispersos, epigramas e madrigais, obras-primas de graciosidade e de boa literatura. 

Nestes últimos anos, enfronhara-se na leitura dos clássicos. Meditava uma nova edição 
correta da obra de Gil Vicente, e foi devido, sobretudo ao seu conhecimento e seu bom gosto 
na escolha do repertório que tão brilhantes foram no teatro de D. Amélia as recitas que nele se 
realizaram, quando comemorando o terceiro centenário da fundação do teatro português. 
Admirava com entusiasmo o Padre Antônio Vieira, mas amava sobretudo a obra de 
Bernardes, cuja leitura impressionava profundamente sua alma cristã.  
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Quando o artigo lhe saia com boa lógica e em linguagem vernácula, o Urbano era 
contente. 

Nunca aos adversários armou uma traição; não cometeu nunca uma destas espertezas 
que, pouco lisonjeiras para a inteligência, põem muita vez nódoa no caráter de um homem.  

Frente a frente combatia, denodado sempre, violento muitas vezes, pouco lhe 
importando onde o levaria a discussão, não conservando ódio a ninguém.  

Assim viu ir aumentando sua fama, assim cresceu sua importância. Serviu-lhe para 
favorecer muitos amigos e muita vez reclamar justiça. Poderia ter-lhe servido para alto 
colocar-se, que por feliz se daria quem lhe estendesse a mão, se lhe ele aceitasse para tal fim. 

Mas Urbano de Castro morreu pobríssimo, num terceiro andar da rua de S. Bento, 
aonde se trepava por uma escada íngreme, onde os objetos de maior luxo eram o piano da 
sobrinha, uns desenhos de amigos, uns livros clássicos, traçados. 

Mas que alegre casa era aquela! 

Com que íntimo contentamento subi muita vez, cansado, aquela escada, e fiz soar a 
campainha e sentir o rumor de fecho a abrir a porta!  

- O Sr. Urbano está no escritório, dizia-me a criada. 

Uma alegria que há dois dias findou para sempre. 

Era um quarto pequeno, onde estava o piano, dois armários e uma secretaria atulhados 
de livros, duas cadeiras de palha de Ilha. 

Ali cabiam os ideais dele; minha alegria havia de caber também. 

Santa casa era aquela, devota como um oratório! 

Que mais havia de ele querer no mundo? Que outro céu fora aquele ou mais alto havia 
de ambicionar sua fantasia de poeta? Um beijo das sobrinhas, uma anedota festiva que os 
rapazes lhe contavam de sua vida, uma terna recordação que a irmã lhe trazia de sua mãe, um 
bocado de palestra com um amigo, um comentário discutido a um pensamento de Bernardes, 
de Frei Luiz de Souza, de Frei Thomé de Jesus, como as horas passavam rápidas! E que 
deliciosas horas! 

Acontecia às vezes que os amigos dos sobrinhos se reuniram conosco e o maior 
barulho, maior expansão de vida, recordavam-nos outros tempos. Vinha uma história, vinha 
outra, tocadas por uma tinta de saudade. Mas a mocidade ali estava conosco e por fim 
concordávamos que era bom envelhecer-se assim.  

Havia dias de festa a que nenhum de nós faltava. Na casa de jantar, pequenina, mas 
muito iluminada, juntavam-se conosco Bulhão Pato, que vinha expressamente de Caparica, o 
Eduardo Schwalbach, o José de Figueiredo, o Antônio de Campos, quantos mais às vezes! 
Estouravam alegres como girândolas os ditos do Urbano. 

- Para o ano olhem que não faço convites. Já ficam sabendo que estão convidados para 
o ano. 

Como eram alegres aquelas festas íntimas em casa do Urbano de Castro! Quem havia 
de pensar que lá faltaria alguma vez? 
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- Para o ano aqui estaremos todos, respondemos. 

Não quis vê-lo morto, não tive coragem; não quis que uma triste imagem viesse 
gravar-se para sempre na minha memória confundindo traços que tão alegres vi sempre, 
traços queridos dum irmão, que a como um irmão eu lhe queria. Ao pé de seu caixão ajoelhei 
depois e ali entre muitas lágrimas lhe disse o meu último adeus. 

Há trinta anos que éramos amigos. Poucos me restam desse tempo. Juntos fizemos 
nossas estroinices de rapazes e nela nos conhecemos. 

Mas havia no Urbano alguma coisa que mais para ele me atraía, mais que sua fantasia 
prodigiosa a inventar uma nova extravagância em cada noite, mais que seu talento de poeta, 
mais até que seu feitio cavalheiresco. Era o seu coração cristalino que muita vez se me 
revelou, que foi depois confidente do meu em todos meus contentamentos, minhas 
ansiedades, minhas penas. Palavras boas assomavam-lhe aos lábios sempre, e quanto senti em 
toda a minha vida de homem ele o sentiu comigo. Ele me deu conselhos, ele me deu coragem 
em minhas indecisões, em meus desânimos. 

Ajoelhado junto daquele caixão, senti que um bocado de mim mesmo ia nele a 
enterrar. Todos nós temos uma esperança de felicidade; é menor agora a que posso ter no 
mundo; falta-lhe a que ele na minha havia de ter por mim. 

Levou-me um pedaço de minha alma. 

Deve estar em bom lugar. 

 

 

Lisboa, 9 de novembro de 1902. 

 

João da Câmara . 
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BAUDELAIRE 

 

 

Quando fui honrado com o convite para colaborar na Gazeta de Notícia, deram-me 
para tema das minhas cartas homens e coisas de Portugal. Cumpri, conforme minhas forças, o 
meu dever. Apesar do título, não sairei hoje do programa que me impuseram e gostosamente 
aceitei. 

Foi há pouco transladado para um novo túmulo no cemitério de Montparnasse o autor 
das Flores do Mal. Recebi o jornal com a notícia pelo mesmo correio que me trouxe, com 
uma muito amável dedicatória de Guerra Junqueiro, sua última obra, de ler-se de joelhos, A 
oração ao pão. Num curto encadeamento de ideias, lembrei-me de quantos pontos de contatos 
existem entre o sentimento de Baudelaire e os dos líricos portugueses. 

Tarde na vida conheci pela primeira vez nas páginas que me deu a ler um grande 
amigo meu, há anos falecido em Portugal, Francisco Cotta, que foi em Lisboa primeiro 
secretário da legação de Itália. Mostrou-me L´Albatros e La Géante. Quantas poesias, muito 
mais do que essas duas, me comoveram depois! Ainda hoje conservo o livro que me ele 
ofereceu; está roto, descosido, cansado de tanto haver sido manuseado, com admiração cada 
vez mais fervorosa. Li e reli muitas vezes o prefácio de Teófilo Gaultier, que tantos mistérios 
desvenda e que tão mal percebido foi e continua a ser por aqueles que mais de perto deviam 
interessar-se pelo poeta, e até por aqueles que, ao cabo de tantos anos, lhe foram prestar um 
respeitoso culto, dando honrosa guarida ao seu cadáver. 

Não sei que impressão me produziria o volume das Flores do Mal se mais tarde ou 
mais cedo o houvesse lido. Talvez a outras poesias dedicasse hoje meu entusiasmo, 
acompanhando a opinião de muitos críticos; é possível. Quando me veio às mãos, era afinado 
meu sentimento para mais fundamente senti-lo, próprio o meu estado de espírito, talvez, para 
percebê-lo. Embebi-me em sua leitura, e quantos versos li que, mais avivando a saudade de 
uma luz que então me fugia, me ajudaram a verter lágrimas! 

É este o Baudelaire que eu adoro, é este o meu Baudelaire incomparável. 

Não eram as esquisitices do livro o que eu mais admirava nem me comoviam sobre 
outras as poesias que, por mais compreensíveis aos literatos do tempo, foram por célebres 
críticos celebradas como primores. O que me despertou no fundo recôndito da alma e sobre 
todas deliciosa impressão ainda não foram os versos de que disse Victor Hugo a Baudelaire 
que ele havia criado em arte um calafrio novo. 

E, entretanto, que sonho em plena [...] nos dão aqueles sete velhos, todos no mesmo 
caminho, todos iguais bardas, olhar, as costas dobradas, o bordão a que se arrimam, os 
andrajos que os vestem, cortejo infernal, que fere a alma, turvada e febril, pelo mistério e pelo 
absurdo! Que profunda ternura nos inspiram as singulares velhinhas decrépitas e ainda 
encantadoras, que vão rastejando pelos becos tortuosos da velha capital! 
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Um calafrio novo, disse Victor Hugo. Mas quantos mais em cada página, que nem 
sabe a gente se anda sonâmbulo com ele, pelas ruas e pelas alcovas, ou se, acordado, também 
um espectro vem ter conosco! O tradutor de Edgar Poe igualou-o às vezes no mágico poder de 
dominar a razão rebelde e peneirar com ela nos arcanos negros que nos seduzem e põem 
medo. 

Quantos mais calafrios ainda evocado simplesmente memórias, fazendo reviver coisas 
mortas, pondo uma tinta de aurora em paisagens noturnas, um ponto brilhante num olhar 
embaciado! 

Quanto a recordar o passado, é sempre belo em Baudelaire, e em que lindos versos o 
faz, num tom menor que nos enche de melancolia! 

Afora o que nele mais vulgarmente se admira, afora um certo número de poesias em 
que o poeta sacrificou ao Artificial, quanta peregrina formosura espalhada por aquelas poucas 
páginas de tamanha grandeza que nos parecem às vezes de um livro de devoção! 

Nelas domina um sentimento que obriga a raça portuguesa a amar o poeta, mais talvez 
que a própria França, cuja língua ele escolheu para dizer as notas da estranha música. 

Mas são ainda os sectários do artificial que vão perante um túmulo prestar-lhe 
homenagem, são os intelectuais de Montmartre, com seus fatos e cabeleiras de estetas que vão 
derramar flores sobre a sua campa. O escultor José Charnoy, encarregado da construção do 
monumento fúnebre, é uma figura feminina e baudelairiana, (diz o jornal que eu li), usa a 
cara rapada e pinta com carmim os lábios. Retratou Baudelaire estendido, nu, sobre a pedra 
tumular, e junto dele, num púlpito, o gênio satânico medita, com a cabeça encostada à mão. 

É talvez uma obra curiosa, de grande valor decorativo, estranha na sombra dos 
ciprestes; mas dir-nos-á o grupo das estátuas verdadeiramente quem é o poeta que ali dorme, 
ou fala-nos apenas de uma tradição que afinal ainda vem talvez a amesquinhar lhe o valor, 
entre os aplausos de muitos que nunca o leram? 

Falando de Les Litanies de Satan, diz Teófilo Gaultier que a oração ao deus do mal, 
príncipe do mundo, não passa de uma dessas frias ironias familiares ao autor em que não deve 
ninguém supor uma impiedade. Baudelaire acreditava no castigo dos maus não só neste 
mundo, mas no outro. Toda culpa seguem-na remorsos, angústias, náuseas, desesperos em si 
mesmo tem seu castigo, pior de todos os castigos. 

Não gasta mais palavras com o assunto, porque não vale a pena, acrescenta ele, dar em 
teólogo quando se foi chamado como crítico. 

No Artigo de F. Dulamon, publicado em Le Présent de 23 de julho de 1857, lê-se: “A 
teologia cristã anda bem descrevendo-nos o mal para dele nos inspirar o horror e ordenar-nos 
que voltemos laboriosamente ao bem. Pinte-nos industriosamente os pavores da morte, o 
cadáver, o bicho de cemitério, a decomposição de nossos restos mortais, iluminando, a um 
mesmo tempo, tamanha podridão por um raio de imortalidade”. 

Comentário de Baudelaire: “O mesmo fiz no meu livro por luminosa maneira. Há 
pedaços não incriminados que [repedem] aos poemas incriminados. Um livro só deve ser 
apreciado em seu conjunto e por sua conclusão!” 

Há quantos anos morreu Baudelaire! Quantos ainda o não conhecem! 

Eu às Flores do Mal chamaria O poema de saudade. 
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É que o poeta viveu longo tempo na Índia, onde, como diz Gaultier, “admirou aquele 
céu em que brilham constelações da Europa, não conhecidas, a magnífica, gigantesca 
vegetação de penetrante aroma, os pagodes elegantemente extravagantes, rostos trigueiros 
envoltos em panos brancos, toda aquela natureza exótica, tão quente, poderosa e cheia de cor; 
em seus versos frequentes pretextos o levam dos nevoeiros e lamas de Paris até as regiões da 
luz, do azul e dos perfumes”.    

Um nada lhe dá asas poderosas; fecha os olhos ao presente, voa a quanto o 
deslumbrou. 

É ler Parfum exótique e La Chevelure, em que ele só por um perfume evoca toda a 
paisagem cheia de sol que um dia o deslumbrou, quando escrevia os seus alexandrinos Á une 
Malabarise. Muita vez, por entre os nevoeiros densos da capital, avistou os fantasmas das 
palmeiras e reviu essa mulher decentemente descansando o corpo sobre a enxerga, 
entregando-se aos sonhos floridos e graciosos como ela e os colibris! 

Foi da Índia que ele trouxe o sentimento por muitos desconhecido em França, antes 
dele por nenhum poeta francês assim tão primorosamente definido.  

É a saudade que o inspira a cada página, são milhares de fantasmas que sorriem com a 
tristeza dos mortos, ela que lhe amargura o presente, eles que o transportam para outras 
regiões mais luminosas, onde em sua mocidade amou, onde bebeu outra atmosfera, onde 
respirou outros aromas.  

Não é spleen dos ingleses e de todos os países de nevoeiro que o abate e o põe a 
cismar em suicídios, não; há constante no poeta um adejo que os ociosos melancólicos nunca 
sentiram na foligem úmida, cujo frio caminha até aos ossos, penetra até dentro da alma. É um 
desejo ardente de ideal expresso num grito às vezes, muitas outras num lamento em que 
vibram as mais harmoniosas cordas do sentimento. 

Spleen et Idéal se chama a primeira parte do livro. Não se diria uma tradução da nossa 
querida palavra saudade? Deem ao spleen um bocadinho da luz de um ideal e verão como ele 
se transforma no mais no mais harmonioso dos cânticos. 

Chego às vezes a acreditar que ninguém no mundo perceberá tão perfeitamente 
Baudelaire como nós de raça portuguesa. Foi para nós que ele escreveu o soneto 
Recueillement, onde outra vez define a saudade regret souriant; foi para nós que ele escreveu 
La Cloche fèlée, em que parece ter se inspirado nos primeiros versos do CAMÕES, de 
Garrett. 

Porque não citaram os críticos de Baudelaire estes sonetos entre as suas obras-primas? 
Por que cita o russo Tolstói como incompreensíveis aqueles extraordinários versos sem 
títulos, que principiam.  

 

“Je t’adore à l’ègal de la voûte nocturne,  

O vase de tristesse, ó grande taciturne” ...? 

 

Por quê? 
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O que ao raciocínio se dirige, com mais ou menos trabalho, pode alguma vez ser por 
todos compreendido, não assim o que aos corações se dirige, que nem todos, sejam embora 
idênticas suas qualidades, batem do mesmo feitio. 

Tão mal precedidas foram as flores do mal quando impressas pela primeira vez, que 
fizeram escândalo, que os tribunais tiveram que sobre elas, ou pelo menos alguma delas, 
emitir seu parecer. Então muitos dos mais lúcidos espíritos crítico da França, honra lhes seja, 
saíram à estacada defendendo a obra-prima. 

Mas até entre esses alguns houve que não perceberam a grandeza do poema, um dos 
mais assombrosos nos tempos modernos. Alguns aplaudiram sobretudo o que outros poetas 
antes de Baudelaire já tinham mais ou menos feito e quedaram-se mudos ante o que no livro 
havia de mais característico, de mais profundamente comovidos. 

Uma das notas estranhas era esta a que me referi, esta que ele apreendeu a cantar no 
país cheio de luz onde a Vênus negra o deslumbrou, toda vestida de branco, passando esbelta, 
com sua ânfora à cabeça, Teófilo assim o confirma. 

Não é de agora esta minha ideia; desde que comecei lendo Baudelaire que a impressão 
surgiu dentro de mim, a cada verso que me ia encantando mais confirmada. Foi, o sol da Índia 
que, mais tarde, invocado num sonho, lhes inspirou as estrofes sobre todas excelentes. O 
spleen é do nevoeiro, a saudade é dos países do sol. 

Lembra-me de ir um dia conversando a este respeito num carro americano com o 
conde da Sabugosa. Quando ele se apeou, senti alguém, que vinha atrás de mim, bater-me no 
ombro. Era o querido Cesário Verde. E disse-me: “É tão certo o que V. ia dizendo que a hora 
do dia mais saudosa é a das ave-marias, quando o sol desaparece”. 

O perfume do seio de uma mulher bastava ao poeta para ver desenrolarem-se as praias 
felizes de uma ilha preguiçosa, com árvores singulares e saborosos frutos, climas 
encantadores, cheios do aroma das palmeiras e dos cantos dos marujos. A alcova escura 
povoava-se de saudades quando ele, ao ar agitava os cabelos da feiticeira floresta aromática 
em que um inteiro mundo vivia longínquo, ausente, quase defunto. Para que eles lhe fossem 
oásis em que sonhasse, ânfora em que bebesse o vinho das saudades, quereria enche-la de 
rubis, de pérolas, de safiras. O que ele amava os perfumes, ainda mais do que a música, pelas 
lembranças que lhe traziam! 

Por isso, quando penso em Baudelaire parece-me sempre que o poeta foi [alguém] que 
sentiu como nós sentimos, que o devemos ouvir quando nos fala como a irmãos de uma 
mesma grande família. 

Sentimo-lo como aos nossos mais queridos que falaram a nossa língua; lemo-nos com 
o respeito, a unção com que recebemos tudo quanto na alma turvada nos entorna consolações. 

Lemo-lo devotos como se lê uma oração, como devem ler-se Os simples, como li 
agora os últimos versos de Junqueiro, um poeta deveras português, um dos maiores do 
mundo. 

 

Lisboa, 16 de novembro de 1902. 

 

     João da Câmara . 
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Gazeta de Notícias. nº 363. Rio de Janeiro, 29 de Dezembro de 1902. p. 1, 8 col. 

 

 

EXPEDICIONÁRIOS 

 

 

Chegaram, há dias, os soldados que comandados por João Coutinho, mais uma vez, 
sem favônias próprias nem reclamos alheios, mostraram ao mundo que sabem os portugueses, 
muito calados, sofrer... e vencer. 

Que pouco mais fizeram. Para isso os chamaram e cumpriram o que se lhes mandou. 
Atravessaram sertões, padeceram misérias, ofereceram os corpos às balas e às zagaias, 
defenderam a honra da bandeira e vingaram-na de antigos ultrajes. Eram soldados, andaram 
como soldados, com a mesma placidez com que se cumpre um recado. 

Agora voltaram para um regimento, vão depois para suas terras, daqui a pouco estão 
outra vez agarrados aos cabos das enxadas cavando as vinhas, ou ao cabo dos arados cantando 
aos bois. Quando forem velhos, sentados às lareiras, têm uma história linda para contar e no 
mais não fazem diferença dos outros.  

Um dever cumprido, o que é isso? Dizem eles? 

Mas a chegada à aldeia, que alegria! Porque esse anônimo, que foi um número no 
regimento, e nada mais, sempre havia de ter deixado naquele cantinho uns velhotes que 
choraram por ele quando se foi, uns olhos que nunca mais sorriram para ninguém enquanto 
ele andou batendo os matos. 

Para esses, o filho, o noivo, eram a luz do dia. Foi-se quase uma criança, voltou um 
herói. 

Que alegrias vão a estas horas por todo esse Portugal! 

E, quando lemos as notícias curtas dos jornais que se referem a estes valentes e, ao 
mesmo tempo, na mesma coluna às vezes, duas linhas que nos contam casos tristes e vulgares 
de desespero egoístas em certos vencidos na luta cruel da vida, fere-nos fundo o contraste e 
mais rápida voa a nossa simpatia no vencedor. 

Tanta luz por um lado, tanta escura tragédia por outro, a desenrolar-se em encantos! 

Cumprir o dever parece nada e cumprir o dever é tudo. É trabalhar a luz do sol que 
vivifica, é juntar alma e coração num mesmo impulso, é acompanhar todo esforço por uma 
canção jubilosa.  

Aquele soldado que vai caminho de sua aldeola, alforje ao ombro, bordão batendo nos 
seixos do caminho, alegrando a alma ao começar avistando recortes conhecidos de serras 
longes, quantos não fará sorrir que puseram seus ideais de ventura em fogos fátuos, nascidos 
cedo demais e hão de ver em esfaceladas podridões.  

É o que neles sobretudo nos comove, é a simplicidade com que são humanos, não uns 
comparados com outros, porque em paciência na miséria, em valor no perigo, todos são 
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iguais, mas cotejados com os lutadores egoístas pela vida própria, uns tão facilmente levados 
à desonra, outros ao suicídio. 

A vida não é boa, sabemo-lo, e a Fortuna é cega; mas quantos cegos dela se queixam 
que de si deviam queixar-se. Não podem com a vida porque a levaram má; podem depois 
magicamente a bala do revolver ou ao copo de [petróleo] o que do próprio esforço não 
souberam obter. 

Perguntem àquele que perto viu a morte porque lhe mandaram ir ter com ela, se o sol 
tem raios carinhosos, se os pomares tem flores, se tem requebros, a cantar, os rouxinóis de 
Portugal. 

Ele lhes dirá o motivo por que tem amor à vida. Há de espantá-los aquele homem, 
tostado pelo sol africano, devorado pelas febres, ainda esquálido, esquelético, mostrando num 
sorriso descaído os dentes descarnados, dizer-lhes: - “Quero viver. Um abraço de minha mãe 
velhinha me pagará de quanto sofri; um beijo da que vai ser minha esposa amanhã me 
premiará por ter arriscado a vida que me havia de ser tão boa.!”  

Grande filósofo foi ele sem o saber, pobre, anônimo ignorado que podia ter ambições. 

Como, ao pé de um homem desses, parece ridículo o que nunca na vida fez mais do 
que muito queixar-se, e, por querer muito, não pôde nada! Desvaneceu-se consigo mesmo, 
idolatrou-se, viu-se muito alto sobre a arraia miúda, julgou-se nascido para grandes coisas, e, 
incapaz de dar sozinho um passo, esmoreceu ao primeiro apoio que lhe faltou e amaldiçoou a 
humanidade.  

São frequentes na cidade os tipos desses ofendidos, descrentes de toda justiça no 
mundo, que muita vez envelheceram, sem que um só momento deixassem sua posição de 
ídolo japonês para relancear os olhos pelo que os cercava. Nem lhes dariam piedade, misérias 
maiores que as suas, nem lhes serviria de exemplo o labutar dos outros. Só tem olhos para 
contemplar suas chagas, boca para lamentá-las, unhas para coçá-las dia e noite.  

Fica-se a gente cismando, como pensando eles tanto em si mesmos, um passo não 
deram para salvar-se. Explica-se o caso: são egoístas platônicos.  

Outros, em compensação caminham em frente, egoístas também, sem lhes importar 
quem pisam sob os [tacões ferrados]. Também vão no mau caminho. 

Uns e outros lá hão de encontrar-se no mesmo vértice, onde os espera a desonra, a bala 
ou o petróleo. 

Há suicídios destes egoístas que levam para a cova numa gargalhada, por um réquiem 
aternam. O mal próprio, que desgraça! Houve um inglês tão perseguido pelos azares que 
afinal se enforcou porque lhe apertava uma bota.  

Os inúteis! Como são ridículos! 

Lembra-me ter visto, há tempos, num jornal francês de há muitos anos, uma caricatura 
– de Cham. me parece – Les bouches inutiles. Era em 1870, começava o cerco de Paris e 
haviam posto fora da cidade as bocas inúteis. Sabia a gente o que se estava passando para 
além daquelas paredes da estação de caminho de ferro, como se preparava a luta, e os 
burgueses marchavam, fazendo exercícios, de espingarda ao ombro. As bocas inúteis iam 
embarcar. Que tipos soube desenhar o caricaturista de todos nós conhecidos, desde a velha do 
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[cão], que ainda hoje ali passou, porque ainda vive ou viverá, até ao janota de monóculo, 
pateta vulgar de [Lineu], parasita certo de todas as grandes cidades. 

O que um soldado, que volta gloriosos de uma campanha, em que passou um ano ou 
dois de inclemências e de perigos, arrostados com paciência e valor, acotovela por essas ruas 
destes homens, novos alguns e já vangloriando-se de cansados, de fartos, que nunca do 
mundo conheceram-no que nele o soldado descobriu; o [  ] contentamento do dever cumprido, 
uma lágrima de alegria, um beijo de reconhecimento.      

Dizer o que foi, esta campanha do Barué seria reeditar o eu de outras foi escrito, que o 
soldado português é sempre o mesmo, causando espanto pela tenacidade com que sabe calar 
suas queixas e achar no silêncio maior força de resistência, com que sabe calar suas queixas e 
achar no silêncio maior força de resistência, com que sabe, na hora do perigo, trepar montes a 
pique, cortando a peito o mato em que o inimigo se esconde, ou esperá-lo a pé firme, ainda 
que nuvens deles o cerquem, aos milhares, contra meia- dúzia. 

A velha do cão e homem do monóculo viram-se agora. Era lá coisa possível imaginá-
los a gente no capim a atirar aos pretos. 

Há outras maneiras, e tão excelentes, de cumprir o dever. Na própria África, bom era 
que com as vitórias no Bailundo e Barué se pusesse mais do que pontinhos na história, 
embora gloriosíssima, das expedições portuguesas. 

O neto do herói da Fécondité, quando se apresenta ao avô que não o conhece, 
lembram-se de certo as palavras que Zola lhe põe na boca, descrevendo os rios que deslizam 
sobre areias de ouro, as florestas cerradas que enchem as serras, as ubérrimas planícies onde 
nunca o arado penetrou, todo aquele chão maravilhoso que é chão da pátria também. No livro 
do grande escritor realista, tão prodigiosa era a região a que o viajante recém-chegado se 
referia, que este nos aparece, não como um ente real, mas sim como ser fantástico descido de 
algum império sonhado por um escritor do Oriente de imaginação fecunda. 

Pois a África é assim. Ainda há bem poucos anos alguns lhe chamavam o Continente 
tenebroso, parodiando o nome Mar das Trevas, dado outrora a este oceano que os portugueses 
sulcaram do norte a sul, de oriente a ocidente, com as quilhas de suas galeras e de suas naus. 

Hoje, cortam-na muitos mil quilômetros de caminho de ferro e muitos outros estão em 
construção ou em projeto, alguns dos quais atravessando as largas províncias portuguesas.  

Os últimos decretos do ministro da marinha referentes a este assunto, tem merecido o 
elogio da quase totalidade da imprensa portuguesa, devendo notar-se que um dos jornais mais 
acirradamente republicano, A Vanguarda, que muito especialmente tem alcançado os atos do 
Sr. Teixeira de Souza, é dos que, com maior entusiasmo, acolheram a notícia das novas 
concessões. A imprensa progressista tem censurado o governo pelo seu ato, nas vésperas de 
abrirem as câmaras e na ausência do rei; mas conta os artigos do decreto não tem procurado 
argumentos senão  pro forma. Pode dizer-se que a notícia da construção das novas linhas foi 
recebida com júbilo pelo país inteiro, que prevê o levantamento de Angola e Benguela à altura 
de primeiras cidades no imenso continente. 

Ainda não há muitos anos, para a maior parte dos portugueses, a África era apenas a 
costa da África, para onde os criminosos eram degradados. Um ou outro aventureiro, que se 
lembrava de ir enriquecer-se no tráfego com os pretos era ouvido com a mesma desconfiança 
com que foi lido Fernão Mendes Pinto, ao voltar da China e Japão, escrevendo suas 
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Peregrinações. A costa da África metia horror e o embarcar para Luanda era o penúltimo 
recurso, apenas um furo abaixo do suicídio.  

Quantos nomes agora nos recordam a quem Portugal e o mundo inteiro devem o ter-se 
desfeito a lenda de horrores, que esperavam os que pelos sertões se aventurassem! 

Estava Serpa Pinto na província de Angola em missão do governo e deu-se mal com 
seus companheiros Capelo e Yvens; disse-lhes adeus e marchou para contra costa. Pouco 
depois, por outro caminho, Capelo e Yvens imitavam-lhe o exemplo. Essas duas viagens, 
cheias de incidentes, dramáticos, que só homens de grande arrojo saberiam levar a cabo, eles 
nos descreveram em livros que tiveram o condão de dar vigor novo a muito ânimo 
esmorecido.  

Daqui a meia dúzia de anos, pode ter razão aquele que dizia, quando Serpa Pinto era 
aclamado em todas as cortes da Europa: -“Grande coisa atravessar a África! Paguem-me os 
comboios e os hotéis e vou fazer o mesmo”. 

Urbano de Castro definia o descobridor: - “Aquele que faz muito mal o que os outros, 
brutos,  depois, fazem muito bem”. 

Capelo, Yvens, Serpa Pinto, ali estão três homens que souberam cumprir o seu dever. 

E outra vez a do cão e a do monóculo se põe a resmungar: -“Mas só a África já foi 
atravessada, para que havemos de atravessá-la?”  

Mas há tantas maneiras de cumprir o que se deve, tantas, que não haja, ao chegar da 
morte, que invejar aos mais gloriosos. Pode um homem fechar os olhos satisfeito, ao 
desaparecer-lhe a última luz da vida, sem ter exposto, uma só vez, seu peito às balas, sem 
haver de ser chorado entre os heróis. Deixe um nadinha de trabalho feito, deixe apenas um 
bom exemplo, tenha mostrado um bocadinho d’alma para aplaudir os que tiveram maior 
envergadura, um bocadinho de coração para chorar e aliviar misérias. 

Andam no Brasil labutando alguns milhares de portugueses. Uma alegria que nos 
venha trazer uma esperança de outro maior ao nosso olhar, um luto que nos cubra de 
melancolia o coração, nunca deixaram em olhos e corações de refletir-se como em espelho, 
olhos e corações que reveem, saudosos, paisagens da pátria.  

E toda a colônia trabalhadora do Brasil tem Portugal achado sempre o melhor 
exemplo. 

Mas a velha e a janota não sabem geografia. Talvez venham a saber um dia, ela o que 
é um copo de petróleo, ele o que é uma bala de revolver. 

 

João da Câmara  
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Gazeta de Notícias. nº 012. Rio de Janeiro, 12 de Janeiro de 1903. p. 1, 5 col.   

 

 

PRESÉPIOS 

 

 

Criou-se a figurinha num bocadinho de barro que se fez dócil a uns dedos devotos. 

Pastor, de joelhos, com sua cabecinha a tiracolo, sobre os ombros, uma pele de 
carneiro, ou lavradeira com sua bilha de leite à cabeça, velha mendiga arrumadinha a um 
bordão ou reis de mantos de seda oferecendo o ouro, o incenso e a mirra, os deliciosos 
pedacinhos de argila falam do que existe mais belo na tradição cristã, contam-nos o que foi a 
noite em que no mundo se ouviram os coros dos anjos em que sobre o humilde colmo o 
presépio desceu a luz da estrela milagrosa. 

Como puderam tão ingênuos dedos dar tanta alma às ingênuas figurinhas? Como lhes 
deu um só traço vermelho sorriso tão encantador? Como podem dois pontinhos negros a fingir 
olhos conter tão maravilhosa expressão. 

São simples como as quadras de poeta ignoto que o povo canta ao menino nascido nas 
palhinhas de Belém, tem a mesma ternura, sobem-lhes até aos olhos as mesmas lágrimas 
comovidas. 

É certo que alguns desses bonequinhos são primores, porque a arte soube ser tanta, que 
lhes não roubou a ingenuidade da tradição. Lembram então as quintilhas de Gil Vicente nos 
seus autos das matinas de Natal. 

Há de Machado de Castro presépios que são maravilha, preciosíssima obra de arte. Os 
mesmos dedos que moldaram a impecável estátua do rei D. José e os grupos alegóricos do 
pedestal não desdenharam amassar a argila pobrezinha. 

E diante do grupo dos pegureiros e pastoras, que se ajoelham ao dar com Jesus 
sorrindo nos olhos encantados de Maria e de José, também nossos joelhos se curvam e um 
êxtase delicioso nos arrebata a alma. 

Mas essas figuras são exceções e não era delas agora que nos lembrava falar. 

O que nos causa pasmo são outras em que a arte não colaborou para comover-nos e 
que tão alto nos sabem dizer que firme fé, que dulcíssima crença as inspirou. Seu poder de 
sedução não lhes vem da forma que lhes deram, mas da alma que lhes sopraram. 

Não se aproxima o Natal que me não recorde com saudade muito íntima de velhas 
alegrias que tão ligadas andaram a este nome. Em pequenino, a missa do galo em minha casa; 
mais tarde, a alegria da madrugada no colégio, a marcha dos rapazes formados pelo corredor 
ainda escuro, a missa para que se ensaiavam cantos novos, o órgão tocando uma canção 
pastoril e a saída depois do almoço, cada um para sua casa, para o alegre convívio da família. 

Também lá tínhamos o nosso presépio, obra da fantasia do sacristão que nos 
maravilhava. 
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Ocupava o trono todo e nada lhe faltava para enlevo de nossos olhos de criança, tão 
fáceis de deslumbrar.  

Lá estava a gruta e nela a santa família e por cima, impresso em letras de ouro, numa 
flâmula de papel: Gloria in excelsis Deo. Com o contentamento que nos ia na alma o mesmo 
todos cantavam baixinho. No alto do morro cintilava a cidade com suas casarias brancas, suas 
torres altas e muralhas expeças. Do outro lado, um moinho com velas que giravam: cá em 
baixo, uma azenha. Aos torcicolos vinha um caminho descendo desde as portas de Belém até 
à santa lapinha e por ele abaixo caminhando em fila homens e mulheres e os reis magos com 
sua comitiva, um deles preto, a cavalo num camelo. 

O sacristão por detrás do reposteiro vermelho da capela-mor espreitava que efeito faria 
a obra nos rapazes e devia de ficar contente muito mais do que as ciências da cronologia e 
perspectiva. 

O camelo do preto era muito maior do que a torre e as lindas filhas da Terra Santa 
parecidas demais com as saloias do Lumiar. 

Mas a nós que nos importava? Sobre todo aquele trono descia a claridade portentosa 
da estrela que veio guiando os reis magos através dos sertões do Oriente. Tudo era luz naquela 
igreja, tudo era luz dentro de nós, luz suavíssima a que vogávamos nossas fantasias, 
embaladas pela suavidade harmônica do órgão, que um dos pequenos tocava. 

Quantos por essas impressões minhas hão de recordar impressões que tiveram 
semelhantes! Se há coisa mais fecunda de saudade do que esta só palavra: Natal!  

É assim em toda a parte, nos países do norte e do sul, na Europa e na América, nas 
florestas da Ásia, ou nos areais da África, onde se juntam dois cristãos. 

Quanta vez nos demoramos horas a contemplar gravuras de costumes ingleses nestes 
dias de festa! Como ainda há pouco me encantou um romancezinho do grande Bjornson 
contando alegrias dessa noite na Noruega!  

É festa no mundo inteiro, é o dia em que os descrentes hão de sentir maior dor de sua 
filosofia. 

Mas, esta noite em Portugal tem uma poesia particular. Vem de muito longe a 
tradição, e não há maior dor do que pensar que há pobres que essa noite não ceiam ou levam-
na tremendo com frio sob tetos desabrigados. É festa de família, é festa toda de amor. Os 
sinos que repicam a meia noite dizem paz aos homens de boa vontade e parece que uma 
grande paz se espalha sobre o mundo. 

Ceia-se nas províncias do norte antes da missa: são de praxe o bacalhau e os grelos; cá 
para o sul ceamos mais tarde e nas melhores ceias e não deixam de aparecer o leitão de pele a 
estourar, o peru muito dourado.  

Os gastrônomos dizem-se artistas; conceda-se-lhes o título por essa noite.  

O Natal tem-nos inspirado em terra de portugueses, poetas e músicos. Leiam-se os 
Autos de Devoção escuta-se aquele encantador Edeste fideles que mereceu ser classificado por  
Haysmans como dos mais inspirados trechos de música religiosa.  

Entretanto, quando os primeiros cabelos brancos nos começam a apontar, não há 
contentamento que não tenha sombra, não há visão que nos não traga ao coração uma 
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saudade, canto que não acorde uma melancolia. E, quanto mais íntima for a festa em sorrisos, 
mais o coração se nos confrange. 

Dizia-me uma vez um amigo meu e meu parente que o enchiam de tristeza estas 
[festas], porque eram tantas as saudades da antiga alegria em casa de seus pais que lhe 
aguavam toda a que pudesse ter agora.  

Esquecia o que mais lhe devia lembrar, que também nossos pais tinham saudades 
como nós, saudades de seu tempo de infância e que sabiam dominá-las para não entristecer os 
filhos. Desde há muitos séculos que o Natal assim é celebrado com júbilo pelos novos; com 
um riso de prega amarga pelos velhos. 

Um dia há de vir em que também os que hoje são novos hão de levar seus 
pensamentos para longe e de olhos fitos recordar este Natal. 

Consola-nos a ideia de que também hão de ter saudades. E farão o que nós fizemos, o 
que fizeram nossos pais, o que todos os pais fizeram pelos filhos. 

O Natal é um dia alegre, dia de férias bendito, dia de pleno inverno que só vemos 
cheio de sol, de cantos das aves, de perfumes, como se a primavera da alma fosse tanta que 
desse uma primavera à natureza. 

Fecharam os colégios, o liceu, a Universidade. É como se uma fada abrisse a porta de 
uma gaiola onde mil pássaros cantavam tristemente. Voa tudo em revoada e a casa mais pobre 
parece que se ilumina. 

Tivemos uns dias de chuva; mas o tempo agora vai esplendido. Ele se conserve assim; 
veremos o que hão de ser essas ruas, animadas pela estúrdia alegria dos estudantes. Não há 
manhã de abril em campina florida que nos dê melhor concerto, por muito que se afinem 
tentilhões e melros, pintaroxos e pintassilgos, que os grilos trilem nas covas entre sargaças e 
roselas e zumbam pelos ares as abelhas de ouro.  

Só este nome de férias retine como um carrilhão festivo em cada lar. É uma azafama 
desde a véspera, e, se o comboio chega de madrugada, mal o olho se prega toda a noite. 
Quanto mais nos vamos aproximando da hora desejada, mais lentas são as horas a passar.  

Então o coração põe-se a cantar cá dentro uma canção muito velha, a mesma tal qual 
que nos cantava quando éramos  pequenos. 

É cá temos outra vez a saudade de volta conosco; cá nos pomos outra vez a evocar 
fantasmas. A cor do céu, um certo perfume de inverno, uma música que se repete meio 
esquecida, tudo são prodigiosos talismãs a que eles obedecem. Vêm ter conosco, olham para 
nós com seus olhos meigos, sorriem mansamente, afagam-nos, repetem palavras que lhes 
ouvimos há muitos anos e guardamos no escrínio de nossos peitos.     

São muitos, muitos... Mas quantos mais ainda para os que estão longe! 

Mortos e ausentes, quantos, quantos vão nesses dias visitá-los! Como se repetem as 
cenas e como outra vez muito novos aparecem os que tanto envelheceram!. Alguns até 
esquecidos surgem outra vez com sua cabeça a espreitar entre cabeças amigas; algum até que 
era nosso inimigo, a ausência o transformou e é para nós cheio de ternura o seu sorriso! 

É um dia dos prodigiosos efeitos da longa ausência da saudade viva, esse perdão de 
pequeninas coisas, a simpatia que nos dá para o que nos era d’antes antipático, se porque não 
podemos sua recordação deixar de unir a outras dulcíssimas. 
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E que maior doçura do que recordar nestes dias que se aproximam. Natal, Ano Bom, 
outros que foram, outros em que ardeu um lume mais vivo em nosso lar, uma luz mais branca 
sobre a toalha branca da nossa mesa de família? .  

Ouçam, apenas soar estes nomes sugestivos e olhem a longa procissão que se vem 
aproximando. Olhem se os não conhecem a todos, se não conhecem a formosa, querida 
paisagem em que deslizam. Tudo são parentes, amigos e conhecidos, conhecidos seus 
menores gestos, seu feitio de andar, as palavras que dizem, lágrimas que uma vez lhes 
desceram pelas faces quando eles murmuram sufocados o adeus de despedida e que hoje, aos 
olhos dos que a recordam trazem outra bendita lágrima. 

Subiu mansamente do coração, docemente tremeu nas pálpebras, desceu, veio a 
perder-se nas pregas dum sorriso. 

Se bendito, Natal, tu que fazes ressurgir os mortos, tu que assim os ausentes sabes uni-
los pela saudade!   

  Como andam contente os rapazes!... 

Mais uma vez, Natal, sê bendito, tu que nos enches de esperanças o coração! 

 

 

João da Câmara . 

  

Lisboa, 21 de dezembro de 1902 
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Gazeta de Notícias. nº 061. Rio de Janeiro, 2 de Março de 1903. p. 1, 8 col. 

 

 

NOMES DE RUA 

 

 

Tem a palavra Almeida Garrett: 

“Se eu for a algum dia a Roma, hei de entrar na cidade eterna com o meu Tito Lívio e 
o meu Tácito nas algibeiras do meu paletó de viagem. Ali, sentado naquelas ruínas imortais, 
sei que hei de entender melhor a sua história, que o texto dos grandes escritores se me há de 
ilustrar, com os momentos de arte que os viram escrever, e que uns recordam, outros 
presenciaram os feitos memoráveis, o progresso e a decadência daquela civilização pasmosa. 

E Juvenal e Horácio? O meu Horácio, o meu velho e fiel amigo Horácio!... Deve ser 
um prazer régio ir lendo pela sacra-via fora aquela deliciosa sátira, creio que a nona do Liv. I. 

 

Ibam forte sacra via, sicut meus est mos. 

Nescio quid meditans nugarum... 

 

Deve ser maior prazer ainda, muito maior do que beijar o pé ao Papa. Parece-me a 
mim; mas como eu nunca fui a Roma... 

E não é preciso. Pegue qualquer na bela crônica do rei D. Fernando, a que Duarte 
Nunes menos estragou”... 

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

 

Até aqui o autor das Viagens na minha Terra. 

Autoridades administrativas e municipais, piores e mais vândalas de todos os 
vândalos. 

Tem a palavra o Século de hoje:  

 

ALMEIDA GARRETT 

 

“Com preliminares das manifestações que se preparam para a época da translação dos 
preciosos restos mortais do egrégio autor do Camões e do Frei Luiz de Souza para o Panteão 
dos Jerônimos, monumento digno do cantor glorioso, há de registrar as seguintes 
comunicações recebidas até ontem à noite na secretaria da Sociedade Literária “Almeida 
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Garrett”, referentes às homenagens prestadas à memória do insigne escritor e grande patriota 
pelas câmaras municipais que vão apontadas. 

Grandola  - deu a uma das ruas da vila o nome de rua Almeida Garrett. 

Rio Maior – deu o nome de rua Almeida Garrett à antiga rua do Teatro. 

Alenquer – deu o nome de largo Almeida Garrett ao antigo largo do Espírito Santo. 

Vila Franca de Xira – deu o nome de rua Almeida Garrett a uma das nove ruas da vila. 

Moncorvo – deu o nome de rua Almeida Garrett à antiga rua Central . 

Carregal do Sul – deu o nome de avenida Almeida Garrett à avenida principal da sede 
do conselho. 

Valongo – deu o nome de Largo do Visconde Almeida Garrett ao antigo largo dos 
Paços do Conselho e deliberou fazer a inauguração solene das lápidas nominativas no próprio 
dia da translação. 

Oliveira de Azemeis – deu o nome de Visconde de Almeida Garrett à rua que do 
[lugar] de Santo Antônio vai entroncar na estrada real n. 65. 

Cuba (Alentejo) – deu o nome de largo Almeida Garrett ao antigo largo do Tribunal. 

Pampilhosa – deu o nome de rua Almeida Garrett à antiga rua principal da vila. 

Reguengos de Monsaraz – deu o nome de rua Almeida Garrett à antiga rua Nova da 
Câmara. 

Bragança – deu o nome de largo Almeida Garrett ao antigo largo da Sé. 

 

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

 

Ora por aqui se vê à evidência que nenhum dos vereadores destas câmaras nem uma 
vez por acaso deixou decair distraidamente o olhar sobre uma só página do grande poeta, ou 
não sabe o que o vândalo significa. 

Não é só com picaretas e rebocos, engenheiros e mestres de obras, que se cometem 
crimes contra monumentos velhos e tradições. O esqueleto de Garrett, que se estorceu no 
túmulo, como se os ossos pudessem ter epilepsia, ao saber que lhe deram o nome à velha rua 
do Chiado, é capaz esta vez de abalar e mandar para o inferno as glórias do Panteão. 

Ele, que tanto amou a tradição, que nos antigos monumentos de pedra musgosa e nos 
apagados pergaminhos, nas histórias de boca em boca à lareira contadas e nos velhos poetas 
portugueses tanta vez se inspirou, como há de ele de perdoar a tanta ignorância que, em sua 
glória, queira destruir seja o que for de uma lembrança do passado? 

Como artista e como patriota, ele soube ver e queixar-se. Para que lhe vem dizer agora 
que para nada nos serve o que viu e que ninguém lhe ouviu suas queixas? 

Que terrível ironia encerrava o triunfo que lhe hoje preparam com tais ofertas, se estas 
não fossem reveladoras daquela mesma ignorância de que já tanto o poeta se queixava em seu 
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tempo! Seriam as municipalidades de agora vingando das chicotadas do poeta as que lhes 
precederam nas cadeiras na câmara. 

Em nome da arte, em nome da história, quanta vez não clamou Garrett o respeito pela 
tradição a estes ouvidos moucos de todo há quase um século!  

De que tínhamos melhor em monumentos gloriosos fizeram um montão de caliça, de 
pó, de lixo. Do pouco que ainda resta e pode conservar vestígios de um bocadinho de história 
ou de uma lenda, disso mesmo tratam de dar cabo... em homenagem a quem? ...a Garrett! 

Pois se nunca o leram! 

Um dos fins beneméritos da Sociedade Literária, há um ano fundada, é exatamente, 
por meio de edições baratas, espalhar o conhecimento da obra do poeta que tanto amou esta 
sua terra. E bem preciso é. As homenagens prestadas pelas câmaras de Portugal ao grande 
escritor provam, sem que mais indagações se tornem preciosas, a ignorância em que estão 
vivendo e decretando. Como é fácil dar o nome de Garrett a uma das ruas de uma vila!... É só 
um recanto a um caiador! 

E que significação pode ter? Amanhã outra vereação manda o contrário. Não era muito 
que duma esquina saísse Almeida Garrett, pois que doutra, em Alenquer, como vemos até saiu 
o Espírito Santo! Pode Garrett ter sido vaidoso, creio que o foi, mas nunca se julgou superior 
a uma das três pessoas da Santíssima Trindade. 

Com esta mania de celebrar os grandes homens dando seus nomes às ruas, acontece 
um fato que lhes deve ser muito desagradável. É que a lisonja, que é e será de todos os tempos 
tem lhes dado companheiros ridículos e todos eles estão, mais ou menos em péssima 
sociedade. 

O nome duma rua, duma travessa ou dum beco que seja, pertence à história da cidade, 
e um vereador qualquer não lhe pode trocar nem se quer com a desculpa de sua proverbial 
inépcia.  

Tem-se em Lisboa cometido verdadeiros desaforos neste assunto. 

Desde o Cala-que-farás que desapareceu de todo, depois de ter ainda por uns anos 
dado o nome a uma pequenina travessa que ligava a rua das Flores à rua do Alecrim, até a rua 
do Moinho do Vento transformada em rua D. Pedro V, quanto analfabetismo demonstrado, 
quantas lindas páginas de histórias rasgadas por uma decisão de vereadores! O Cata-que-farás 
tão célebre no tempo mais glorioso da nossa história, aquele moinho que dizia só por si onde 
eram os velhos extremos da cidade, que lhes importavam? A Câmara Municipal tinha de 
provar que pensava em alguma coisa: pensou naquilo. 

Poderia ainda as ruas novas ter nomes mnemônicos; por exemplo, num bairro só 
políticos, noutro generais, noutro poetas, seria censurado, talvez. Mas, pelo contrário, não fará 
certa confusão que a rua Camões, a rua Jó, a rua Filinto Elísio venham todas bater, mais ou 
menos na rua Conselheiro Pedro Augusto Franco? 

Dão-se até casos cômicos com estes nomes de ruas sempre a mudarem. O Sr. Dr. 
Namorado foi feito visconde de Santo Ambrósio, porque morava na rua de Santo Ambrósio. 
Depois um vereador propôs, visto o Sr. Dr. Namorado valer muito mais que conde Ambrósio, 
que a rua se chamasse rua do Visconde de Santo Ambrósio. Assim se fez. Ora o Sr. Visconde 
de Santo Ambrósio, que o era de sua rua, deveria pedir mudança de título para visconde de 
visconde de Santo Ambrósio, dando lugar ao vereador para propor que a rua se chamasse rua  
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do Visconde de Visconde de Santo Ambrósio. Então o Sr. visconde pediria para ser visconde 
de visconde de visconde de Santo Ambrósio e assim por diante, até que o título não coubesse 
numa esquina de alto a baixo e o Sr. Visconde usasse cartões de visita em meia folha de 
papelão. 

Quando não há o respeito das pequeninas tradições, tão fáceis de conservar como 
incutí-lo Quem não sab para as maiores? Quem não sabe o padre-nosso, que há de ele saber 
de doutrina? 

Ainda em Santarém escreveu Almeida Garrett nas Viagens na minha Terra: 

“Santarém é um livro de pedra em que a mais interessante e mais poética parte das 
nossas crônicas está escrita. Rico de iluminuras de recortados, de florões de imagens, de 
arabescos e arrendados primorosos, o livro será o mais belo e o mais precioso de Portugal. 
Encadernado em esmalte de verde e prata pelo Tejo e por suas ribeiras, fechado a broches de 
bronze por suas fortes muralhas góticas, o magnífico livro devia durar sempre enquanto a mão 
do Criador se não estendesse para apagar as memórias da criatura. 

Mas esta Ninive não foi destruída, esta Pompéia não foi submergida por nenhuma 
catástrofe grandiosa. O povo de cuja história ele é o livro ainda existe; mas esse povo caiu em 
infância deram-lhe o livro para brincar, rasgou-o, mutilou-o, arrancou-lhe folha a folha e fez 
papagaios e bonecas, fez carapuças com elas. 

Não se descreve por outro modo o que essa gente, chamada governo, chamada 
administração, está fazendo e deixando fazer a mais de séculos em Santarém.  

As ruínas do tempo são tristes, mas belas, as que as revoluções trazem ficam marcadas 
com o cunho solene da história. Mas as brutas degradações e as mais brutas reparações de 
ignorância, os mesquinhos concertos da arte parasita, esses profanam, tiram todo o prestígio.” 

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

 

Ah! Como o grande Garrett agora, mais do que nunca nos aparece cheio de razão. 

Não damos um passo por essa Lisboa, não entramos na mais pobrezinha terra de 
província, que não se nas rasguem fibras do coração, vendo o que tínhamos de mais belo e 
santo com o maior desprezo tratado e, ainda por cima ouvindo gabar os feitos do camartelo de 
civilização, como lhe eles chamam.  

 

Na época triste e cheia de sustos que vamos atravessando, é na tradição que havemos 
de ir buscar forças, é no exemplo que outros muitos maiores do que nós souberam deixar-nos.  

Que eles, os [tais], não pensem, paciência; mas que nem sintam pelo menos! 

Garrett nos serviu de pretexto para o desabafo, ele será nosso guia até o fim. 

Tratamos de comemorá-lo, saibamos, portanto o que ele pensava, o que ele nos dizia, 
para que o artista e o patriota, já que os de seu tempo não quiseram ouvi-lo, ouçam-no os de 
agora, se ainda for tempo. 

É ainda de Santarém que ele nos fala:  
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“Inclinando um pouco para à direita, demos na celebrada porta de Atamarma. 

Por aqui entrou D. Afonso Henriques, por ai por aquela destemida surpresa que lhe 
entregou Santarém e acabou para sempre com o domínio árabe nesta terra. 

Os ilustrados municipais santarenos tem tido por vezes o nobre e generoso pensamento 
de demolir esta parte! O arco de triunfo de Afonso Henriques, o mais nobre momento de 
Portugal! 

A ideia é digna da época.  

Felizmente parece que tem faltado o dinheiro para demolição, e o [senatus] consulto 
dos dignos padres conscritos não pôde ainda executar-se.” 

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

 

Fez Almeida Garrett viagem por sua terra em 1813. Se ele visse Santarém agora, 
sessenta anos depois, que saudades teria da vila de seu tempo! 

Os dignos padres conscritos [arrecadaram] dinheiro e não só deitaram abaixo a porta 
de Atamarma, mas também todas as outras. No lugar daquela puseram uma [lápide] não sei se 
a gabar-se do grande feito; nas outras creio que se deixaram disso. 

É o que se chama talvez o progresso de Santarém. 

“Ai! Santarém, Santarém, abandonaram-te; mataram-te; e agora cospem-te no 
cadáver! 

Santarém, Santarém levanta a tua cabeça coroada de torres e de mosteiros, de palácio e 
de templos! 

Mira-te no Tejo, princesa das nossas vilas, e verás como era bela e grande, rica e 
poderosa entre todas as terras portuguesas. 

Ergue-te, esqueleto colossal da nossa grandeza e mira-te no Tejo: verás como ainda 
são grandes e fortes esses ossos desconjuntados que te restam. 

Ergue-te esqueleto de morte, levanta a tua foice, sacode os vermes que te poluem, 
esmaga os répteis que te corroem, as osgas torpes que te babam, as lagartixas peçonhentas que 
se passeiam atrevidas por teu sepulcro desonrado. 

Ergue-te, Santarém, e dize ao ingrato Portugal que te deixe em paz ao menos nas tuas 
ruínas, mirrar tranquilamente os teus ossos gloriosos; que te deixe em seus cofres de 
mármore, sagrados pelos anos e pela veneração antiga, as cinzas dos teus capitães, dos teus 
letrados e grandes homens. 

Dize-lhe que te não vendam as pedras de teus templos, que não façam palheiros e 
estrebarias de tuas igrejas; que não mandem os soldados jogar a pela com as caveiras dos teus 
reis e a bilharda com as capelas dos teus santos 

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

 

É hoje assim, desgraçadamente por todo este Portugal! 
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Não era só da encantadora Santarém de outros tempos que nos falaria Garrett, se hoje 
vivesse e desse para correr terras onde ainda se fala o português no velho continente. Tão 
pouco semelhante agora nos veria do que já fomos! Tão ingratos nos mostramos aos que nos 
deram nome na história que não conhecemos! 

Ainda há pouco, um alemão, ardente panegirista de sua raça, para quem prevê, e não 
para muito longe, o domínio do inteiro mundo, excetuava da morte, à qual condena toda raça 
latina, este cantinho de Portugal, que já tanta vida mostrara. 

Se ele soubesse que fraca memória temos agora desses tempos! ... Pois se nem as 
lágrimas de Garrett são capazes de acordá-la!  

 

Lisboa, 8 de Fevereiro de 1903. 

 

João da Câmara .  
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Gazeta de Notícias. nº 096. Rio de Janeiro, 6 de Abril de 1903. p. 1, 6 col. 

 

 

ACONTECIMENTOS 

 

 

Escrevo esta minha carta sobre um jornal de hoje, e a página que tenho à vista fala da 
procissão dos Passos, dum assassino, das pílulas Pink, duma primeira representação e não sei 
de que mais. 

A desordem com que o noticiarista me conta o que vai por esse mundo é a ordem das 
coisas. Assim uma nas outras se engrenam. Um homem entra no circo e vem de uma visita de 
nojo: o pequenito que lhe sorri lá de cima do trapézio levou toda a manhã a chorar no ensaio. 

Como se vão sucedendo os acontecimentos! 

No princípio desta semana tivemos uma noite alegre no teatro D. Amélia, assistindo à 
primeira representação da peça de Artur Azevedo, O Badejo, aqui chamada O Bandolim, que 
o ator Cristiano teve o bom gosto de escolher para seu benefício. Tratava-se de um colega 
nosso, cheio de talento, a quem me ligam, embora vivamos um do outro tão longe, provas que 
me ele deu de simpatias inolvidáveis a gratidão que lhe devo. Aplaudi-o o público como ele 
merecia, tratou-o a crítica avaliando como devia o alto mérito artístico de sua comédia de tão 
fino gosto literário, tão simples em seu entrecho, tão dedicada em tantos pormenores.  

E não só eu, muitos havia no teatro, essa noite, para quem a alegria que ia dar-se a 
Artur Azevedo, contando-lhe de seu êxito, era motivo de contentamento: muitos que o 
conhecem, amigos que dele se recordam e lhe fazem as melhores ausências, colegas, 
empresários, artistas dramáticos portugueses, que todos sabem quanto lhe devem. 

Há certas obras de arte que nos dão descanso ao espírito. Sai a gente de sua leitura ou 
representação mais esquecida de agravos, mais bem disposta para o bem, com a ideia de 
tragédias mais enevoada, como se elas não devessem dar-se. 

São minutos. Versos podem ser refúgios; não são remédio. 

Ainda o riso dura, quando a má nova nos fulmina. 

______ 

 

Veio-nos esta de Coimbra, de Coimbra sobre que nos parece dever sempre  pairar uma 
atmosfera luminosa, entornando alegria sobre o rio, sobre os choupais, sobre os velhos 
telhados da Universidade. 

É a terra da mocidade, é a terra dos poetas. As águas do Mondengo ouviram cantar 
Camões, Garrett e Castilho, João de Deus e João Penha, Gonçalves Crespo e Guerra 
Junqueiro. Quantos mais! E quantos ainda agora lá cantam! É a cidade de mais lindas 
tradições de Portugal e só avistá-la de longe nos enche de ternura o coração a repetir-nos os 
versos que ela inspirou, a dizer-nos lendas que encantaram a nossa infância. 
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Pois é de Coimbra que vêm novas de revolução, de desvarios, e de mortes.  

Revoltou-se o povo contra os impostos e está a cidade em estado de sítio. Homens e 
mulheres percorreram as ruas apedrejando os edifícios públicos , atacando com seus varapaus 
a força armada que fez fogo contra eles. Os comerciantes puseram-se ao lado do povo e 
fecharam as suas lojas. A academia não tardou a manifestar um igual movimento de simpatia 
pela causa popular. 

Então de vários pontos partiram reforços de infantaria e cavalaria com encargo de 
manter a ordem. 

O ministro a fazenda declarou na Câmara que estava disposto a escutar as reclamações 
dos queixosos, logo que o sossego fosse restabelecido; mas sua resposta não agradou ao povo 
nem à classe comercial. O movimento de protesto continuou, e, à data das últimas notícias, 
previam-se agitações de mais terríveis consequências. 

Então o comércio dirigia ao rei o telegrama seguinte: “Senhor – O governo de Vossa 
Majestade não atendeu o pedido do comércio e indústria de Coimbra. Novamente pedimos 
humildemente a Vossa Majestade, em nome do povo de Coimbra, que tem fome e só pede 
justiça, que seja atendida a sua reclamação. Dentro da ordem pedimos justiça, não pedimos 
sangue e como sois, senhor, o supremo chefe do Estado, em vossas mãos depomos a nossa 
causa”. 

Quem primeiro se revoltou foram as vendedeiras do mercado, que logo se viram 
auxiliadas pelas camponesas dos arredores. 

São as formosíssimas tricanas, tão cantadas nos versos dos estudantes quem pelas 
estradas que vêm dar à cidade impedem que neste entrem gêneros de qualquer espécie. 
Gabam-se de seus braços robustos e sabem impor-se ao respeito. Ainda as há capazes de 
novas aventuras como a da padeira de Aljubarrota e as defensoras de Monção contra os 
castelhanos. Maria da Fonte tem bisnetas e trinetas por todo o Portugal. 

Se o caso de Coimbra é triste de contar, uma consolação nos resta: a raça ainda é boa, 
ficou demonstrado. 

Não se há mais cordato, mais pacífico do que o nosso povo; na ocasião, quando o 
deva, nenhum é mais valente. Agora o provou. Mulheres, homens, crianças deram seu peito às 
balas, não recuando um passo em frente das espingardas que lhes apontavam. 

Na cidade já a fome começa fazer-se sentir. Andam pelas ruas tristes mulheres 
rodeadas de filhos, esmolando, implorando a caridade.  

Os estudantes saíram com um bando precatório a favor dos mais necessitados. 

O governo mandou ordem para Coimbra, que fosse fechada a Universidade e os 
estudantes saíssem no prazo de vinte e quatro horas. 

Então a Academia mandou espalhar um impresso em que dizia que ficava, e ficava 
muito bem, ao lado das classes trabalhadoras.  

A reunião da Academia foi muito concorrida e a decisão foi unânime. 

Mandou o governo que dois comboios fossem postos à disposição dos estudantes, que 
neles poderiam tomar de graça seus lugares para Lisboa e para o Porto; mas as estações e os 
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caminhos foram pelos que ficavam tão bem vigiados, que apenas poucas dúzias de rapazes 
vieram aproveitar com as famílias os feriados por força maior concedidos. 

Foi então distribuído o manifesto dos operários em que estes declaram colocar-se com 
o mais ardente entusiasmos ao lado dos acadêmicos  

Assim estão as coisas em Coimbra. Uma primeira explosão de desespero contra um 
empregado do fisco foi a centelha que produziu o incêndio. Até onde alastrará ninguém o 
sabe. Já depois disso vieram horas de sossego, mas a cidade, em todas suas ruas, patrulhada 
pela cavalaria, assumiu um tristíssimo aspecto, que nada bom deixa pressagiar, enquanto o 
governo não anuir às reclamações do povo. 

_____ 

 

Enquanto há lágrimas em Coimbra, Lisboa prepara-se para receber o rei da Inglaterra, 
Eduardo VII, que vem agradecer o Sr. D. Carlos a visita que este fez em Londres e o ter-lhe 
mandado o príncipe real por ocasião de sua, depois adiada, aclamação. 

É de esperara que já por esse tempo por todo o reino haja paz e sossego. Novas de 
qualquer agitação perturbariam de certo os festejos, que os mais encarniçados inimigos deste 
governo são dos primeiros a aplaudir.  

A visita de Eduardo VII realiza-se mais cedo do que se esperava, e, por esse motivo e 
pela ausência da rainha Sra. D. Amélia, ficarão inferiores ao que de certo fôra determinado 
para condigna recepção do chefe de Estado da Grã Bretanha, nossa aliada. 

Ainda há poucos dias. Chamberlain, ao almoço, que no palácio de S. Lourenço 
ofereceu ao governador civil da Madeira, respondendo ao brinde que este lhe levantou em 
nome do governo português, lembrou a antiguidade da aliança de Portugal com Inglaterra, e, 
falando da nossa nação disse que em letras de ouro, durante a sua viagem, sempre vira escrito 
seu nome, e exaltou os nomes dos seus grandes navegadores: Tristão da Cunha, Bartolomeu 
Dias, Vasco da Gama. 

Terminou dizendo: “Portugal foi sempre uma das nações mais leais para o meu país, 
tanto na paz como na guerra”. 

Assim a Inglaterra o tenha sempre na Lembrança e pelo seu futuro proceder nos ajude 
o esquecimento de horas amargas que passamos e nos seria grato perdoar. 

Os festejos a pouco deverão resumir-se. Não haverá parada, como a princípio se dizia. 
A guarnição de Lisboa, na força de sete mil homens, apenas fará alas, disseminada pelo 
trajeto do rei até ao paço de Belém, onde se alojará. 

A colônia inglesa de Lisboa, já reuniu para decidir qual a melhor forma de celebrar a 
vinda do monarca inglês a esta capital. 

A sociedade de tiros aos pombos, de que o rei de Inglaterra é sócio, dedicar-lhe-á um 
concurso para o que funda um prêmio que anualmente será distribuído e constará de uma taça 
de prata. 

No Tejo será deitado um grande fogo de artifício, a que o rei assistirá do palácio de 
Belas Artes, à janelas Verdes. Os montes da Outra Banda serão iluminados. 
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O deputado por Lisboa Sr. Jaime Arthur da Costa Pinto, tem desenvolvido sua 
proverbial atividade para tornar brilhantíssimo estes festejos, de modo a atrair a concorrência 
de muitos forasteiros, que de certo fortes lucros poderão dar à cidade. 

_____ 

 

Festejos principescos! 

De uma festa muito mais íntima, mas em que entram com maior devoção os corações, 
quero eu também dar notícia, ainda que talvez um pouco indiscretamente. 

A nova será grata ao Brasil, que a festa é a um brasileiro. É aqui promovida por 
homens de letras, porque homem de letra é o festejado. Será mais um traço de união entre 
jornalistas de Portugal e do Brasil, mais um passo para que nossas relações se estreitem. 

A direção da Associação dos jornalistas, com sede na redação do Diário de Notícias, 
resolveu entender-se com o visconde de S. Luiz de Braga afim de promover uma recita no 
teatro D. Amélia em homenagem ao talento de Artur Azevedo, autor de Bandolim. 

Para maior brilho da festa, sabemos que a associação pediu a um de seus mais distintos 
sócios para falar nessa noite sobre o assunto que ali os reúne tão simpaticamente, e que outros 
escreverão poesias expressamente para serem recitadas pelos melhores artistas do teatro. 

Assim os homens de letras portugueses haverão cumprido um dever que lhes é grato e 
Arthur Azevedo terá entre nós a consagração que merece pelo seu talento e pelo seu caráter. 

 

 

Lisboa, 15 de Março de 1903 

 

João da Câmara . 
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Gazeta de Notícias. nº B085. Rio de Janeiro, 13 de Abril de 1903. p. 1, 7 col. 

 

 

O CONCURSO DO DIA 

 

 

Há tempos um jornal de Lisboa, O Dia, lembrou-se de abrir concurso para premiar as 
três melhores peças em um ato, que lhe fossem apresentadas. Condição única para as peças, 
serem da atualidade, para os autores, não terem peças representadas em nenhum teatro 
público. 

Sessenta autores novos se apresentaram, quase todos eles com atos extensos, fora das 
devidas proporções, o que quer dizer que não foi pequeno o trabalho dos membros do júri, 
tendo que ler muitíssimas páginas manuscritas e nem sempre de abençoada caligrafia. 

A decisão foi publicada no jornal do dia 19, sendo classificada em primeiro lugar a 
peça Tragédia Antiga, do Sr. César Porto; depois o drama A Encruzilhada, do Sr. Manuel da 
Silva Gaio e finalmente o Auto Pastoril, do Sr. Rodrigues, estudante de Coimbra. 

Serão estas três peças representadas na mesma noite em qualquer dos teatros de 
Lisboa, desde que a redação d’O Dia, que assumiu o encargo da representação, consiga dispor 
da boa vontade dos artistas teatrais a quem conta dirigir-se. 

As três peças premiadas têm, sem contestação, o valor suficiente para por si mesmas 
se imporem. Não eram de desconhecidos os nomes do Srs. César Porto e Manuel Gaio. O 
Auto Pastoril é um dialogozinho perfumado, feito na forma dos antigos autos portugueses, 
tronco velho que uma primavera fez novamente florescer. 

Foram ainda aprovadas em mérito absoluto mais oito peças das apresentadas no 
concurso, algumas das quais de certo merecem um olhar atencioso dos empresários, quer pela 
forma porque estão escritas, quer pela originalidade de sua concepção. 

Tendo-me a redação d’O Dia honrado com a sua escolha para membro do júri, não me 
compete dar aqui minha opinião isolada sobre o mérito da obra que tivemos de julgar, o que 
seria indiscrição. Nem foi com esse fim que me propus falar deste assunto, nesta minha 
cavaqueira semanal em que deixo a vontade correr a pena. Quero fazer apenas uma pequenina 
observação, mais uma vez fazer uma pergunta, cuja resposta ainda ninguém me soube dar. 

Porque hão de ser tão tristes os rapazes de agora? Todos os dias saem dos prelos 
volumes de versos, que é raro ver-se nos milhares de páginas porque passamos os olhos, um 
raio de sol, um sorriso de primavera, uma canção de mocidade. Tudo são melancolias, 
descrenças, cansaços. Um poeta até confessava uma vez que aos dezoito anos era velhinho. 
Por quê? 

Ora este ponto de interrogação [enfileirou-se-me] quase sessenta vezes a fio, ante 
meus olhos, com sua marrequinha, enquanto ia lendo ou ouvia ler meus colegas as sessentas 
produções dramáticas que se amontoaram sobre a grande mesa da redação. 
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Salvo meia dúzia de exceções, se tanto, todos os autores contentaram-se com querer 
abrir nos lábios do espectador um sorrisozinho de aprovação, quando não descreveram cenas 
lúgubres de mortes e suicídios. 

A comédia, a comédia franca achou-se quase abolida deste concurso. 

E eu pensava o que seria há trinta ou trinta e tantos anos, quando a outro de programa 
proximamente igual, concorressem Eduardo Garrido, Gervásio Lobato, Moura Cabral, Urbano 
de Castro, tantos outros que nesse tempo começaram a aparecer nos cartazes e cujas comédias 
tinham um fim apenas: fazer rir, entornar um bom pedaço de alegria sobre as cabeças que iam 
ao teatro aliviar-se de pensamentos soturnos que um dia inteiro as perseguiam, maçadas da 
vida. 

A tristeza que domina agora a maior parte dos autores modernos, não aparecia então a 
toda hora, não se revelava em todas as ocasiões. 

Havia uns dois ou três jornais em Lisboa, que tinham graça, seções interessantes, No 
Jornal da Noite de Teixeira de Vasconcelos, no Jornal da Manhã, de Pinheiro Chagas, 
escreviam meia dúzia de rapazes, que pela crítica, pelo noticiário, em artigos especiais às 
vezes, espalhavam sua alegria, que graça não faltava também aos redatores principais. Muita 
vez, apenas pelo lado literário os artigos de fundo do Chagas e de Teixeira de Vasconcelos, 
entretinham os menos dados à política. O Diário Popular não lhes ficava atrás e alguns de 
seus redatores fundaram O Pimpão, de que ficaram célebres muitos artigos de Thomas Bastos, 
Sancho Pança e Alfredo Ribeiro Ruy Barbo. 

Nem nos jornais, nem no teatro os novos se apresentam agora com essa límpida 
alegria. É raro o que não assume por ocasião de sua estreia literária, um ar grave de homem 
desiludido, que nos vem contar suas lamentações a servir de lição à geração futura. 

Pois não é que sejam tristes, creio eu, e o pior é isso porque vieram tirar à arte toda a 
sinceridade. 

Eu vejo-os alegres por ai onde os encontros, nos teatros, onde se reúnem às portas do 
Liceu e da Escola Politécnica, no circo onde há pouco os vi em Coimbra. 

A mocidade expande-se como dantes em excelentes gargalhadas e boas chalaças. 
Ainda foram os estudantes de Lisboa que deram a melhor nota de alegria nos últimos festejos 
do carnaval. 

Por que são tristes os seus livros em sua maior parte? Por que nos dão no teatro só 
lúgubres peçazinhas de abertura de espetáculo? 

A culpa foi talvez nossa, que já nos descuidamos em seguir as pisadas de nossos pais e 
avôs, a rebolarem-se em gargalhadas no velho teatro da rua dos Condes, alargando o bofe com 
as peripécias encadeada nas hilariantes farsas de outros tempos. 

O feitio de graça foi mudado, é certo, e o que tanto os fazia rir não é hoje capaz de nos 
desenrugar por um bocadinho a testa franzida. 

Outro tanto vai sucedendo à graça do meu tempo, e já por vezes ouvi negá-la a Júlio 
César Machado, a Guilherme de Azevedo e muitos outros que foram célebres e que os jornais 
de então disputavam entre si. 

Quando eu era criança, ia às vezes com meu pai ao teatro do Ginásio, que dava como 
espetáculo cinco comédias num ato, todas para rir. Enchiam-se os camarotes, enchiam-se as 
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plateias, e não havia prazer maior do que aplaudir o Taborda, o Braz Martins, o Abel, a Emília 
Cândida, a Ana Cardoso e o Valle, que então, rapazinho muito novo, acabava de estrear-se. 

Rir um bocado, rir à larga, rir de boa vontade, era então considerado um dos maiores 
bens concedidos pela Providência à humanidade. 

Por que havia isso de mudar? Por que havia o riso de ser considerado coisa fora de 
bom tom, e uma prega desdenhosa no lábio o que há de mais superior no homem?   

O riso ainda hoje tão arredio que para trazê-lo à superfície se tornaram precisas 
injeções da cafeína chamada pornografia. 

Então sim, então as bocas escancaram-se, os olhos esbugalham-se, as gargalhadas 
estrugem, as peças depressa chegam ao centenário e o telégrafo comunica o fato a todas 
capitais do mundo. 

Triste coisa! 

Quando a gente pensa era dantes o riso tão fácil, que o Antônio José no teatro e o 
Tolentino e o Bocage nos livros foram lidos em seus tempos por homens de espírito! Há dois 
séculos toda gente achava graça a Moliere, Boccaccio passou por ser um alegre poder nos 
tempos do primeiro imperador de Roma e o velhíssimo Anacreonte não deixou de criar fama 
com suas poesias líricas. Fosse agora. Que grande sensaborões! 

Pois não seria esse abuso mal concedido das maiores indecências, que, até certo ponto, 
pelo menos, veio criar esta insensibilidade a quando comoveu os nosso avôs de cabeleiras  
empoadas e os muito mais longínquos de togas brancas e coturnos? 

É possível. 

De Paris nos veio o mau exemplo, em Paris começa agora a reação. O grande êxito do 
Segredo de Polichinelo teve em grande parte esta razão de ser: foi uma surpresa. Quem de 
Pierra Wolff esperava uma obra daquelas?. 

O contrário já tinha visto: Abel Hermant depois da L’Empreinte escrevera Sylvie ou La 
curieuse d’amour. Quem cuidaria que Pierre Wolf seria o primeiro a desertar honradamente 
das fileiras em que se faz dinheiro grosso explorando vícios de mau gosto? Seguiu outro 
caminho e deu-se bem. Pois tanto melhor: provou ter chegado a reação. 

A empresa do teatro D. Amélia deu-nos o Segredo de Polichinelo em festa artística de 
Augusto Rosa.  

É uma peça modelo? Não sei; ninguém a discutiu. É uma peça encantadora. Nem há 
tempo sequer para se lhe descobrirem defeitos, se acaso os tem.   

É uma comédia, que não pode ter outra classificação; mas de quando em quando, a 
gente ouvindo-a parece-lhe sentir nos olhos uma umidade deliciosa tão cheia de ternura são as 
cenas que umas noutras se vão engraçando: a bondade dum filho, o doce amor de dois velhos 
- casal exemplar - puríssimo amor que une duas crianças, amor de velhos pelo neto encantado. 

O teatro era outro. Toda a gente sorria, tudo parecia contente. Sentia-se na alma aquele 
prazer que dá uma florida manhã de primavera depois de uma longa série de dias chuvosos e 
sombrios.  
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Ajudou muito o êxito, e o desempenho, que foi dos melhores que havemos visto em 
teatros portugueses. Até os atores pareciam mais satisfeitos. Rosa Damasceno, Lucinda 
Simões, João e Augusto Rosa nos papéis principais representaram como [mestres] mas 
fizeram mais ainda, que no cuidado que tiveram nos seus papéis se lhes adivinhava carinho. 
Ajudados como foram por Adelina Abranches num papel muito abaixo de seus 
extraordinários recursos, por Henrique Alves. Maria Pia e até por Judith, uma pequenina de 
dez anos, conseguiram com uma peça graciosa e sentimental chamar a atenção do público tão 
desviada ultimamente da boa arte  

Foi uma noite feliz para eles. Foi uma esperança para muitos.  

A arte dará cabo das pornografias ainda mais depressa do que apetecia.  

Amem! 

 

Lisboa, 22 de Março de 1903. 

 

João da Câmara . 
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Gazeta de Notícias. nº 110. Rio de Janeiro, 20 de Abril de 1903. p. 1, 7 col. 

 

 

MAU TEMPO 

 

 

É claro que o mais em que se fala agora em Lisboa é a próxima visita de Eduardo VII, 
de Inglaterra. 

Não é por isso de espantar que, uma destas manhãs, acordando e parecendo ouvir a 
queda de umas gotas d’água sobre os tijolos do terraço, me pusesse logo a pensar nas festas. 

 

Em abril 

Águas mil. 

 

Vamos ter as festas molhadas, disse eu com os botões da minha camisa de noite. 

Longe vá o agouro que anda Lisboa alvoroçada e por toda a parte não se ouve senão 
discutir o itinerário do cortejo, elogiar o fogo de vistas, calcular o dinheirão que há de ficar 
por essas lojas e hospedaria. 

A luz da manhã mal vinha a romper. Foram primeiro uns pinguinhos. Quantos ouvidos 
não se puseram alerta!... Dali a um instante, as biqueiras atiravam jarros d’água que haviam 
de acordar os mais estremunhados. Então, quantos desesperos! Quanto pé nu nas taboas dos 
quartos, quanto olho a espreitar as nuvens! 

Esperavam todos a lua nova, consultando folhinhas e profecias. Veio o dia 28 e o céu 
muito carrancudo!   

 

Lua nova trovejada 

Trinta dias é molhada. 

 

A viagem do rei da Inglaterra veio mais uma vez demonstrar que os velhos quando se 
elogiam têm razão em nada há de tão pouca merecida confiança como a cantada primavera 
caprichosa. 

Por toda essa província, onde vai uma azafama, o noroeste causou profundíssimos 
desgostos. A toda a hora, às janelas das casas, em cidades, vilas e aldeias, aparecem 
narizinhos bonitos a consultar o céu. 
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Para consolação, o lavrador pai faz suas considerações sobre quando foi favorável aos 
favais esta pinguinha d’água, mas ninguém lhe quer ouvir as razões, tudo é preparar os 
vestidos, forrar as malas, esperar respostas de Lisboa. 

Amanhã ou depois começam os provincianos a desembarcar no Rossio, em Santa 
Apolônia, na ponte do Terreiro do Paço. Vemo-lo à tarde enchendo as ruas, à noite enchendo 
os teatros, eles, graves e sérios, com suas sobrecasacas e chapéu finos, elas alegríssimas com 
as capas e chapéus novos que um caixeiro delicadíssimo lhes encaixou com duas frases 
salpicadas de mal francês. 

Andam triunfantes! Tem para contar por todo o resto da vida. 

Lisboa enfeita-se e o lisboeta esfrega as mãos de contente. Desde manhã na praça da 
Figueira, até à noite, nas bilheterias dos teatros, o bulício há de ser maior e, por entre eles, 
sentir-se distinta e alegremente o tinir do dinheiro que roda para os cofres. 

Nisto se pensa, ainda que em muita outra coisa de maior importância haverá de 
pensar-se. 

O que mais tem sido discutido na imprensa e na câmara municipal é o itinerário que os 
coches devem seguir desde o Terraço do Paço, onde o rei Eduardo VII desembarcará, até o 
Paço Real das Necessidades, onde lhe foram preparados uns alojamentos. 

Eduardo VII saberá fechar os olhos, ou delicadamente fingir que não vê, nem a nossa 
pobreza de hoje, que não é vergonha, nem erros cometidos por quem, sem o bom senso 
estético indispensável nos que ocupam lugares superiores, foi pelo acaso ou por culpa da 
polícia, em meio da pública indiferença, elevado a cargos que não lhe pertenciam. 

Alguém caridoso acompanhará o rei da Inglaterra, que, logo ao entrar da barra, desvie 
seus olhos reais do monstruoso gasômetro erguido nas costas da Torre de Belém, com a maior 
irreverência pelo mais belo monumento artístico de que pode orgulhar-se o Tejo. 

Quando ele desembarcar nos cais das Colunas e entrar no vistoso pavilhão armado em 
frente da estátua de D. José, a mesma alma em que deve florescer a caridade lhe explicará 
que, visto de perfil, D. José é muito mais belo e por isso lhes ocultaram nos primeiros 
momentos a obra prima de Machado de Castro. 

Assim, por todo o caminho, lhe irão dando explicações, que, aliás, não serão talvez 
necessárias. 

Sabe com certeza Eduardo VII em que praias históricas vai desembarcar e que lhe 
importa a pequenez, a ignorância de meia dúzia de homens de hoje, se houver de compará-las 
à grandeza deste povo, que foi dos mais heroicos do mundo e cujo sangue ainda é o mesmo, 
com ainda há pouco demonstrou? 

São os domingos da Inglaterra como três vezes a Europa; estendem-se pela quinta 
parte do mundo. Maior que os domínios do rei Eduardo é a grandeza da nossa história. 

E nesta há de pensar o filho da rainha Vitória ao descer de sua nau para o bergantim 
dourado, que levar a dar-lhe as boas vindas o rei de Portugal. Nos coches, maravilhas da arte, 
que hão de transportá-lo através das ruas da antiga cidade, irá pensando noutras aclamações 
que por elas vibraram em tempos mais cheios de luz para esta terra velhinha que foi senhora 
dos mares. 
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À direita, lá no alto, avistará o castelo, de onde os velhos portugueses arriaram a meia 
lua dos mouros e mais tarde o pavilhão castelhano em guerras cruentas e numa revolução das 
mais heroicas do mundo. Falassem aquelas pedras, falassem as torres da Sé. Aquelas casas, 
que sob as altas muralhas se abrigam e em torno do tempo venerável, são a antiga cidade tão 
cheia de recordações gloriosas. Ali foram os paços dos antigos reis, ali morreu o Conde 
Andeiro e foi aclamado o mestre de Avis, o esposo da inglesa D. Felipa de Alencastro, o pai 
de Dom Duarte, do infante D. Henrique, do regente D. Pedro e do mártir de Fez. Daquelas 
casas pobrezinhas saíram os marujos que acompanharam Vasco da Gama, com ele dobraram 
o Cabo Tormentoso e viram, deslumbrados, surgir no horizonte os palmares de Calecut. 
Quanta vez repicaram alegremente os sinos daquelas torres ou fúnebres dobraram pela morte 
dos grandes homens! 

Continuará a marcha dos coches através das ruas apinhadas de gente e dobrará a 
esquina da rua do Carmo, a cujo lado se elevam a prumo as ruínas do velho convento de D. 
Nuno Álvares Pereira, o grande condestável, o santo monge. Nem com tanto vergonhoso 
desacato, como hão sofrido, deixaram de infundir respeito. Não os há no mundo mais 
fecundas de belas memórias e talvez o saiba o rei da Inglaterra melhor que os portugueses que 
as profanaram. 

Irá o cortejo Chiado acima e à direita Eduardo VII avistará sob o seu pedestal o vulto 
de Camões com a espada numa das mãos e a outra sustendo de encontro ao coração seu livro 
de cavaleiro e de patriota. 

Se tudo isto vir, assas deslumbrado levará seu olhar para que não aviste, misérias que 
lhes quiseram esconder, nem de um sorriso de ironia a crimes de lesa-arte que por ai têm 
semeado a ignorância de vereadores e governo. 

À noite, para assistir ao grande fogo de artifício no Tejo, levarão o rei para o jardim do 
palácio das janelas verdes que foi casa do Marquês de Pombal e é hoje Museu de Belas Artes. 

Se quiser, poderá convencer-se que, se nos faltaram nos homens de governação 
sentimentos estéticos, artistas ainda hoje os temos de que nos podemos orgulhar. Para só 
falarmos das duas últimas obras que no Museu deram entrada um dia destes, apontem ao rei 
da Inglaterra o Santo Antônio de Columbano, A Viúva, de Teixeira Lopes. 

E defronte das janelas alargar-se o vastíssimo estatuário do Tejo! Como deve estar 
belo nessa noite! Será sua beleza tanta que se esqueça o mais poderoso dos monarcas de 
quanto valeram o seu poder tamanho os homens que há quatro séculos deste rio, uma manhã, 
saíram a descobrir o mundo? 

Orgulhosa, ali está fundeada a formidável esquadra inglesa Renques de luz desenham-
lhe a vasta dimensão de seus navios, gigantes do mar, temerosas máquinas de guerra. Que 
seriam, cortejadas como tais colossos, as naus de Vasco da Gama, as caravelas de Bartolomeu 
Dias? 

Por isso foi ainda maior o feito e as estrofes dos Lusíadas hão de sempre soar ainda 
mais alto que todas as aclamações nas festas magníficas de Deli ao novo imperador das 
Índias. 

Tem o rei de Inglaterra muito por onde espraiar a vista e recordar façanhas para 
esquecer a nossa pobreza de agora. 

Pensará no que fomos ontem, pensará no que ainda poderemos ser amanhã. 
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Esquecer!...  

Também nos temos de esquecer agravos de há poucos anos para assim nos 
prepararmos a receber com vivas o soberano da poderosa nação nossa aliada. 

Esqueçamos. 

Só hipócritas nos podem lançar a primeira pedra ao verem-nos buscar o apoio político 
de que, potência colonial ainda de primeira ordem, carecemos na Europa. 

A França esqueceu os cossacos da Rússia governando, triunfantes, seus cavalos pelas 
ruas de Paris, e a Rússia esqueceu o desastre de Sebastopol; o czar recebeu em sua casa o 
presidente da República Francesa ao som do hino de Rouget de Liste, o hino da Rússia mas 
que a Marselhesa faz em Paris furor. 

A Áustria esqueceu Sadowa, a Itália esqueceu os tempos em que nela dominaram os 
austríacos. A Alemanha, a Áustria e a Itália formaram a tríplice aliança. 

Prepara-se a Dinamarca amputada para receber o imperador Guilherme. 

Esqueçamos, que menos que qualquer dessas nações, grandes ou pequenas, sofremos 
nós. 

É a primeira viagem que o rei da Inglaterra faz depois de coroado. Nenhuma nação da 
Europa ignora a significação desta visita, que diz a renovação de uma aliança de muitos 
séculos. 

Falar-lhes de interesses. Não foram eles que dos outros as alianças fizeram? 

Não será por interesse que a Espanha agora as procura? 

Não é uma esmola. Pois tanto melhor. Prepare-se Lisboa para prestar ao soberano da 
Inglaterra a homenagem que lhe é devida. Cumpre o seu dever. 

Foram grandes na história os portugueses, se-lo-ão outra vez amanhã. Os homens são 
os mesmos, que ainda há bem pouco o demonstraram em Coolela, em Marracuene, em Gaza. 
Sabe-o a Inglaterra; avaliou-o talvez ainda melhor do que nós. 

            Pois então, animo! As nuvens passam. 

-Assim as não haja no dia do fogo de vistas, diz-me um amigo da província a quem li 
esta carta.  

29 de Março de 1903.  

João da Câmara    
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DOMINGO DE RAMOS 

 

 

Quando o rei de Inglaterra percorreu Lisboa nos famosos coches da casa real, muito 
sorridente para o povo, que o cumprimentava, não me lembrei de Jesus de Nazaré entrando 
em Jerusalém, a cavalo na burrinha, atapetadas as ruas de palmas e ramos de oliveira. 

Mas hoje, ao ler o Evangelho de São Mateus lembrei-me do rei de Inglaterra. Que 
entusiasmo não foi o daquele povo, e como ele gritava: Hosana! 

Domingo de Ramos ficou chamado o dia de hoje, em comemoração de tamanha festa. 

Galas não houve nem preparos para a manifestação. A multidão do povo alcatifou o 
caminho com seus vestidos e as árvores próximas lhe deram mais do que precisava. Uma 
burrinha mansa ofereceu seu dorso ao dulcíssimo Jesus e a cria pequenina seguia ao lado da 
mãe. Quem soubera então prever, senão Jesus ou receios de corações amigos, o que havia de 
passar-se naqueles poucos dias que Cristo ainda viveu entre os homens! Que tristeza profunda 
nos deixa na alma o Evangelho da Paixão, até aquele brado que Cristo soltou na hora nona: 
Eli Eli, Lamma Sabacthani! E rasgou-se o véu do Templo de alto a baixo e a terra tremeu e 
partiram-se as pedras e abriram-se as sepulturas. 

Era preciso a morte de Jesus para a salvação dos homens. 

Porque Jesus viera em nome do Senhor, os que o precediam e seguem no caminho de 
Jerusalém ia chamando em alta voz:  

“Hosana! Bendito seja o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos 
céus!” 

Não havia destes gritos na alma dizendo a alegria do povo, quando Eduardo VII, ao 
lado do Sr. D. Carlos, se caminhava do Terreiro do Paço para o Real Paço das Necessidades. 
De um ou de outro clube, de uma ou de outra redação, alguns hurrahs foram levantados; mas 
o povo embora alegre pela festa, embora mostrando-se delicado com seu hóspede, monarca de 
tão extensa parte do mundo, ficou-se em sua reserva, silencioso.  

O Rei dos Judeus não entrou de certo com tamanha pompa, nem que se compare, na 
Cidade Santa. Não o precediam batalhões de cavalaria, nem os soldados formavam alas em 
seu caminho; não o transportavam coches de gala de grandes tradições históricas, nem 
centenas de criados, dezenas de cortesãos o conduziam. Uma simples burrinha, que os 
discípulos foram buscar a um caminho onde pastava, lhe foi bastante.   

Mas que diferença nas aclamações! É que Jesus Cristo a todos inspirava fé, e o rei da 
Inglaterra por ora só nos trouxe uma esperança.  

_____ 
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Não nos devemos queixar. Uma esperança já é muito quando há muito desespero 
cansados estamos de dar ouvidos.  

Pouco a pouco, porém, e é esta a verdade, uma luz maior tem vindo iluminar a 
esperança, que começava raiando. Será o fato devido sem dúvida às palavras proferidas pelo 
rei Eduardo, que de certo as meditou. 

A recepção que lhe foi feita na Sociedade de Geografia, que guarda honrosas relíquias, 
memórias de nossos heróis de história antiga e moderna, foi mais do que entusiástica, porque 
foi comovente. 

Dirigiu-lhe o presidente, os seus cumprimentos, e Eduardo VII respondeu-lhe 
agradecendo-lhe a recepção que lhe fizera, lembrando o que Portugal e Inglaterra hão 
contribuído poderosamente para a civilização universal e proferindo estas palavras: “A aliança 
e as relações de amizade entre os dois países não são de hoje, datam de séculos, mas nunca, 
como hoje, elas foram mais estreitas, nem mais cordiais” 

Então foi a ovação prolongada e colossal, e em muitos olhos de portugueses e ingleses, 
não tão fáceis de entusiasmar, as lágrimas brilharam. 

A esperança ia crescendo. Naquele lugar parece que as palavras do grande monarca, 
rei da Grã Bretanha e Imperador das Índias, tinham ainda maior significação. 

Por si, pela sua pessoa, também o rei de Inglaterra se tem imposto à simpatia. Belo 
homem, sorridente sempre, amável, cortejando a todos, ainda ontem, acompanhado por seu 
grande amigo marquês de Soveral, nosso ministro em Londres, ele andou, de manhã, correndo 
Lisboa, numa simples carruagem, gozando um bocadinho do nosso esplendido sol da 
primavera. 

E o povo gostou de vê-lo assim de mais perto, melhor podendo observar a franqueza 
de seu olhar, o sorriso insinuante de sua boca. 

O príncipe de Gales aureolou-o uma tradição de elegância e de bom gosto aristocrático 
que, ainda hoje, ao rei da Inglaterra, já muito longe da mocidade, atrai vivas simpatias, porque 
uma ou outra extravagância nunca deslustrou seu bom nome. 

Vivo, inteligente, bom, amigo, fidelíssimo de seu amigo, muitas anedotas, hoje mais 
contadas de boca em boca, foram pouco a pouco desfazendo desconfianças, obrigando-nos a 
acreditar na franqueza de suas palavras, na significação desta sua primeira viagem real a país 
tão pequenino, mas antiquíssimo aliado da poderosíssima Inglaterra. 

Hoje mais do que nunca, disse ele. E, por isso, quando ele, ontem apareceu na tribuna 
real de S. Carlos, depois de ter a orquestra executado o God salve the King, toda a plateia 
correspondeu aos vivas que lhe foram levantados pelo presidente da Comissão Municipal, e 
momentos houve no calor da ovação que nunca as velhas decorações do teatro de S. Carlos 
viram de maior delírio. Da plateia erguiam-se para o camarote os braços e dos camarotes as 
senhoras acenavam com os lenços. 

Conta-se que desde há muito o rei Eduardo se mostra afeiçoadíssimo a Portugal e ao 
Sr. D. Carlos. Revelou-o na forma carinhosa por que recebeu em Londres o príncipe herdeiro 
da coroa portuguesa, que ali foi tratado com excepcional distinção. 

Dos seus mais íntimos amigos, todos o sabem em Londres e alguma inveja causa, é 
um português, o marquês de Soveral.  
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E a esperança vai crescendo. 

_____ 

 

Tem o programa dos festejos sido cumprido à risca, e nele figurava um passeio a 
Sintra, à Sintra encantadora que de certo lembrou ao rei da Inglaterra muitos fatos de nossa 
história e de nossa aliança com o país.  

Referiu-se ele às linhas de Torres Vedras, e no seu passeio a Monserrate passou por 
defronte do palácio de Seteais, onde foi assinada a convenção. 

Almoçou no palácio real da Pena, erguido no píncaro de serra, sobranceiro ao Oceano, 
de que se avistam léguas e léguas. 

Do velho convento ainda no palácio existem alguns bocados, e os mais formosos de 
todos ele, o terraço, a torre quadrada, o claustrozinho interior. 

Não faltaria ao lado do monarca inglês quem lhe contasse a história daquelas pedras e 
a da antiga capelinha e a ansiedade com que o rei D. Manuel, segundo diz a tradição, ia para 
aqueles altos observar o mar imenso que portugueses haviam de sulcar em todos os sentidos. 

Dali, dizem, viu o rei Fortunoso branquejar no extremo horizonte a primeira vela que 
voltava da Índia. 

O que nós em glória ainda hoje devemos a Vasco da Gama, deve-lhe o imperador das 
Índias em poderio. Não era talvez com a realidade de hoje que D. Manuel sonhava enquanto a 
nau que dobrava o cabo Tormentoso se lhe vinha revelando, pouco e pouco desfazendo 
dúvidas que tanta vez o rei tivera, quando seus olhos, em que brilhava um desejo, 
interrogavam o horizonte. 

Não era com a realidade de hoje que sonhava Camões quando fantasiou o Indo e o 
Gange surgindo ante os olhos de D. Manuel, nem quando em boca da rainha das Nereidas pôs 
as estrofes levantadas do canto décimo. O que não foi fortuna de Portugal foi fortuna do 
mundo, que a Portugal a deve. Não a muito que lhe a pague. 

Mostrou sabe-lo o rei da Inglaterra. Pois que honra lhe seja. 

_____ 

 

Os festejos ainda não terminaram. No Palácio da Ajuda realiza-se hoje o jantar de gala 
e amanhã a partida. 

Amanhã talvez o povo se manifeste na grande praça de Campo Pequeno; depois de 
amanhã promete ser grandiosa a recepção que a Associação Comercial, representando o 
comércio de Lisboa, prepara ao rei de Inglaterra na sala nobre do tribunal. 

Já deve há essa hora estar acesa as caldeiras do Victoria and Albert. Um último adeus, 
e Eduardo VII deixará Lisboa em plena semana santa. 

No dia seguinte começa nas igrejas o oficio de trevas. Lisboa, que os provincianos 
agora animaram, assume outro aspecto. 
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É a população devota que anda nas ruas.  

Desapareceu aquela atmosfera alegre que envolveu a cidade todos esses dias que 
passaram: o último eco dos foguetes sumiu-se e com ele o último som das bandas marciais. 
No interior das igrejas ouve-se o som majestoso dos órgãos e a música plangente das 
lamentações. 

O Vitória and Albert deve ter chegado a Gibraltar, segunda das suas estações.  

E nós aqui meditaremos sobre o que de mais notável se passou da nossa história 
moderna. Esperaremos o rodar dos anos e quando muito hajam passado e África toda for 
transformada, veremos o lugar que Portugal ocupa entre as nações coloniais.  

A esperança vai crescendo. Anos que passem, a mudem em verdadeira fé. 

 

 

Lisboa, 5 de abril de 1903.  

 

João da Câmara       
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Gazeta de Notícia. nº 124. Rio de Janeiro, 4 de maio de 1903. p. 1, 5 col.  

 

 

PRIMAVERA 

 

 

Dias antes da chegada do rei da Inglaterra, umas caretas da primavera assustavam por 
ai muita gente. Supunha-se por um instante que a terrível carga d’água se lembrava de teimar 
e não havia vento norte que dissesse ou mandasse a nuvem para outras regiões, onde melhor a 
acolhessem. Haveriam sido molhadas as bodas de Portugal e Inglaterra, mas nem por isso 
abençoadas. 

Não, senhores, a primavera mostrou-se muito boa cortesã e Eduardo VII, costumado 
aos nevoeiros do norte, dirigiu-lhe sentidíssimos madrigais. 

Mais um motivo para nossa gratidão à deusa gentilíssima foi que nos não levou nada 
por seus dons; deu-nos sol, deu-nos perfume, deu-nos cantos e muitas aves, um céu todo azul, 
um Tejo como espelho do céu, flores nos campos e nas serras, e nem sequer nos mandou a 
conta. 

Por isso o passeio a Sintra a todos maravilhou, que não fez Deus no mundo montanha 
mais grandiosa do que a Pena, que outro ponto do mundo não há de que a primavera mais ame 
revestir de encantos, desde a violeta que se esconde à beira das fontes até as enormes 
magnólias que estendem seus braços no alto da serra. 

Por isso, na hora da despedida, o Tejo aos que partiam deixou saudades e aos que 
ficavam memória do mais belo espetáculo a que houvesse assistido. 

Cortava-lhe as águas cintilantes o bergantim real com seus oitenta remeiros fardados, 
tradicionalmente de vermelho, e A Vitória and Albert, modelo de quanto há de superior nos 
descobrimentos modernos em arte de navegação, com os mais navios poderosíssimos da 
esquadra inglesa que o acompanhavam, salvava, conforme a etiqueta, à aproximação dos 
monarcas. 

Que lindo era o rio! Que formosos dias foram estes! Não quis a primavera de Portugal 
deixar seu crédito por mãos alheias. Dizem-na a mais bela de todos os países da Europa e quis 
dar motivo à fama desesperando os lavradores. 

Verdade é que eles são por mal sestro, mais rabugentos do que velhas. Ainda está para 
chegar o dia em que a gente os veja elogiar a terra como um namorado a sua amante. Ontem 
eram os favais que estavam melados. São hoje os trigos que estão perdidos. Deus super 
omnia, diz-lhes o juízo do ano das folhinhas. Pois Deus super omnia e esperamos o fim do 
ano que nunca há de ser tão mau como prognosticam profetas de má morte. 

Com um bocadinho de calor a menos, o qual chegou um nadinha cedo, que delicioso 
era o tempo que vai correndo! Os ulmeiros, com seus rebentos muito verdes, vão deixando 
cair as últimas flores que parecem enxames de borboletas pequeninas voando pelos ares. 
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Até aqui na cidade, o mês de abril, por sobre as ruas onde gente passa atarefada por 
sobre os telhados velhos, nas travessas mais tortuosas e lúgubres, entorna alegria e perfumes. 
Nos edifícios velhos o musgo que cobre as pedras parece tomar um tom mais alegre por cima 
de muros, ameaçando ruína pendem para o lado das ruas enormes cachos de lilases. As parras 
novas muito verdes cintilam nas parreiras, e nas beiras dos telhados, à tarde, os pardais fazem 
galhofa. 

A alegria é tanta que às vezes faz tristeza. 

É que nos lembra outras alegrias que passaram e nunca mais hão de voltar, do tempo 
em que cada manhã nos trazia um sonho que só o da manhã seguinte era capaz de desfazer. 

Cada vez que vemos no céu à mesma hora, as mesmas constelações, que sentimos no 
ar a mesma aragem perfumada, que ouvimos os pássaros cantarem a mesma canção, podemos 
não ter saudades dos nossos sonhos, mas havemo-las do tempo em que sonhávamos. Muitos 
se desfizeram, muitos nos sabiam contrários do que esperávamos. Que importa! É sempre 
verdade o que disse um dia uma senhora, que o melhor dia era a véspera. Pois que é a 
primavera senão esperanças e o que é saudade senão esperanças que foram? 

A primavera é liberal; o que tem a dar é para todos. É o tempo bendito dos 
pobrezinhos. Pois bendita seja a primavera, bendita a toutinegra que todas as tardes vem 
cantar defronte da janela de meu quarto, naquela árvore esguia que conheço desde pequeno. 

Foi agora semana santa; o chão das igrejas foi atapetado de rosmaninho e, nos 
templos, as charnecas dos arredores de Lisboa ofereceram a Deus seus perfumes. 

Foi-se o rei Eduardo, e as festas de Servilha, onde a paixão de Cristo é comemorada 
com o antigo esplendor e a feira da Páscoa é das mais famosas de Espanha, chamando sempre 
enorme concorrência de forasteiros; os comboios que partiram para Andaluzia levaram 
imensa gente de todo o Portugal e principalmente Lisboa. 

Aqui foi infelizmente esmorecendo a tradição. Nem com tão bela música religiosa 
como temos, conseguem as igrejas chamar como d’antes os devotos. Foi pelas senhoras 
abandonadas a mantilha que era de uso nestes dias e que tão encantadora ficava nos cabelos 
negros das portuguesas. Só o esplendor com que armam as suas lojas os confeiteiros ainda 
recorda os belos tempos da antiga semana santa. 

Até os Judas que se queimam já são poucos, quando era dantes em cada mastro de 
falua, um enforcado, em cada árvore uma caricatura sobre que estouravam as bombas. O 
enterro do bacalhau foi proibido pela polícia e sábado de aleluia deu num dia como qualquer 
outro, não fôra a alegria dos sinos a repicarem. 

Ontem, sim, foi um regabote para os sineiros. O de S. Nicolau estive eu ouvindo a 
tocar por mais de um quarto de hora: No me mates, no me mates! 

O homem precisava alargar o bofe e desenferrujar os braços. Andavam lá muito alto 
andorinhões às voltas e bandos de pardais passavam correndo abatendo-se como granizos 
sobre as árvores. Eram as ruas cheias de gente, raparigas lindas que tinham uma primavera no 
olhar e muitos Dons Joãos que as seguiam esmolando um raio de luz. Velhos e velhas sorriam 
também: histórias antigas que lhes lembravam. E era para todos que o sineiro puxava e 
repuxava as cordas do carrilhão  

No me mates, no me mates! 
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A animação de Lisboa está por pouco e já muitos lá vão de abalada. 

Depois das festas ao Rei da Inglaterra e da última récita em S. Carlos esmoreceu 
muitíssimo. Os últimos [hurrahs] da marinhagem, à hora da partida do Vitória and Albert  
foram  como girândola [ final] marcando a hora sensabor do início do verão na capital. 

Ficaram lembrando esses últimos dias, cuja memória hão de ainda ser tema de muita 
palestra e discussão. 

A propósito da aliança, ainda os articulistas de primeira coluna se alargam em 
discussões variadas, consoante o partido a que pertencem, e a propósito de festas ainda o 
noticiário vemos longe de concluído. 

É que o final foi talvez o que mais deu o que falar, ainda muito mais que as palavras 
proferidas por Eduardo VII na sessão solene da Sociedade de Geografia. 

Foi imponentíssima a recepção que as Associações Comerciais fizeram a ao rei da 
Inglaterra, na grande sala do Tribunal do Comércio para tal fim disposta. Ai os ouvidos 
abriram-se ainda mais e mais deslumbrados se acharam com as palavras agradecidas do 
monarca britânico. Falei-lhes na minha última crônica de esperança e de fé. Pois a fé então 
começou. Inabalável como a dos discípulos?... Conforme o Messias houver por bem. 

O que é fato indiscutível são as simpatias que Eduardo VII aqui deixou, é o ter-se 
confirmado o que desde há muito se dizia que ele fôra sempre, em todos os momentos 
políticos um devotado amigo de Portugal. 

Ele saiu, e logo correu o boato de que breve se realizaria a prometida visita de Afonso 
XIII de Espanha ao Sr. D. Carlos, anunciada há tempos para esta primavera, adiada depois 
para o outono, novamente asseverada para o próximo mês de maio. 

Logo depois dizia-se que também o rei de Itália não tardaria por ai e que eram tenções 
do imperador Guilherme dar um pulo até Lisboa. 

Festas e mais festas não faltariam e todos os monarcas seriam de certo recebidos com 
a proverbial amabilidade dos portugueses. O pior seria se depois lhe houvéssemos de 
confessar como certo povo a um rei de França, deslumbrado pela recepção que lhe haviam 
feito: “Senhor, fizemos tudo o que devíamos e devemos tudo o que fizemos”. 

O boato da última hora desmente todos os boatos precedentes, sendo natural que 
amanhã ainda mais outro desminta. 

Sem esperança de ver breve mais uma testa coroada e respectivos festejos à sua visita, 
meia Lisboa vai, mudar-se, a não ser que a prendam as récitas de Coquelin. 

Já pouco se fala de peças novas, que os empresários ensaiam à pressa, só para 
satisfazer alguns compromissos com assinantes. 

O teatro de S. Carlos foi o primeiro a fechar. O teatro D. Amélia deve dar sua última 
récita com a companhia portuguesa a vinte e tantos deste mês. Já por todos os palcos se ouve 
falar de breves partidas para o Brasil, que tem para os artistas portugueses, devido aos 
movimentos da terra, a especialíssima vantagem de ter o seu inverno nos meses do nosso 
verão. 
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Novidades são, a revista de ano no teatro da Avenida, por uma companhia recém- 
chegada do Porto e a estreia da Companhia Lírica no Coliseu das Portas de Santo Antão, 
espetáculos ontem realizados. 

Os invernos passam sem quase darmos por isso, tão curtos vão sendo; recolhe tarde a 
população que até fins de novembro se deixa ficar pelo Estoril e Cascais; cedo a vemos de 
abalada, toda ela gotosa; reumática, dispéptica, segundo se diz, para dar as pernas nas valsas 
por todas as estações balneárias. 

Só dois espetáculos chamam agora a atenção e prometem ser brilhantes: o que deve 
depois de amanhã realizar-se no teatro D. Amélia, em homenagem a Arthur Azevedo, e, 
outro, no teatro de D. Maria, quando for a transladação das cinzas de Garrett para o Panteão 
dos Jerônimos.  

Sabemos o programa do primeiro; o outro creio que ainda está em organização, sendo 
certo apenas que tanto o gerente do teatro, Fernando Maia, como o comissário régio, Alberto 
Pimentel, tomaram a peito o esplendor da homenagem que vai prestar-se a quem com 
tamanho gênio se pôde gloriar de haver ressuscitado o teatro em Portugal. 

Na récita dedicada ao nosso querido colega brasileiro, demonstração de simpatia da 
Associação dos Jornalistas de Lisboa a seus companheiros de além mar, falarão o Srs. 
Lourenço Cayola, o José Antônio de Freitas, aquele diretor d’O Jornal e este antigo 
correspondente do Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, brasileiro de nascimento, mas 
entre nós residindo há muito. 

Poesias de Cândido Figueiredo, de Lopes de Mendonça, de Jayme Victor, de Afonso 
Vergas, de Morais Pinto, e de João da Câmara  serão recitadas pelos principais atores e 
atrizes da companhia. 

Espera-se que seja linda a festa e que mais uma vez o Bandolim obtenha de 
portugueses e brasileiros, que à festa hão de concorrer o aplauso que merece. 

A iniciativa foi da Associação dos Jornalistas; a empresa do teatro aplaudiu-a e pôs 
imediatamente à disposição dos promotores da festa a sua casa. 

Cumpre-se um ato de justiça. Deve ser uma noite alegre naquele teatro D. Amélia, 
onde Artur Azevedo conta muitas e muito fortes simpatias. 

Assim o inverno se despede de nós. Daqui a poucas semanas a Avenida estará deserta, 
e num deserto apregoarão os homens da limonada e água fresca. 

 

Lisboa, 12 de Abril de 1903  

 

João da Câmara  
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Gazeta de Notícias. nº 131. Rio de Janeiro, 11 de Maio de 1903. p. 1, 8 col.  

 

 

ARTE 

 

 

Continua a primavera, e até se diz que já é tarde para rogativas a Deus a pedir chuva. 

O tempo vai lindo, lindo que até chega às vezes a comover. O Tejo e o céu andam num 
duelo, qual há de ostentar seu azul mais brilhante; andam em duelo de alegria as toutinegras e 
os rebentos novos das árvores. 

Só em desacordo com a primavera, as notícias tristes: pior de todas, a desgraça desses 
tantos homens que uma tentação de indisciplina militar, numa hora má, agora atira para 
longes terras em África, para longe dos seus que vão implorar a clemência do rei. 

Ela lhes acuda, e, entretanto, falemos de coisas que desanuviem um bocadinho em 
arte, se quiserem. 

Tivemos disso agora em Lisboa, e, já que a avis rara nos cantou, cantemos nós 
também a avis rara. Amor com amor se paga diz um ditado daqueles que gostam de armar em 
judiciosos.  

Para despedida de teatros, houve em um deles uma linda festa; Lisboa elegante, que o 
verão obriga a tratar das malas, despede-se com uma linda exposição. 

_____ 

 

A festa ao autor do Bandolim, título com que aqui foi apresentada a peça de Artur 
Azevedo O Badejo, foi um verdadeiro encanto, uma alegria para os amigos, tantos, que ele 
aqui possui, e uma prova de estima que liga portugueses e brasileiros. 

Era-lhe devida a homenagem, devida ao seu talento, devida pela nossa gratidão. 

Todo o artista português sabe quanto deve aos jornalistas brasileiros, sempre dispostos 
a receber com generosidade o nosso trabalho, sempre carinhosamente recebendo, com 
palavras de generoso louvor, os nossos atores.  

Se, por isso, era alegre a sala daquela noite, ainda maior contentamento havia no 
palco, entre os artistas dramáticos que assistiam ao triunfo de Artur Azevedo, um incansável 
na propaganda a favor de quanto é nosso. 

Os aplausos partiam espontaneos de todos os lados quando o Brasil era aclamado 
pelos oradores, e sorrisos abriam-se em lábios aplaudindo e muitos olhos brilhavam de 
comoção. 

Pagava-se uma dívida; de certo enriquecemos. A dívida é grande; pois tanto melhor, 
que o ser-se grato é higiene do coração. 
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Foi a Associação dos jornalistas de Lisboa quem promoveu a festa e à mesma 
Associação pertenciam os dois oradores que nela tomaram parte e os autores das poesias 
recitadas pelos primeiros artistas do teatro, com exceção daqueles que haviam de figurar no 
desempenho da comédia. 

A manifestação tomava assim um outro aspecto mais solene, que em coisa alguma 
impedia à expansão de um sentimento de fraternidade. 

Espero que esta festa obtenha um eco de simpatia no formoso país a que nos unem, 
indissolúveis laços, que, até por amor de nossa pátria nos convém apertar cada dia muito 
mais. 

Os homens de letras de Portugal, prestando homenagens aos seus colegas do Brasil, 
praticaram mais do que um ato de justiça, fizeram obra patriótica. 

Bem o percebeu o primeiro orador da noite, Lourenço Cayolla, que, em frases nas 
quais vibrava um entusiasmo sincero, assegurou que era aquela festa de justiça, mas ainda 
mais de coração. 

Comovidamente o ouvi, confesso-o sinceramente, e escusado me é de certo apontar 
quantos motivos me foram causa do sentimento que me enterneceu. Seria confessar-me 
suspeito e diminuir o valor à minha opinião.  

Nomes ouvi que me recordaram amigos queridos a quem tive o gosto algumas vezes 
ou muita vez de apertar a mão. Que diria Lourenço Cayolla que eu não pensasse de Raimundo 
Corrêa, com quem tanto convivi durante um ano que ele esteve na legação em Lisboa; de 
Filinto de Almeida, companheiro de tantos cavacos no palco de D. Maria, quando eu me ia 
estrear em teatro; de José do Patrocínio, a quem aqui fui apresentado por Ciriaco de Cardoso e 
que tão vivas simpatias me deixou? 

Mas de quantos ele disse o nome, a quem memórias me ligam de muita gratidão: o 
grande artista Coelho Neto e um dos maiores poetas modernos, Olavo Bilac! Quantos outros 
nomes gloriosos ouvi pronunciar nessa noite a Lourenço Cayolla, os quais a muito amo e 
respeito! 

Como todos nos sentimos contentes de ver que a Artur Azevedo era feita aquela 
homenagem, e como às palmas de grande parte da colônia brasileira que assistia ao espetáculo 
misturamos entusiasticamente entre as nossas! 

Terminou Lourenço Cayolla sua pequenina oração, lembrando como na Câmara dos 
Deputados, em Lisboa fôra uma vez recebido o grande orador brasileiro, Joaquim Nabuco, 
convidado pela palavra esplendorosa de Antônio Cândido, e comparou esse fato ao da 
manifestação daquela noite, em que dizíamos aos homens de letras brasileiros quanto os 
considerávamos nossos irmãos muito queridos. 

Soube o orador comunicar-nos o seu entusiasmo e uma prolongada ovação coroou o 
final do seu discurso. 

No palco, rodeando o orador, estavam todos os artistas do teatro. Não houve contê-los, 
e todos, de pé, batendo palmas, ajudaram a ovação do público. 

E o entusiasmo foi crescendo. 

Um a um, foram-se os artistas levantando e, caminhando para junto do retrato do poeta 
brasileiro, ali recitavam uns versos que o público aplaudia sempre.  
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Fechou a parte de recitação, o Vale, que já tem cognome de O Impagável, que recitou 
com muito espírito uns versos de Artur Azevedo. 

Foi uma festa linda, sem dúvida. Quando, depois de caído o pano fui lá dentro 
cumprimentar os artistas, encontrei radiante o visconde de S. Luiz.  

- Lindo! Lindo! Dizia-me ele.  

E ainda não tinham acabado as ovações a José Antônio de Freitas, que com um 
discurso de vibração extraordinária, ele brasileiro, ele amando o nosso país, para onde veio 
pequenino, quase tanto quanto a sua terra, com um discurso, em que revelou todos os altos 
dotes de um espírito e o diamantino de seu caráter, pôs ponto final eloquentíssimo numa das 
mais belas manifestações que vimos feita a algum artista. 

Conhece-o todo o Brasil, pois que, há já muitos anos, José Antônio de Freitas é 
correspondente de Lisboa para o Jornal do Comércio. Vivo nervoso, fácil de inflamar-se, 
depressa reconheceu que enormes simpatias tinha naquela plateia costumada a aplaudir o 
tradutor de Hamlet e do Otelo e de graciosíssimas comédias de puríssima moralidade que ele 
pôs em português com toda a graça, que é de seus dotes mais simpáticos.  

O entusiasmo com que foram acolhidas suas primeiras palavras foi crescendo até final, 
interrompido sempre o orador por constantes aplausos, ou de maior ovação para o Brasil ou 
de agradecimento pelas palavras lisonjeiras que dirigiu à nossa terra. 

Difícil me seria reproduzir quanto José Antônio de Freitas disse belo e grande, 
satisfeito como estava de poder tomar parte naquela festa a um de seus patrícios, naquela festa 
que lhe demonstrava a união de dois países a que muito quer – festeiros, seus companheiros, 
jornalistas, daqui; festejados, um dos mais queridos jornalistas do Rio. 

Eloquentíssimo às vezes, ergueu a plateia em doidos aplausos, quando, para explicar a 
indissolubilidade da união de brasileiros e portugueses, disse que ambos os povos eram 
sujeitos ao mesmo rei, entre o qual nada podia o tempo, nada as revoluções podiam. Esse rei 
era Luiz de Camões. 

Terníssimo outras vezes, comoveu-nos dizendo o amor que tinha à nossa terra, o amor 
que tinha à pátria onde nascera e onde dormia sua mãe o sono eterno. 

No principio da homenagem a Artur Azevedo, um português exaltou o Brasil e 
Portugal; no final foi um brasileiro quem exaltou Portugal e Brasil. 

Portugueses e Brasileiros uniram-se na mesma ovação calorosa prolongada, vibrante. 

Disse Augusto Rosa uns versos de Morais Pinto, Telegrafia em fios. Pudessem aqueles 
versos ser verdade, pudesse Artur Azevedo naquele mesmo instante, receber a nova do que ali 
estava passando no teatro, ouvir um eco dos aplausos, perceber em toda sua intensidade a 
muito doce comoção de todos! 

Sentir-se-ia mais iluminado o seu espírito, que todos conhecem; sentir-se-ia 
suavemente perturbado seu coração, que eu conheço. 

Com um abraço lhe mando notícia desta festa. 

Pago assim como pobrezinho o muito que lhe devo. 

_____ 
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Arte ainda: a exposição de Belas artes na sala da Academia de São Francisco. 

Muito mais pequena que a dos outros anos, quatro salas apenas e talvez menos 
recheadas. Pois tanto melhor, visto que dos grandes poucos faltaram e podemos mais uma vez 
aplaudir Columbano, Salgado, Malhôa, Carlos Reis, Antônio Carneiro Junior, que se vai 
afirmando artista e ainda muitos outros.  

Não faltou o rei em duas obras muito belas: um pastel, Efeito de Luar no Sado, e outro 
quadro representando o mesmo rio executado pelo novo processo de Rafaelli.  

De outras obras pertencentes a outros ramos da arte, citemos em primeiro lugar um 
leque de rendas admirável, executado pela Sra. D. Maria Augusta Bordallo Pinheiro, que 
descobriu a forma de, com um simples fio de linha, tecer verdadeiros poemas. 

Mas quem, sobre todos, deu vida à nova à exposição foi Antônio Teixeira Lopes, que 
nem menos de quatorze obras apresenta, além de quatro reduções fundidas em bronze. 

Senti- se a gente à vontade para dizer bem do grande artista, porque já é a sua fama 
universal. Não pode uma simpatia mais do que isso, uma funda amizade perturbar-nos em 
nossa apreciação. Teve o prêmio maior na exposição de Paris, o prêmio de que são até para os 
seus, mas sobretudo para estrangeiros, tão avaros os franceses. 

A dúvida é uma só: por onde começar, que obra de arte escolher para a colocar acima 
das outras. 

Logo ao descer da escada, se nos depara a magnífica estátua que Teixeira Lopes 
moldou para o túmulo de Oliveira Martins e a que pôs o nome de A História. Ao entrar na 
primeira sala, sorri-nos logo em seu mármore uma galante rapariga, cheia de vida e de 
mocidade. 

Os mesmos dedos moldaram uma e outra; deram ao rosto da História aquela profunda 
tristeza e ao olhar saudoso uma luzinha de esperança; deram à rapariga toda uma primavera 
em flor que até parece que a pedra adquiriu perfume. 

O mesmo artista que recortou na madeira o estático Santo Isidoro, de mãos belíssimas, 
que, se ele as levantasse para o céu, faria o céu o milagre que lhe pedissem, o mesmo artista 
que tão maravilhosamente compreendeu o êxtase de um santo, depois, cheio de ternura, de 
certo numa hora em que sua oficina o iluminava, uma manhã de primavera, e as rosas 
embalsamavam o ar, e em cada galho de árvore cantava uma toutinegra, esboçou, moldou 
aquela encantadora criancinha de três meses, um amorzinho careca, cheio de refegos, com a 
cabecinha ainda mal sustida pelo pescoço franzinho. 

Lá vimos, outra vez, reproduzida, a expressão carrancuda e má de Caim, um dos 
primeiros grandes triunfos do escritor, e o doloroso olhar da desgraçada Viúva, obra prima de 
sentimento. 

Original em toda sua simplicidade, nem uma só vez Teixeira Lopes emprega, para nos 
comover, um processo grosseiro: cada vez vai procurando maior singeleza em seus temas, 
cada vez mais facilmente alcançando a comoção. 

No seu encantador eremitério das Devesas, ao pé de Vila Nova de Gaia, gosta de 
cismar; e ali trabalha em doce tranquilidade, todo entregue à sua arte, tamanho como os 
maiores e tão simples e modesto como um santo. 
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_____ 

 

Não é verdade que sabe bem às vezes falar um bocadinho de arte e de artistas, 
fulgindo assim para uma região mais suavemente luminosa, muito longe de baixas intrigas e 
onde não chega o murmúrio das pragas dos que andam na luta pela vida? 

Lembro-me agora daqueles números das Névroses de Rollinat, que ele intitulou  
Refúgios. 

Pois toda arte é um refúgio de nevróticos, e bendita seja a hora de descanso que nos dá 
ao pensamento, quando a procuramos e ela nos estende de boa vontade os braços, seja 
oferecendo-nos a alegria de uma comédia, seja nosso olhar encantando com as formas divinas 
de uma estátua. 

 

 

Lisboa, 19 de Abril de 1903.  

 

João da Câmara  
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Gazeta de Notícias. nº 153. Rio de Janeiro, 2 de Junho de 1903. p. 1, 7 col. 

 

 

ESTRANGEIROS 

 

 

Chegou o mês de maio e com ele a invasão dos conquistadores que vêm sempre como 
as rosas e as andorinhas, dizem uns, como o oídio e os gafanhotos, dizem outros.  

Há sobre esta gente a mesma terna questão que desde há muito, se ventila sobre a 
utilidade dos pardais comendo insetos e prejuízos que causam devorando as searas.  

Este ano, porém, o benefício ou a praga, como lhe queiram chamar, foi em grau muito 
maior do que o costume. 

E senão, é vermos. 

Ainda no princípio desta semana que passou deu Coquelin no teatro D. Amélia sua 
última récita e já ontem aqui se estreou uma companhia de zarzuelas, Nadel à frente. No 
teatro da Trindade outra companhia de zarzuela está representando, há dias, o mais alegre 
repertório espanhol. No Coliseu gigante das Portas de Santo Antão, uma companhia lírica leva 
à cena – e, diga-se entre parênteses, muitíssimo bem – as melhores óperas, sem excetuar as de 
mais exigente espetáculo. 

Desta vez foi completa a invasão dos estrangeiros 

Que é dos nossos? 

A companhia portuguesa do teatro D. Amélia há já bastantes dias que partiu para o 
Porto, onde, todas as noites, mais ou menos, varia de espetáculo, porque leva para o teatro de 
S. João o melhor repertório que, nos meses de inverno, aqui foi acumulando. 

O que mais no Porto agradou até agora foram as comédias Madame Flirt e Segredo de 
Polichinelo. 

Os societários do teatro de D. Maria breve tomarão o mesmo caminho e quem quiser 
em teatro ouvir fala português terá que sair de Lisboa. 

Parte da Companhia de D. Amélia tenciona partir para os Açores, percorrendo as ilhas 
principais, que, com tanto entusiasmo, costumam receber os atores que daqui vão, ainda que 
só por exceção organizados em companhias regulares. O mesmo, não sucederá desta vez, pois 
acompanham seus colegas as atrizes Lucinda Simões e Lucília, sua filha, uma das maiores 
glórias do teatro português e a sua fulgente e mais certa esperança. 

Para o Brasil já partiu a companhia de Souza Bastos e deve amanhã embarcar a 
companhia de José Ricardo. 

Sobre Palmira Bastos já tanto se disse e tanto haverá sempre para dizer! Nenhuma 
como essa atriz tão gentil nos tem surpreendido pelas extraordinárias modalidades de seu 
feitio artístico. Chamam-lhe estrela e não nos resta dúvida de que o seja; mas como é que em 
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seu zenith ainda tantas surpresas nos reserva? Dedicou-se agora ao teatro de declamação para 
que tem inquestionável talento e tanto que, muito nova ainda, quase uma criancinha apenas a 
balbuciar, lhe deram os Rosas e Brazão papéis de responsabilidade quando da última viagem 
que fizeram ao Brasil. Tentou-a depois a ópera cômica, em que, em seu tempo, nenhuma a 
soube igualar talento musical sem dúvida de primeira ordem. 

Deixou-nos saudades. 

Saudades nos deixa José Ricardo, cômico inigualável, que parte com Lopiccolo, e por 
uns meses decidiu pôr ponto em noites muito alegres. Vai com eles Felipe Duarte, um querido 
amigo, maestro cheio de talento, cujas músicas o Brasil conhece e já muitas vezes aplaudiu. 

Assim nos deixam todos, com a sensaboria do verão a pesar-nos cada vez mais? 

Pois sejam bem vindos os estrangeiros. 

 

* 

** 

 

As mais faladas récitas ultimamente foram – a Sr. Ex. como a quem é – as de Coquelin 
no teatro D. Amélia. 

Não parecia senão que estávamos em pleno inverno, tão longa, às portas, era a fila das 
carruagens, tão contínuo era, ao começo do espetáculo, o ruge-ruge das sedas no átrio do 
teatro. Senhor Josué parou o sol, Coquelin mandou ao inverno que se não fosse, e toda a alta 
sociedade de Lisboa deixou para mais tarde sua viajota de primavera para o campo ou para o 
estrangeiro. Reteve-a na capital o cartaz pomposo com grandes letras anunciando nomes 
lendários  

Foram grandes as enchentes, foi colossal aquela noite em que foram representados o 
terceiro e o quinto atos do Cyrano de Bergerac. 

Houve um bocadinho de Molière a mais no repertório e estou em crer que Coquelin 
não andou bem estreando suas récitas com o Tartufo. Valeu-lhe talvez o pelo do mesmo cão, 
pois que nessa mesma noite representou as Preciosas ridículas, uma de suas maiores glórias. 

Ainda nos deu, noites depois, o Bourgeois e o Coquelin Cadet representou o Médico à 
força, que Taborda faz inimitávelmente, e Coquelin filho o Doente de Cisma, que melhor fora 
ter esquecido na gaveta. 

A última de Moliere foi o Mariage forcè. O repertório foi mal escolhido. Só deu 
descanso a Molière com velharias. O mais moderno com que nos mimoseou foi o Abade 
Constantino, tanto ou mais, muito mais, envelhecido que a Mademoiselle de la Seiglière e La 
Joie fail peur.  

Dizem muitos que tivemos o prazer artístico de ver representar conforme a tradição do 
teatro francês. 

Não há dúvida que tais representações, se assim fosse, com todos os requisitos do 
cenário e mais requisitos indispensáveis, poderiam, até para nós, ser coisa curiosa, para uma 
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ou duas vezes. Mas também é certo que, se os franceses continuam como até aqui, à tradição 
agarrados, pouco mais poderão caminhar do que uma lapa num rochedo. 

Pode a afirmação servir também para defender muitos erros, o que de certo será 
cômodo; mas não tem outra vantagem além da comodidade. A tradição!... Se ela fosse no 
Doente de cisma o que Coquelin filho nos mostrou, borrando o papel de princípio a fim, com 
sensaboria notável, sem um pormenor que se aplaudisse, como explica-se a fama de Molière e 
de seu teatro? 

Das peças modernas, o grande Coquelin – e cognome só cabe ao mais velho – deu-nos 
apenas dois atos do Cyrano, em que obteve um desses triunfos de ficarem lembrando. 

Diga-se, já que de melhores noites falamos, que não faltaram aplausos vigorosos ao 
desempenho do Genro de Mr. [Poimier], da Mademoiselle de La Seiglière e, sobretudo da 
deliciosa comédia de Mme. Girardin  La Joie fail peur 

A graça de Coquelin Cadet é muito original nos monólogos e ele nos valeu com ela 
algumas vezes. A maior parte das récitas correram muito frias. 

Confessaremos que, ouvindo os franceses, tivemos quase sempre saudades dos 
italianos, do Zacconi, da Duse, do Novelli, que tanta vez nos fizeram esquecer que estávamos 
no teatro admirando um artista, para nos comover com a ilusão da verdade. Nunca tal nos 
aconteceu agora, ainda quanto mais nos espantava a habilidade do ator; nem um calafrio nos 
passou pela espinha, nem um bater sentimos mais doloroso do coração, como quando vimos o 
Pedro Caruzzo, a Casa de Boneca ou o Pão alheio. 

De muito maior encanto foram para nós as récitas de Maria Guerrero e Lope de Veiga 
e Terso de Molina encantaram-nos muito mais que Molière. Mas nos agradaram 
representações de outros franceses, menos agarrados a velharias, da Sara, da Bardet e da 
Rejane. E, para que toda a verdade se diga, embora se irritem os que não admitem confrontos, 
asseveramos que João Rosa no Abade Constantino e Taborda no Médico à força, não podem 
com justiça comparar-se a Coquelin Cadet, tão superiores lhe ficam. 

Ponhamos de parte, quanto possível, o patriotismo e também a graça que o visconde 
de Castilho pôs na sua tradução, a qual, por muito portuguesa, nos agrada naturalmente muito 
mais que o original de Molière; façamos de bom grado todos estes descontos, e ainda o nosso 
velhinho, o querido Taborda, se nos amostra incomparável. 

Tinha isto cá dentro e por força havia de dizê-lo. 

Dizem-nos que Coquelin voltará para o próximo inverno e que representará completo 
o Cyrano de Bergerac. Se assim for, teremos noites felizes e de grande entusiasmo no teatro 
D. Amélia. 

Quem deveras sai glorioso de tudo isto certamente é o visconde de São Luiz, cada vez 
melhor confirmando seu talento de empresário, já hoje de fama europeia incontestável. 

Outro, ainda que de gênero muito diferente, mas igualmente audacioso e de pasmosa 
atividade, possuímos em Lisboa. Sem campo, quase sempre fora da arte, é muito mais vasto. 
Contrata inglesas formosas, pretos retintos, chineses de rabicho, russos cantores, americanos 
palhaços, japoneses equilibristas, gigantes e anões, corcundas e rainhas de formosura, 
elefantes e leões, ursos, tigres, macacos e focas.  
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Deu-lhe um dia para ter uma companhia de ópera no Coliseu, e aí parte o comandador 
Santos Junior em que busca de sopranos e contratos, de tenores e baixos, de coros e orquestra 
e consegue finalmente, por um preço fabulosamente mínimo, dar ao público o que às vezes 
lhe não deram os empresários de São Carlos. 

Antes de ontem ali estivemos assistindo a uma representação da Ainda, posta em cena 
com luxo e executada melhor do que discretamente. 

A geral do Coliseu custa apenas dois tostões e enche-a o povo todas as noites. Não 
tem, infelizmente, melhor escola de música. Valha-nos, pois, o Coliseu. 

No teatro D. Amélia estreou-se ontem uma zarzuela que vem rivalizar com o que 
estave na Trindade. 

Os tipos daquelas comédias todos se parecem uns com os outros, como nas farsas 
antigas; é sempre a mesma graça nos homens, a mesma desenvoltura nas mulheres: os trechos 
de música também pouco variam de desenho, nem os libretos dão aos maestros grande motivo 
para variações; mas deixá-lo, é uma alegria quando uma companhia de zarzuela se apeia na 
estação do Rossio. 

Há outra animação nos palcos, por vezes tão mortos; as músicas ficam logo no ouvido, 
passam logo a todas as bandas, que as espalham em notas metálicas por toda Lisboa. É um 
dos característicos do nosso verão este das músicas espanholas assobiadas pelas ruas. 

Diz um ditado francês Tout passe, tout casse tout lasse. Chegou a vez de morrer ao 
maxixe da Capital Federal, que reinou soberano todo o inverno no assobio do garoto, o que é 
a suprema glória da popularidade. 

 

 

Lisboa, 10 de Maio de 1903. 

    João da Câmara  
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Gazeta de Notícias. nº 160. Rio de Janeiro, 9 junho de 1903. p. 1, 7 col. 

 

 

PREGÕES 

 

 

São pedaços de música que nos entram pela janela, dizendo-nos a luta pela vida que 
vai lá fora. 

Pedaços de música nem sempre boa. Há pregões alegres, outros que fazem saudades e 
ainda outros que nos arreliam ou nos enguiçam. São uns estrídulos como notas de clarins, 
outros sortunos como o vento sul nas ramadas dum cipreste. 

Vão-nos dizendo a vida da cidade, o que ela devora, o de que ela precisa para seu luxo 
e para seus vícios. Uns atrás dos outros, passam o homem de hortaliça, o das agulhas e 
alfinetes, o das cautelas.  

A rua é bulhenta, e cada rumor nos fala, nos conta alegrias ou misérias.  

Agora mesmo ai passou o ferro velho com que assustam as crianças cá do bairro, 
quando elas não querem adormecer. Levava um barrete de peles na cabeça, e por cima um 
chapéu de Coco esverdinhado e ainda por cima um chapéu alto, com reflexos vermelhos, às 
costas um monte de fato, na mão um candeeiro de três bicos e na outra um saco, onde leva os 
meninos. 

- Ferro velho! 

E tudo o que ele consegue leva, vai dizendo alguma história triste, sempre de miséria e 
muita vez de morte. 

À esquina de um canteiro, com pulmão apregoa um número, que vai longe voando, 
como nas asas duma esperança. E há quem faça seus castelos no ar, e medite na combinação 
dos algarismos, e os some, e lhes tire os noves, e sonhe riquezas.  

- Ferro velho!  

Há pregões que fazem saudades e que de tempos a tempos voltam, recordando horas 
melhores. 

É a música deles que se junta ao perfume da estação a acordarem lembranças.  

Quem não tem, desde que os primeiros cabelos brancos nos vêm entristecer, 
reconhecido o poder evocador de certas melodias? 

Quando os poentes começam a tingir-se de cores menos cintilantes, quando já são 
frescas as tardes e já uma ou outra folha precocemente amarelecida se desprende da árvore e 
um cheiro mais intenso de frutos maduros embalsama o ar; quem não recorda o tempo feliz e 
luminoso de suas férias de crianças, a chegada à casa dos pais de que todo um ano se esteve 
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longe e o festejar de todos e a alegria do jantar com a família e o adormecer contente em meio 
dos seus? 

De volta ao colégio, no triste mês de outubro, eu evocava imagens, perfumes, músicas 
que de novo, numa saudade, me fizessem reviver setembro; e ouvia outra vez a mulher dos 
figos passando pela rua apregoando: 

- E ah! quem quer figos, quem quer almoçar!  

É uma das melodias mais lindas das que usam as vendedoras de Lisboa. Talvez por 
isso a evocava de preferência as outras. 

Ainda hoje, quando a mulher passa, com a sua grande giga à cabeça, cheia de figos da 
Outra Banda, muito doces, acamados entre as folhas de vinha, gosto de lhe ouvir o pregão 
com seu remate original. 

- Olha os figuinhos de capa rota! 

Então revivo tempos que se foram, sonhos da mocidade que eu julgava eterna. 

A mulher que, o ano passado, todas as manhãs, no princípio do outono, passava pela 
minha rua, não era de certo a mesma cuja voz argentina encantava meus ouvidos de criança, 
moldada em sua cantiga tão fresca. Decrépita velhinha deve ser agora, se ainda vive. Mas o 
canto é que é o mesmo, canto de remotas eras; a mesma frescura das manhãs, o mesmo 
aroma. Meus ideais são outros, mas a saudade ajuda-me a reviver nos antigos. Mortos 
ressuscitam, amigos velhos que me quiseram e a quem eu quis muito. 

Perde-se o pregão ao longe, e quanta vez me deixa ficar cismado no que meia dúzia de 
notas me fizeram dentro de mim alvorecer entre brumas! 

Mal pensa quem vai apregoando o que pode assim seu pregão distraído ir acordando 
pelas ruas. 

- E ah! Quem quer figos, quem quer almoçar?... Olha os figuinhos de capa rota! 

Como são lindos alguns pregões de Lisboa! Outros há de tristeza profunda, como 
profecias agourentas, outros que incomodam os nervos com a voz rachada das pregoeiras.  

Percebê-los é coisa rara. Assim ao que dizia: “Quem quer colheres, palitos, e roscas!” 
ouviam todos: “ Morreu a mulher de Felipe Roque” E o homem zangava-se fora de toda a 
razão quando assim o pregão lhe repetiam. 

É o que anima as ruas pela manhã. São as mulheres do leite, são as peixeiras, varinas 
com seu lenço desatado, chapéu de abas largas, pé descalço, saracoteando a saia curta e 
cantando um pregão para as águas furtadas, onde vai acordar os mais dorminhocos, como se 
fosse um raio de sol. Como a Leonores ou Vilantes de bom grado as cantariam Camões ou 
Rodrigues Lobo. 

Bulhão Pato fez a uma peixeira da Costa uns versos encantadores. 

Mas não só elas animam a cidade. Por entre o seu vozear, uma vez ou outra, uma nova 
melodia aparece que nos chama atenção. 

Ciriaco de Cardoso, na última revista para que fez música, aproveitou algumas que 
então andavam em Lisboa mais em voga; não me lembra se já nesse tempo existia o pregão 
das azeitonas a não ser quanto o salamim. 
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Dão alegria esses cantos às manhãs muito claras, por entre o rodar das carruagens e o 
tinir das campainhas dos elétricos. É a vida que vai lá por fora, e o canto glorioso dos que hão 
de conquistar a pequenina vitória de mais um dia ganho. Ainda o primeiro pregão se ouve, 
atenuado pela distância e já outro e outro vem estrugindo. É o leite, é o peixe, são o azeite e o 
petróleo, as frutas e a hortaliça, os jornais, as cautelas, os ferrinhos dos caldeireiros, o assobio 
dos amadores.  

E todos tem sua música diferente, no soprano das mulheres ou no baixo profundo dos 
homens. 

Há alguns antiquíssimo. Ouvimo-los em pequenos e já eram da tradição nesse tempo.  

Aquele mesmo pregão entreabriram-se adufas há mais de dois séculos, e há um pst! 
Pst! De um andar alto, a vendedeira levantou a canastra ou a celha e olhou para cima, lá para 
donde a chamavam. Se os homens das cabeleiras empoadas ou ainda mais antigos, do tempo 
dos chinês encaracolados a D. Pedro II, voltassem hoje a Lisboa, haviam de jugar que a 
mesma preta lhes media fava rica ou mexilhão, que a mesma saloia lhes vendia os tremoços e 
o queijo. 

Desde madrugada até alta noite, o pregão é nas ruas como um relógio, e sabe a gente à 
quantas anda. Assim se marcam as horas em muitas casas. É o leite de madrugada, o jornal 
das sete horas, a hortaliça das oito, e assim pelo dia adiante; à tarde uns certos jornais, a lista 
geral quando houve loteria; à noite mais jornais e a preta: “ferre, ferre, ferre mexilhão!” 

Quando eu era estudante de instrução primária, passei horas e horas muita vez desde 
as oito até às quatro da tarde fechado num quarto com a minha história ou a minha gramática, 
enquanto o professor ia e vinha acompanhando meus irmãos mais velhos ao Liceu. 

Cada hora me parecia um século. O quarto era para as trazeiras da casa, dava para 
cima duns telhados, mas chegavam-me lá felizmente alguns dos rumores da rua. E era pelos 
pregões que eu ia sabendo as horas. 

Eram três e meia, mais minuto, menos minutos, quando eu ouvia. Era quase a hora da 
liberdade! Nas palavras gaguejadas pelo velhote lia coisas escritas com sol, cheias de ar, 
cheias de riso, e ala que já é tarde! Dali a um instante chegavam meus irmãos, era uma 
alegria! 

O seu pregão foi um dos que se perderam. Também, era só dele. Perdeu-se com muitos 
outros, com o de muitas pequeninas indústrias que monopólios acabaram, ou que, por si, se 
deixaram morrer. 

Era o homem um velhinho, muito velhinho, tão velho que era até fantástico. Tantas 
vezes o ouvi, vi-o apenas uma vez; mas nunca mais me esqueceu. Usava um sobretudo muito 
comprido com todas as cores intermediárias do verde garrafa e roxo vinoso com que a 
antiguidade costuma tingir este gênero de traste. Sobre os cabelos brancos, um chapéu com 
uma certidão de idade tão antiga como a do casaco. As calças a enfiarem-se sobre as botas 
rotas. Um grande cabaz no braço, cheio de caixa de fósforos. 

Caminhava lentamente, arrastando os pés, dizendo com voz trêmula:  

- E ah! Aqui qui qué fofe ? 

Era assim, lembra-me tão bem! 

Vinha não sei de onde, ia até não sei onde, passava pela rua de S. José às três e meia. 



834 
 

A voz muito fraca ouvia-se-lhe desde muito longe, e, como ele caminhava muito 
devagar, por muito tempo se lhe ouvia. Ou eram os meus ouvidos ansiosos que se apuravam 
para aquele pregão do tatibitate? 

- E ah! Qui qui qué fofe? 

O contentamento que me dava o velho! 

A sua tristíssima cantiga era para mim uma alvorada. Parecia que me trazia luz ao 
quarto onde estudava. Fechava o tinteiro e os livros, arrumava as canetas. Quantos risos o 
velhinho me trouxe, com o arrastar dos seus pés! 

Se ele o suspeitava sequer! Tão tristinho caminhando, tão curvado, tão ofegante, 
velho, velho ainda agarrado à vida por chuvas e por sois agariando o sustento, quem lhe diria 
que com três notas de sua boca desdentada ia, lá por detrás do telhado, levar alegria a uma 
criança? 

O que eu gostei desse velho!... Era como uma sineta vibrante que me dissesse: “findou 
seu trabalho, já ganhaste o descanso!”  

A hora que bate para marcá-lo é sempre bem vinda. Até parece que os sinos das 
fábricas e dos colégios têm outra forma de tocar ao meio dia e à noite, que não é o da manhã 
quando ainda no lusco-fusco melancólico, acordam a gente para a lide.  

Sinetas e pregões, quantos terei ouvido em minha vida e em que diferentes 
circunstâncias! Nunca me esqueceu o velhinho do fósforo. 

Na província são as ruas mais silenciosas; mas por isso mesmo, qualquer rumor chama 
a atenção. Nas terras menores, à voz do pregoeiro, que lê os editais do presidente da câmara, 
assomam às janelas cabeças curiosas. 

Outra vez é um caixeiro viajante que chegou à hospedaria, um animal que se perdeu e 
pelo qual o pregoeiro promete alvissaras.  

Fala compassadamente, com as frases aos sacões, para que a voz suba distinta até o 
fim da rua. 

E no grande silêncio da tarde, que só chilreios de pássaros perturbam ou o correr de 
água na fonte, aquela recitação monótona, repetida, da mesma frase estudada de cor, vai 
subindo pelas ruas íngremes, ouve-se depois descendo do alto dos castelos em ruínas, caindo 
sobre a povoação como um canto de muezim.  

Faz tristeza. O silêncio depois ainda parece mais profundo. 

Que diferença em Lisboa! 

Ainda hoje passei pela feira de Alcântara. Que balbúrdia lá ia!    

O povo apinhava-se nas ruas estreitas, em frente das barracas de jogos, de 
quinquilharias, de comidas e bebidas, teatros, arlequins, cavalinhos de pau, e mais alto que o 
vozeirar do povo e o rufar dos tambores e das castanholas, ouvia-se a voz do homem das 
loterias apregoando os bichos, a dos empresários enaltecendo seus espetáculos, a dos 
taberneiros dizendo a lista de suas cozinhas. E já o carro americano ia longe, e ainda livre 
chegavam os gritos com que eles tentavam a gula ou a curiosidade ou vício. 

- O leão e o macaco!... Falta apenas o urso! 
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- Entrem, senhores, entrem!... Vai começar! 

- Peixe frito e dobrada! 

É sempre um rufo de tambor, um troar de cornetas, o raspar de canas numa dança de 
pretos, a voz rachada duma camareira a cantar arrastadamente uma malaguena. E os pianos e 
os realejos e o tiro ao alvo, tudo a desafinar, tudo a apregoar! 

E descansaram os ouvidos e fatigam-se os olhos com as cores berradoras dos cartazes, 
que também eles gritam, que também eles apregoam maravilhas; o maior sucesso do ano em 
teatro, o melhor romance de aventura, o melhor emprego de capital, vida e saúde por dois mil 
réis! 

E a gente tapa os ouvidos, e a gente fecha os olhos. 

Para que? O reclamo de hoje era capaz de ir ter com Santo Antão no deserto, como a 
pior das tentações. 

 

 

Lisboa, 17 de Maio de 1903.  

 

João da Câmara . 
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UMA POESIA BICUDA 

 

 

Entre mulheres do teatro:  

- Que idade tens tu? 

Resposta de abespinhada: 

- Uma mulher tem sempre a idade que parece. 

A outra calou-se um instante. E depois, com um suspiro: 

- Não te fazia tão velha. 

Porque será esta mania ridícula de esconder a idade, de por chinó, de pintar os 
bigodes, que até dá às vezes em homens inteligentes, que até deu naquele que, há pouco dias 
glorificamos. Almeida Garrett? 

Encontrei, há tempos, um antigo companheiro de colégio, que, pelas contas que deitou 
à idade, ainda não era nascido quando íamos juntos para o Carreira de Melo, fumando o nosso 
cigarro, já cheios de importância, e ele até com um namoro na Pampulha. Agora branco, 
careca, desdentado, cheché e gagá, quer ser mais novo do que eu, quinze anos nem menos! E 
disse-me, e eu não lhe bati porque estou hiperácido e gostoso. Que querem? É a idade. 

Então senhoras? Quantos anos ando eu para diante, tantos andam elas para trás. Uma 
atriz que eu conheci tinha um filho que durante perto de dez anos, esbarrou nos nove. Não 
havia arrancá-lo daquela teima. Cresceu-lhe o buço e andava vestido de marujinho.  

- Que idade tens tu, ó Gaspar? 

- E ele com uma voz muito grossa:  

- Nove anos. 

E a mãe afirmava logo: 

- Nove anos. 

Andou no colégio, fez muitos exames, saiu reprovado, foi dado por inútil, marchou 
para casa do pai, na província, de barbas muito grandes e nove anos. 

Mas nas mulheres, paciência. Ainda se compreende às vezes o que lhes custa abdicar. 
Foram formosas, foram rainhas; o aviso do primeiro cabelo branco não as encontrou 
prevenidas e o mal teve um remédio fácil: um maior cuidado ao espelho todas as manhãs. O 
dentista passou a ser um confidente; sabes guardar segredo. Mas o pior foi quando a pele 
perdeu a frescura e as rugas começaram a vingar-se. De noite o cold-cream e o pó e arroz 
desempenham bem seu ofício; mas, de dia, é preciso o véu branco, espesso que faz desconfiar. 
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Triste hora em que tem o diabo de se fazer eremita! Aquela que, há vinte anos 
deslumbrava a população e caminhava na rua produzindo êxtase, ouvindo murmúrios de 
pasmo, não a contentam hoje madrigais dos que ainda no enredado das rugas, no embaciado 
da pele, traçam com esforço de fantasia a firmeza das linhas antigas, puríssimas. 

Uma velha pintada pode ainda meter piedade; um general de bigodes pretos, tão pretos 
que por força devem ser brancos, como dizia Guerra Junqueiro, pede troça e nada mais. 

Mas a que vem tudo isto? 

_____ 

 

É que ontem meti-me a fazer uns versos, poesia que tem o título provisório de 
Mocidade. 

Doente, com a trovoada que pairava na atmosfera desafinar-me os nervos, respirando 
com dificuldade, cheio de ideias negras, achei-me velho para tratar do assunto e pareceu-me 
que as quadras me saiam com barrigas de perna de algodão e um não sei o quê de Taborda 
quando se caracteriza de janota. Queria fazê-las todas cheias de luz de aurora, perfumadas, 
como um jardim de Sintra em madrugada de abril, e as minhas personagens pareciam coristas 
velhas a fingir mulheres do campo e a minha paisagem era pintada pelo cenógrafo do Dallot 
para a feira do Alcântara. 

E veio-me então este susto. Não saberes eu já cantar a mocidade, porque estou velho 
demais?... E logo outro ainda pior: E não será cantá-la como por chinó e pintar as barbas? 

Todos os que trabalham conhecem estas horríveis horas de desânimo e como soam 
fúnebremente as três silabas de um não posso. 

Acordei hoje de melhor humor, a trovoada desfez-se, os meus nervos aquietaram-se, e 
com um bocadinho de ilusão de saudade, logo darei conta do meu recado, se Deus quiser. 

Meti-me, há tempos, a compor um livro que dei por título A Cidade. Tomei as minhas 
notas, conforme impressões que ia tendo, fiz os meus borrões, completei o meu índice. Eram 
diferentes aspectos da cidade – alguns particulares de Lisboa – e estado da alma que 
produzem, manhã e noites, madrigais e poesias soturnas, e sol nos campanários e o lívido luar 
nos palácios velhos. Cada poesia devia logicamente ligar-se à que a precedia, fosse apenas 
com lógica de contraste, o que nunca em descrições de cidades [ poderia] dar um sobressalto, 
se me foram contrastes à inspiração.  

Andava influído no meu trabalho. Cada apontamento colhido, cada aspecto que me 
seduzia, eram passos que o livro ia dando sem esforço. Conforme o estado do meu espírito, 
assim na tranquilidade do meu quarto ia pondo em ordem impressões. [Das melhores] forma, 
buscando a rima. 

Já [andava] a caminho a obra, quando o editor me pediu, precisando dar o que fazer 
aos tipógrafos, que lhe mandasse manuscrito para duas folhas de vinte e quatro páginas. 

Mandei. Esbarrei na terceira folha. 

Já não trabalhava no que me dizia a vontades; impunha-se-me o assunto com o 
despotismo lógico do índice que eu preparava. Quanto mais o homem instava pelo original, 
maior a dificuldade se me antolhava de compô-lo. 
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Assim, durante dois anos, foram amarelecendo no depósito as duas folhas já 
impressas. 

A culpa foi dele, e a culpa também foi minha, que me não conheci a mim mesmo. 

Pois não sabia eu o que são distrações do espírito e que pode a poesia ser refúgio, mas 
nunca deve ser castigo? Não era de ver que não poderia cantar a mocidade, senão em 
cantochão, nas tardes em que mais se me emperram as juntas e todo o trabalho me é martírio? 

Bem dizia o marquês de Pombal: “Devagar porque tenho pressa”. E esse pensamento 
deveria eu ter dito ao editor os versos de Nicolau Tolentino: 

 

Ele mui bem o entendia; 

Vamos-nos também, senhor, 

Fazer o que ele fazia. 

 

E, com a ajuda de Tolentino e do marquês, o meu livro estaria pronto. 

O assunto que nos seduz, logo que nos seja imposto, assume carranca de pesadelo, 
perde toda forma que nos atraiu, parece-nos vazio de toda a essência. Nem as notas mais 
pormenorizadas nos revelam a sedução primeira. O espírito distraído pelos acasos da vida não 
quer tomar o caminho que lhe indica a nossa vontade. E tomaria outro talvez, que o espírito é 
caprichoso. 

Se paro um quarto de hora num dos centros de cavaco, que ideias levo para casa, o que 
aprendi, que me vai cá dentro remoendo a fantasia?... Suponhamos, que fizesse agora, Que se 
está discutindo no Chiado?... Sei-o perfeitamente: é o contratos do fornecimento de carnes 
feito com a câmara municipal ou o novo partido do Sr. João Franco, cuja insignificância é 
demonstrada por progressistas e regeneradores em significativos artigos que duram há perto 
de um mês. Suponhamos que entrava na conversação, que defendia o Sr. conde de Ávila e 
atacava o Sr. José Luciano – tudo por hipótese -, que apenas prestava um desatento ouvido 
aos que passavam junto de mim exaltando os méritos de Lola Ramos, a triple conquistadora 
do teatro D. Amélia. Suponhamos que me inflamava e que encontrava depois em casa para 
compor Os alegres velhinhos, um casal de velhos que eu dantes encontrava em Lisboa, às 
vezes, ele a endireitar-se dando o braço à mulher protetoramente, ela a fazer-se mais velhinha 
para mais merecer aquele amparo, de que [ia] toda idosa. 

Era lá possível, por de parte a política como quem tira as botas, e achar a lira no cabide 
ao lado do casaco velho! 

Um destes dias é o jantar ao Rafael Bordallo, uma festa que promete ser de estrondo. 
Vamos na sede da sociedade dos jornalistas oferecer-lhe um álbum contendo em cada página 
uma expressão de homenagem ao nosso grande artista, subscrita por jornalista, artista, homem 
de letras, ou qualquer que mostrar desejo para tomar parte na manifestação. À noite, jantar no 
teatro S. Carlos. Calcule-se o entusiasmo dos brindes, a alegria da festa. 

E eu com um pesadelo. Que terei de metrificar ao chegar a casa, depois de ter ouvido o 
Rafael atirar girândolas de graças para todos os cantos da sala, depois de haver passado quatro 
horas entre júbilos? Talvez caia por desdita sobre os Becos ou os Fantasmas negros.  
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Decididamente... 

Como o livro deveria de ter sido escrito sei eu. Vejo-o agora, quando já o 
descobrimento me não pode trazer remédio. Mostrou-me um argumento por absurdo.  

Deveria tê-lo começado quando a rima e a música do verso me atraíram pela primeira 
vez, quando era minha sensibilidade mais aguda, quando cada dia, cada hora às vezes, uma 
nova paixão, um novo ideal me vinham encantar esperanças. Músicas, mudas agora e de que 
até a própria impressão se me vai apagando na lembrança, perfumes e luz de que eu formava 
asas para voar na luz e nos perfumes, um quase nada era primeira página de um romance que 
não terminava nunca, porque logo outro mais belo me atraía, e vibrantes notas, como de 
clarim, me faziam volver os olhos para novos mistérios com a ansiedade alegre de pronto 
decifrá-los. 

Anos passaram, muitos. E eu vi, como e com os meus ideais, ir a cidade mudando seus 
aspectos. 

Devia de ser o meu livro um livro completo de impressões. Todo o sentimento dele 
estaria na descrição de uma mesma manhã de junho, de um mesmo crepúsculo de outono, de 
um mesmo templo velho, os quais houvera visto em diferentes horas de minha vida. Aos 
dezoito anos haveria cantado a cabeça loira que de uma trapeira florida me espreitava; 
cantaria aos cinquenta a casa cerrada de um amigo morto. 

Então sim, o livro estaria quase completo, com mais os hinos de saudade que nele iria 
escrevendo pela minha vida fora. 

Mas assim...  

_____ 

 

Decididamente hei de me entender com o editor tirano. 

Enquanto ia escrevendo esta carta, voltavam as nuvens. Que maio tristíssimo havemos 
tido! Sentia-me agora capaz de uns versos lúgubres e não tenho ânimo para confundir Deus e 
o editor, dizendo resignadamente: “ Seja feita a sua vontade!”. 

 

 

Lisboa, 24 de maio de 1903  

 

João da Câmara . 
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Gazeta de Notícias. nº 184. Rio de Janeiro, 3 de Julho de 1903. p. 1, 8 col.  

 

 

MOCIDADES 

 

 

Há uns três ou quatro dias foi-me feito o pedido para escrever uma introdução à 
segunda edição do livro de Fernando Caldeira, cujo título hoje aproveito para esta carta. 

Reli-o e revivi tempos de minha primeira mocidade. Revi o Fernando Caldeira mais 
velho, muito mais velho do que eu, mas de mocidade exuberante, recitando Os pezinhos, A 
Vida, Os anos da princesa, O botão de rosa. 

Novembro, 30 de 1875. Fazia anos minha sobrinha, filha de meu irmão mais velho; 
dois anos. Era ela o botão de rosa; seus filhos são hoje mais velhos do que ela nesse tempo. 

Mocidades! 

Ontem escrevi a introdução que me havia sido pedida pelo novo editor, e lá escrevi 
que, se o Fernando Caldeira fosse vivo e quisesse, com mais de sessenta anos, completar seu 
livro, seriam os novos madrigais como os primeiros, cheios de luz, de amores e perfumes de 
violetas, docemente orvalhados. 

Ele, sim, tinha o condão especial de não envelhecer. Deu-lhe a mais sã das filosofias, 
aquela que lhe disse cortasse as guias a toda ambição. Viveu modesto e satisfeito de sua sorte, 
na mediana que Horácio havia cantado. Mas não quis nunca e, com ventura dupla, reconhecia 
a própria ventura. A poesia bastava-lhe; poeta foi ele deveras. 

Uma ação que tinha das minas da Coronada deixou-o um dia a devanear, com mais um 
prato ao jantar, com mais uma semana a veranear numa praia. Só dessa vez o ouvi falando 
com certo entusiasmo em coisa onde versos não coubessem. E, vai daí, as ações desceram, 
desceram, chegaram à zero, e ele ficou-se, resignado e para sempre, no doce conchego das 
musas. 

Deveu-lhes muito: caminho da perfeição em que pôs a bondade da sua alma e o muito 
que foi querido por quantos o conheceram.  

O que quer que fosse o inspirava, e era em Lisboa, frequentando a sociedade que fazia 
seus melhores versos. Nunca para isso deixava sua casaca irrepreensível, nem sua luva muito 
branca.  

Uma ironia finíssima alegrava suas poesias madrigalescas, tão longe da forma pedante 
dos sonetos arcádicos de parabéns. Vinha-lhe, às vezes, tão espontânea e graciosa, como nesta 
quintilha, em que é deveras cintilante:  

 

Eu comparo à imensidade 

melancólica do mar 
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a tristeza desse olhar 

e a sua profundidade! 

Inda bem que sei nadar. 

 

De ironias é feita toda a poesia. Fina, dedicada a uma senhora, diz ele em nota que de 
feia nada tinha e lhe pediu uma descompostura em verso. Ironias de sútil delicadeza semeou 
ele à farta pelo livro fora nos PESINHOS, no ISSO NÃO, nos ANOS DE PRINCESA. Até o 
título de CÉU E MAR, lhe serviu para num madrigal glosar uma quadra de Junqueiro, e até as 
próprias penas ele cantou brincando. 

Conhecer o livro é conhecer o poeta. 

Não falta nele, entretanto, alguma poesia em que, mais em tom menor, o sentimento se 
manifesta o que lágrimas geraram. Ele canta duas criancinhas mortas, ele canta a saudade.  

 

Talvez a folha, que ali vai no vento,  

te volte aos ramos, árvore, que choras.... 

Não voltam as que leva o esquecimento! 

São as folhas do tempo, são as horas. 

 

A folha, que revoa pelos rasos 

Nas asas dos [talões] é feliz, ela! 

Que até desfeita em pó, nos seus acasos 

Pôde às vezes o vento ali trazê-la.  

 

E pôde entre as raízes do arvoredo  

ir na seiva do ramo, onde nascera, 

tornando a ser ainda, tarde ou cedo, 

nova folha de nova primavera. 

 

Mas quem me dera a mim achar no vento 

Em horas de saudade, em horas tristes, 

Um pó que fosse vosso, um só momento, 

Folhas do tempo, que a voar fugistes! 
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Não são estas, porém, as poesias que maior fama deram ao poeta, as que mais fizeram 
seu nome aclamado. 

Anacreonte da sociedade moderna, mais que dos homens buscando o aplauso das 
senhoras e conseguindo-o, não se coroava de loiros nem empunhava taças de vinhos 
espumantes, mas com um sorriso que lhe enchia os olhos pequeninos de muitas pregas 
alegres, nenhum como ele, último romântico, soube escrever de luva branca, soube cantar não 
amor, mas o que depois veio a chamar-se o flirt. 

Acompanhei-o em sua doença e Fernando Caldeira moribundo era ainda o mesmo que 
eu havia conhecido por essa cidade, palcos e salões, ridente sempre, feliz na vida, mostrando-
se feliz pelo menos. 

Da janela do quarto, em casa duns amigos seus, em Benfica, numa pequena eminência 
entre jardins queria que eu admirasse a pureza do ar, a beleza do céu naquele dia de inverno, o 
perfumado da atmosfera. Estava-se a MADRUGADA imprimindo, e ele tinha pressa de ver o 
livro composto; pediu-me uma vez, a penúltima que o vi, que se piorasse e não se sentisse 
com forças para ver provas, eu revisse o livro, completasse falhas de corte que fizera para a 
representação, emendasse um ou outro verso suficiente para teatro... Dois dias depois, disse-
me muito alegre, que se sentira melhor, que ainda pudera rever os atos segundo e terceiro... E 
nunca mais o vi! 

Agora, relendo o livro, poesias que tanta vez lhe ouvira recitar, voltaram-me vivas à 
memória cenas de nossa vida passada, jantares em casa dele com seu pequeno mais velho, que 
ele adorava, noites em teatro, alegres às vezes, nem sempre; e assim é melhor, que o contraste 
é que faz a felicidade. 

O sapatinho de cetim foi a estreia de Fernando Caldeira no palco; mas antes que 
Furtado Coelho, com sua companhia lhe representasse a comédia, levamo-la nós à cena, em 
casa de meu irmão, eu com mais uns curiosos, entre os quais José Antônio de Freitas.  

Por esse tempo, rabiscava eu a minha primeira comédia, e era Fernando Caldeira quem 
me aconselhava. Representou-se, passados meses, no teatro de D. Maria e, nessa noite de 
tempestade em que se realizou a estreia da filha do professor João Felix Pereira, levei uma 
monumentalíssima pateada. Ele continuou escrevendo; eu estive, afora uma ou outra 
ligeiríssima tentativa, quatorze anos sem de teatro saber, estudando estradas e construindo 
caminhos de ferro. 

Mas a minha amizade pelo Fernando continuou sem alteração. 

Que saudades o livro me despertou agora! Saudades devia de chamar-se a nova 
edição, que saudades é a gente rever alegrias. 

Nisto mesmo pensava eu, quando nos jornais li a descrição do que foi em Coimbra o 
jantar dos que terminaram o curso de direito em 1873, há trinta anos, e que novamente, 
velhos, cheios de brancas agora ali se reuniram para recordar velhos tempos, abraçar amigos 
velhos. 

Mas quantos ali haviam de faltar de certo! E é o que sempre me faz tristeza quando se 
me fala em tempos que hão de voltar. Sim, com sombras, onde dantes havia luz; com 
fantasmas, embora muito brancos, onde de antes havia risos. 
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Os que me juntaram agora, aos mortos deram primeiro uma lembrança de seus 
corações. Um dos antigos alunos, que é sacerdote, rezou-lhes uma missa pelas almas, um 
outro acólitou-o. A capa negra do padre devia de ser bastante para por sombra em toda a 
alegria dos brindes. Por muito que algum deles subisse em glória ou importância, para esse 
mesmo deve em Coimbra haver um vasto cemitério, onde foram seus sonhos enterrados, 
sonhos de que são mortos os confidentes.  

Alegrias recordando passados só podem ser mentiras. 

E, entretanto, o exemplo foi seguido. Reunido se acha agora em Coimbra o curso de 
alunos de direito de há vinte anos, e há poucos dias, os antigos alunos de Casa Pia aqui se 
reuniram para se abraçarem e festejarem, saberem de amigos que não viam desde há muito. 

Por muito que os poetas falem da suavidade e da ternura do crepúsculo da tarde e nos 
digam que ele tem sua glória, é assim porque bem sabemos que só uma noite curta o separa da 
aurora que há de vir. Fosse ele como o crepúsculo da vida, que tristeza funda o cair da noite 
nos entornava nas almas. 

Já a vida Fernando Caldeira, tão pouco dada a melancolias, nos descrevia desta 
maneira, num de seus sonetos mais conhecidos:  

 

Abri meus olhos ao raiar da aurora 

e parti. Veio o sol e então seguia... 

a sombra, que eu julgava guiadora, 

a minha própria sombra fugidia. 

 

E foi subindo o sol; ao meio dia  

Escondeu-se-me aos pés a sombra; agora,  

se volvo o olhar onde passei outrora,  

vejo a seguir-me a sombra, que eu seguia. 

 

A gente é o sol d’um dia; sobe, avança,  

passa o zenith e vai, na imensidade, 

apagar-se no mar, onde se lança. 

 

E a vida é a própria sombra; meia idade 

somos nós que a seguimos e é – ESPERANÇA;  

depois segue-nos ela e é – SAUDADE. 
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E que saudades nos fazem esperanças que se foram! se delas é que vivemos! se 
qualquer daquela orfãzinhas da Casa Pia, que por ai passam, leva na cabecita de cabelo 
cortado à escovinha, enterrada num kepi  muito largo, sonhos e sonhos que vai desfiando, na 
sua pobreza ideando um mundo tão cor de rosa que, nem por muito que a sorte o bafeje 
carinhosa, deixará depois de vê-lo negro, negro... 

Se até o Fernando assim o via com tais cores, às vezes, ele que tão maravilhosamente a 
si mesmo se definiu no endereço daquele gracioso 

  

 TELEGRAMA SONETO  

 

Lisboa – Largo Borralha, 

Palácio da escola velha. 

Ao Poeta da Mantilha,  

que, ainda ao cair da folha  

quando vê rolas, arrulha. 

 

Se ele era assim! Se assim havia de morrer... arrulhando! Pois fossem-lhe perguntar se 
ele sabia o que era saudade? Responderia:  

 

Ou seja a dor que a despoje 

da sua crença mais sã, 

ou seja a sorte que arroje 

como sombra inútil, vã, 

 

alma, que do mundo foge  

sem achar no mundo irmã  

é como a tristeza de Hoje 

sem ontem nem amanhã. 

 

Mas ter saudades, que apontem 

lá no passado uns minutos, 

que nos olhos nunca enxutos 

 



845 
 

Inda as lágrimas recontem,  

eis a dor de eternos lutos... 

Sem amanhã nem hoje... ontem. 

 

E tanto a saudade, ao falar do querido poeta, ao recordar o amigo, tanto me arrulhou cá 
dentro, que havendo eu escrito que com o madrigal se fizera célebre, o Fernando, quase 
apenas soube falar do que ele em seu livro nos deu de mais ternamente saudoso. 

Se ele fôra vivo, que linhas alegres eu teria escrito! 

Se até quando vou ver as comédias do Gervásio, eu já não sei rir com elas! Se a 
música do Ciriaco,b quanto mais alegre, mais funda me acorda a comoção! 

Recordar passados alegres... não será melhor esquecê-los? 

Mocidades! Como soa triste o título deste livro! 

 

Lisboa, 31 de maio de 1903. 

 

João da Câmara  
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Gazeta de Notícias. nº 208. Rio de Janeiro, 27 de Julho de 1903. p. 1, 8 col.  

 

 

MIL TROVAS 

 

 

Dois artistas, um deles finíssimo poeta, Alberto de Oliveira, outro espírito crítico de 
requintado gosto, Agostinho de Campos, deram agora a público um livro do grande autor 
anônimo que se chama o povo, e em que mil trovas colecionaram e dispuseram 
amorosamente. 

No prefácio que escreveram é esta a primeira quadra citada: 

 

Aqui estou à tua porta, 

Como o feixinho da lenha, 

À espera da resposta  

Que dos teus olhos me venha. 

 

E mais não era preciso para definir um livro de amores. 

Andaram os colecionadores diretamente colhendo suas pérolas por todas as províncias 
de Portugal e, por quantos cadernos puderam obter, em que delicadas mãos femininas haviam 
conservado as canções populares como tesouro de poesia. 

Saiu-lhes assim o livro uma sinfonia de perfumes, cada nova melodia invocadora de 
uma diferente paisagem. Todos os murmúrios da natureza ali se escutam: montes áridos de 
granito e vales floridos, rios em torcicolos e fontes a borbulhar no musgo, o vento nos soutos 
e pinhais e o mar nas rochas negras e nas areias de ouro, cada qual por sua vez nos vem cantar 
em quadras deliciosas o acompanhamento pianíssimo ao hino de uma alma, à queixa de um 
coração.  

Tanto assim é, que maior verdade do que esta não escreveram os colecionadores em 
seu prefácio: “A maior beleza da poesia do povo está, sem dúvida, em que nenhuma outra 
obra de arte humana nos dá, como ela, a sensação viva da Natureza. A sensação e não só a 
ilusão. A trova anônima é um produto natural de raiz, tão natural como a planta que rebentou 
e floriu, sem ser semeada nem cultivada por mão de homem, no meio de um campo 
maninho”. 

Na poesia dum povo o povo se estuda. 

No mesmo prefácio cujo trecho citamos vemos o que Waldeck- Rousseau disse, ao 
ocupar-se do futuro da Argélia: que era preciso caminhar e fazer progredir seu povo, não no 
sentido de civilização e das ideias europeias, mas no sentido da sua própria civilização, de sua 
história e da sua fé”. 
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“Até para o governo dos povos a lição da poesia popular é proveitosa”, diz ainda o 
mesmo prefácio. 

E eu estimei ver como dois corações de poeta e um tão ilustre estadista, se mostram de 
acordo com o que tanta vez nestas colunas tenho escrito sobre Portugal e tinta, que é nódoa, 
de civilização que alguns lhe querem trazer. 

Mas deixemos isso agora e folheemos o livro de amores que tanto nos conta. 

 

Encostei-me ao pessegueiro  

E toda me enchi de flores; 

Vejo-me tão pequenina 

E já me falam de amores! 

 

Árvores de pomares floridas, semeou-lhes o vento as pétalas por todas aquelas 
quadras. 

Não é o Cupido cantando em sonetos pelos poetas da Arcádia que nos aparece com 
sua aljava e setas de papelão dourado e corda de seda em seu arco fingido; é o amor 
verdadeiro, é o deus de amor com todo seu cortejo de tristezas e alegrias, desdéns, ciúmes, 
ironias entre lágrimas próprias, ironias para as lágrimas dos outros. Assim medra, assim 
viceja: lágrimas o sejam, sorrisos são-lhe alvoradas.  

Assim também nós, correndo com os olhos as páginas do livro, podemos, ora numa, 
ora noutra melodia, conforme ao assunto mudando o estilo, deitarmo-nos por ai a correr 
terras, vendo paisagens e vestuários diferentes, tipos variados de homens e raparigas. 

Deve de haver entre aquelas mil trovas algumas já muito velhas. Nem os bichos do 
cemitério sabem hoje que lábios as cantaram. Deixá-lo; vejam-lhe o viço e a frescura e como 
revivem nos lábios de agora, que descobrem fios da pérola. 

Onde foram cantadas? Muita delas de norte a sul e desde o Cabo de Roca até Campo 
Maior, viajando de boca em boca, de aldeia para aldeia. Mas não perderam com isso a marca 
indelével de sua naturalidade. 

É que o estilo poético do povo, ainda que todo parecido, ainda que buscando pela 
mesma constelação orientar-se, onde brilham como primeiras estrelas o amor e a saudade, tem 
no entanto nuns traços que o distinguem, como ainda tem palavras diferentes e um diverso 
cantar para uma mesma palavra. Muda o estro como a intensidade de luz do sol, que se torna 
mais doce à beira-mar, como a transparência das águas, que no Algarve é maior, como o 
perfume das flores, mais suave no Minho, mais trepador na charneca do Alentejo em noites 
quentes de junho. E as quadras do povo têm a luz e o perfume das províncias em que 
nasceram. 

_____ 
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Como bem ficariam na boquita de Guida algumas das trovas agora colecionadas! 
Como cintilariam purissimamente em algumas das páginas encantadoras dos romances de 
Júlio Diniz! É certo, que deviam ter nascido à beira d’algum desses rios que regam 
mansamente os campos do Minho, em alguma dessas horas de fim de trabalho, na volta para a 
aldeia, quando a lua a erguer-se espreita por entre a folhagem muito verde das choupas 
esguias. O vento norte traz desde os casais o cheiro bom do pão a cozer-se e de mistura com 
amor canta-se a alegria do lar. 

Cantam coros que vão para a romaria festiva, e afinam com eles a água que desliza nos 
prados, o vento brando na folhagem das árvores a que a vinha se enrosca, aves que trinam, 
insetos que murmuram na espessura dos valados. 

À medida que a gente for subindo a serra, a fugir do mar, vai a melancolia crescendo, 
um tom menor abrandando as cores rutilas, a poesia e a música tomando um tom mais 
arrastado. Mas se descermos ao sul, e nos chegarmos ao Oceano, entraremos numa das mais 
favorecidas regiões de Portugal em relação a bailes, a cantos e versos. 

Quando as varinas, de pé descalço, saia curta, lenço de pontas a voarem ao vento, 
chapéu de abas largas, deixarem a terra em busca de trabalho, espalharão suas cantigas por 
toda a Estremadura, durante as vindimas, durante a apanha da azeitona.  

Se penetrarmos na Beira, vamos encontrar das melhores cantadeiras de Portugal; se 
descermos mais ao sul, ouviremos às vozes lindas das tricanas em Coimbra, terra tradicional 
de poesia portuguesa. 

Quantas mil vezes e por quantos poetas anônimos há sido cantado aquele Mondego, 
que ali se vai espreguiçando por entre os salgueirais! Ele ouve as cantigas dos estudantes; 
batem-lhe o compasso em suas pedras as lavadeiras. Nem ele sabe às vezes qual a garganta 
que mais vale, se a da linda rapariga de saia por meia perna, se a do rouxinol que fez o ninho 
na curva remada que as suas águas acaricia. 

Que admira que haja poetas à beira dos rios de Portugal! São docemente misteriosas as 
sombras de suas margens, onde mil aves trinam; o oiro fulge nas suas areias; o sol ao nascer 
dá nas serras ao longe um beijo cor de rosas e ao descer no horizonte azula-se suavemente. 

Também o Tejo tem seus poetas e o baile de roda ainda não caiu de todo em desuso, 
nem quase às portas de Lisboa. Ainda os santos com quadras novas foram este ano festejados 
por todo esse Ribatejo, onde se cantou o amor toureiro. Agora as eiras, mais tarde as 
descamisadas, vão dar ensejo ao aumentar das coleções. 

Os santos!... a fonte de prata!... A poesia daquela noite de São João tão curta que mal o 
tempo de um beijo é separação dos dois crepúsculos! Quantas cantigas para essa noite foram 
ensaiadas por todo esse Alentejo, cantadas pelos ganhões nos poiais de suas casas, ao som dos 
adufes que as mulheres tangiam! 

Como estamos já longe do Minho e de suas várgeas floridas!... Mas como aqui 
também a poesia floresce, e quanta vez a rima foi encontrada de noite, lá na malhada, 
enquanto ao longe uivava o lobo! 

E chegamos ao Algarve e ainda uma cantiga portuguesa, ai quase sempre chega e com 
tons irônicos, ergue-se lá no meio dos rios que os barcos vão subindo devagarinho. 

Transpuseram o mar as cantigas e logo se amoldaram sob o novo céu, céu da pátria 
também, que cobre as joias do Oceano, a Madeira e os Açores. 
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E lendo as Mil Trovas, corremos Portugal inteiro. 

_____ 

     

É um poema em que tudo se encontra quanto a sentimento se refere. O amor que nasce 
puríssimo nele canta, e como é bom ouvi-lo, fresco mais que uma madrugada, inocente como 
o primeiro ensaio de um trilo numa árvore em flor! 

 

Tome lá meu coração 

E a chave de o abrir; 

Não tenho mais que te dar,  

Nem tu mais que me pedir.  

 

Depois brinca.  

 

Teus beiços são lindos, lindos, 

Teus olhos mais lindos são; 

Os olhos dizem que sim, 

Os beiços dizem que não. 

 

Mais tarde há de chorar. 

 

A cipreste verde-triste.  

Copia da minha figura, 

Verde qual minha esperança, 

Triste qual minha ventura. 

 

Mas de alegria de esperança à tristeza, que o faz comparar a um cipreste, o amor 
aprendeu muita lição e até se tornou desconfiado. 

 

Não quero que me dês nada,  

Que esse teu dar é pedir. 
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Ora aparecem amuos, ora vibram acusações. É uma ironiazinha, que bem se percebe, 
ainda cantarola o amor antigo. 

 

Se algum dia te quis bem,  

Esse tempo já acabou;  

Se ainda olho para ti, 

Foi jeito que me ficou. 

 

E os dedos procuram na guitarra um tom menor, e a voz canta cheia sentimento: 

 

Se aonde se mata um homem 

Por uma cruz é preceito, 

Tu deves trazer, Maria, 

Um cemitério no peito. 

 

Mas é perigoso o caminho das ironias. Uma traz outra, alguma chegará que seja 
ofensiva, sem que deixe de ser justa. 

Porque havia a mulher de provocá-lo em seu desafio? Já o silêncio é maior, já todos 
sabem que ele não tardará a disparar o insulto. Luz-lhe o olho, um sorriso mal desenha-se-lhe 
venenoso nos cantinhos da boca. 

 

Minha maçã vermelhinha, 

Picada do rouxinol 

Quem te picou que te coma, 

Que te picou no melhor. 

 

E ainda continua: 

 

Eu amava-te, ô menina,  

Se não fora um só senão:  

Seres pia de água benta 

Onde todos põem a mão. 
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Todo o livro é um drama, são muitos dramas complicados; mas em todos um só 
personagem, o coração. 

Aqui, acolá, aparece uma cantiga de velho. 

 

Ó mar alto, ó mar alto. 

Ó mar alto sem ter fundo;  

Mais vale andar no mar alto  

Do que nas bocas do mundo. 

 

Mas, enquanto o velho marinheiro limpava o seu cachimbo, outro lhe cantaria:  

 

O livro da experiência 

Nenhum fruto ao homem dá;  

Tem o conceito no fim, 

Ninguém o lê até lá.  

 

Até ao fim se leem as Mil Trovas, que terminam por estes versos, de indecisa 
significação, talvez por isso, ainda mais melancólicos. 

 

Apontei ao setestrelo 

Dei em cheio no luar; 

Os olhos da noite escura 

Não se cansam de chorar. 

 

 

Lisboa, 5 de Julho de 1903.  

 

João da Câmara . 
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Gazeta de Notícias. nº 242. Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 1903. P. 1, 7 col. 

 

 

NOSSA TERRA 

  

 

Hoje não lhe escrevo de Lisboa. Nem sei o que vai por lá, que nenhum jornal li hoje. 
Estou numa linda terra do Ribatejo, onde meu filho mais velho, um sua mês, veio substituir o 
médico do partido. 

Há semanas que não o via; foi com alegria que me pus a caminho, foi com alegria que 
cheguei a Valada, uma aldeia encantadora, muito branca, muito limpa, no meio duma extensa 
planície, à beira do Tejo. 

Tinha sede de campo, d’árvores, de águas correntes. Mármores e granitos de Lisboa já 
me pesavam, e quanta vez um apito de comboio me trazia à imaginação paisagens deliciosas, 
como as que ontem percorri e logo tornarei a ver! 

É apenas um dia fora de Lisboa, fora do campo de luta, um descanso bem vindo, que 
me refrigera como um copo d’água fresca. 

Que formoso é este Ribatejo ainda tão cheio de tradições, com suas grandes lavouras 
nos campos, em que se vê cair o céu lá muito longe como no mar largo! Que recordações tem 
para mim que nele passei tão grande parte da minha infância e da minha adolescência! 

Também as coisas são nossas amigas, e campo e pinhais e os salgueiros das valas e as 
roseiras dos valados parece que nos sorriem, depois duma ausência.  

Foi o comboio dar sua volta na linha da cintura e logo vir acariciar-nos um ar mais 
fresco, que nos penetrava nos pulmões a varrer miasmas. 

Olivais, Sacavem, hortas e parreiras. Depois as salinas de Póvoa, com suas pirâmides 
de sal a reluzir ao sol, brancas de neve, Alverea. Estamos no coração do Ribatejo. 

Alguns lavradores mais ricos e previdentes já fazem uma primeira lavra. Avistamos ao 
longe umas charruas; mais perto da linha, anda o gado bravo atrelado a uma grade. 

À passagem do comboio umas calhandras levantam voo e as andorinhas nos fios do 
telégrafo, já acostumadas, deixavam-se ficar, lembrando notas de cantochão numa pauta 
musical. 

Passamos Vila-Franca e os campos começam a alargar-se. Na outra margem avistam-
se as pintas brancas das casas, ora isoladas, ora formando aldeias e vilas com uns nomes 
históricos. Já não se veem as águas do Tejo, mas uma vela de falua, cujo costado é invisível, 
vai deslizando pelo campo vagarosamente. Giram, com o movimento do comboio, os sulcos 
das campinas. Manadas de éguas. Os potros saltam fugindo, arqueando o dorso. Um touro, de 
cabeça erguida, olhar sereno. Um milhafre paira muito alto no céu. 

Ponte do Requengo. Chegamos. 
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A estrada, que atravessa o campo e nos há de conduzir a Valada, é das mais formosas 
desta região, ladeada de choupos de reluzente verdura, que, apesar de muito novos, já toda a 
enchem de sombra. Alegremente vão os cavalos da diligência fazendo soar os seus guizos. 
São vinte minutos de caminho por uma estrada toda plana. Já se avista a torre da igreja, mais 
alta que as copas das árvores torcidas no cimo como um báculo.  

Aqui sim, esta a gente em Portugal; até lhe parece que os pássaros cantam nos 
salgueiros, numa língua que lhe entendemos, que os pinheiros murmuram, repetindo o que em 
nossa mocidade nos ouviram, que a tremulina no Tejo também canta devagarinho canções que 
ouviu aos barqueiros.  

Era ontem noite de luar esplêndido e fui com amigos dar um passeio pelo dique que 
defende a terra das cheias, temíveis do rio. E a terra encantava-me, e encantavam-me a gente 
cuja hospitalidade é tradicional. 

Diz-se que esta virtude vem dos árabes. Viria. Melhor, porque a mais antiga, porque 
mais fundas deitou suas raízes. Daqui a transplantaram para além-mar e em novo clima 
vicejou. 

São costumes velhos; são dos que não devemos abandonar.  

Ontem aqui cheguei; logo vou partir e levarei saudades. 

Os habitantes e moradores de Valada têm uma funda paixão por sua aldeia  

Os lavradores mais ricos, em vez de seguir o exemplo dos que só Lisboa, quando não 
alguma cidade estrangeira, acham digna de lhes absorver seus rendimentos, tem aqui suas 
casas que vão melhorando, cuidam de sua igreja muito bem reparada, de sua escola, que é das 
melhores no distrito de Santarém. De julho a outubro, pelo menos, tempos de eiras e de 
vindimas, eles aqui estão todos e por essas estradas do Renguengo do Vale, do Cartaxo, a 
gente as vai encontrar, vestidos à portuguesa, trotando em seus cavalos, visitando os campos e 
as manadas de seus touros. 

Isto sim, isto poderíamos com orgulho mostrar a estrangeiros, que isto é nosso, 
deveras nosso. 

Um exemplo poderei aqui dar de como muito mais ao estrangeiro inteligente e 
educado agrada o que é caracteristicamente português do que uma baixa imitação de quanto é 
vulgar por toda a parte o mal entre nos se quer aclimar. 

Contra as modas que imbecilmente vão uniformizando, banalmente o mundo, procede 
agora o marquês de Alvito, recebendo em seu castelo do Alentejo o ministro dos Estados 
Unidos da América do Norte e a oficialidade da esquadra americana que, durante dias, esteve 
surta no Tejo. 

O marquês que representa uma das mais nobres famílias portuguesas, Lobo da 
Silveira, descendente do primeiro barão que houve em Portugal e por isso ainda assinando-se 
marquês-barão de Alvito, é hoje um velho de mais de 70 anos, respeitável pela vida que 
levou, apesar de uma pobreza, imaculada. Muito amigo do rei D. Luiz, ficou como camarista 
ao serviço do Sr. D. Carlos, que bem sabia que ontem digno escolhia para sua ilharga. Cheio 
de espírito, seu passado e seus longos anos permitem-lhe, em forma sempre pitoresca, dizer o 
que pensa e o que sente. São inúmeros os seus ditos, que correm de boca em boca.  
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Conta-se que quando a Casa da Moeda cunhou as primeiras moedas de dez tostões, a 
que o povo pôs a alcunha de patacões, porque são ainda um pouco maiores do que os duros 
espanhóis, mandou-as o diretor ao rei para que as visse e este chamou o marquês para que 
desse sua opinião.  

- Que te parece?  

- Que eu tinha razão e que V.M. tanto havia de engordar que não coubesse em cinco 
tostões. 

O castelo de Alvito, solar dos Lobos da Silveira, é dos mais belos, senão o mais belo 
que no reino pertençam a particulares. Foi mandado construir pelo rei D. João II que dele fez 
doação ao vedor de sua fazenda, chanceler mor do reino, D. João Fernandes da Silveira. É 
imponente o seu aspecto, e cada uma daquelas pedras guarda alguma recordação histórica de 
valor. Ali nasceu o filho mais velho de D. João III, que morreu ainda criança; do castelo 
foram dois hospedes os últimos reis de Portugal. 

O senhor do antigo solar recebeu como velho português o ministro do norte da 
América e os oficiais da armada, na volta da visita que fizeram à velha Évora, capital histórica 
do Alentejo. 

Vestido à lavradora, assim os acompanhou desde a estação do caminho de ferro até o 
castelo, onde encostada à muralha à sombra de um velho plátano, estava a mesa disposta com 
louças alentejanas. Alentejanas eram as cadeiras, à alantejana trajavam os criados. Eram 8 
horas quando o jantar começou. Não havia menu à francesa, mas os americanos não fizeram 
cara a mais excelente sopa de pão à portuguesa, nem a cabidela, nem ao peru com agriões, 
nem à carne de porco, nem aos vinhos da lavra do marquês.  

Tudo para eles era novidade, e as pedras velhas e musgosas do castelo histórico mais 
uma vez assistiram a uma festa de muita alegria. Começavam os brindes, o ministro 
americano brindou ao rei D. Carlos; respondeu-lhe o marquês brincando a Roosevelt, e aos 
hurrahs dos oficiais juntaram-se os vivas do povo. Então entrou um rancho de raparigas com 
seus fatos domingueiros e começaram entoando canções da terra. 

E que linda são as músicas do Alentejo! 

Ergueu-se o almirante Cotien. Tremia-lhe a voz e tinha lágrimas nos olhos. Tinha 
penetrado no viver íntimo da família portuguesa; alguma coisa mais viva do que é dado em 
geral a um almirante por toda a parte pela mesma forma banal de etiqueta acolhido. 
Agradeceu o marquês a sua hospitalidade e afirmou que para sempre na memória conservaria 
a impressão daquelas horas. 

E não era tudo acabado ainda. Ainda a festa ia em meio. 

Voltavam os camponeses e entoavam seus coros; vieram os dançadores e começaram 
os fandangos. Entusiasmaram-se os oficiais e eles ai vão para o meio do pátio dançar com as 
raparigas. 

Como estavam longe de quanto podem encontrar noutra terra! Como depois falavam 
de seu passeio e o que diziam do marquês de Alvito e de sua amabilidade e bizarria! 

Despediram-se de Portugal com saudades. Não as levariam iguais se apenas lhes 
houvesse concedido o baile, o almoço, a garden party do estilo, com as mesmas valsas, o 
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mesmo menu que mas valsas, com letras douradas, que eles encontraram na Groelândia e no 
Peru, na Terra do Fogo, e no Japão. 

Sivar-nos a lição d’ora avante e orgulhemo-nos do que é nosso. Não andemos como 
desgraçados, ai houve que se despojaram pela intrujice de [ferros] velhos do melhor que 
tinham em mobília de carvalho, e louças da China, trocando preciosidades pelo que há de 
mais falso na arte moderna. Cederam, quadros e ficaram com aleografias; por uma cama de 
ferro com maçaneta de metal amarelo deram seus velhos leitos de espaldar. Hoje toda a gente 
se ri deles, mas muitos ainda fazem o mesmo e muito pior, noutros assuntos.  

Pudesse o marquês de Alvito abrir-lhes com seu exemplo os olhos.  

Hoje a queixa veio pelo contraste. Antes assim.  

 

 

Valada, 9  de Agosto de 1903. 

 

João da Câmara  
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Gazeta de Notícias. nº 243. Rio de Janeiro, 31 de Agosto de 1903. p. 2, 3 col.  

 

 

SAUDADE E MELANCOLIA. 

 

 

Ontem, era quase meia-noite, esperava no Cais de Sodré um carro americano que me 
trouxesse a casa. 

Encontrei-me ali com um dos meus agiotas – aliás bom homem – a quem quis mostrar 
o cometa, que, há dias, anda de visita à Ursa Maior. Mas a constelação já tinha descido muito 
e as altas casarias do fundo da praça, topavam-nos a vista das estrelas de seu companheiro no 
céu. 

O cometa de Leão XIII – que assim ficará sendo conhecido dos supersticiosos – é 
pequenino, insignificante, quase invisível à vista desarmada. 

Um carro pela rua do Alecrim levou-me o agiota com quem andara pelo céu, caso 
único da minha vida – e fiquei só, cheio de uma grande melancolia.   

O dia fora abrasador; a noite ainda era pesada, sem uma aragem. A lua em quarto 
crescente desaparecia ao longe, para os lados da barra, enorme, de uma cor atijolada, triste. 
Uma sineta, a bordo de um navio de guerra, tocou três badaladas.  

Onze e três quartos. 

Há dias maus na vida, em que não sei que ideias negras nos andam envolta do coração 
como revoadas de morcegos, confrangendo-o com sustos vagos, incertos como figuras de 
pesadelos num meio dormir. Adivinham-se tristezas que não se definem e a alma lembra um 
doente que não sabe onde lhe dói. 

Se isso passara há século e meio ou dois séculos, dir-me-iam que eram influxos do 
cometa, cujos miasmas me penetravam até o fígado. 

Chegou o carro que eu esperava e vim nele a pensar em mortos. 

Lembrei-me dum homem que morreu há três dias, teve sua celebridade na política 
portuguesa, e foi par do reino e ministro 

Por que pensei nele primeiro que em outros? Algum necrológio porque passei os 
olhos, talvez. É tão difícil saber-se depois porque viemos com o pensamento entretido num 
assunto alegre ou triste, no que mais nos importa ou nos é mais indiferente! 

Já não sei em que estava pensando antes que o falecido Barros e Sá me aparecesse tal 
como ultimamente por vezes o encontrava, sempre com um lenço metido na boca, 
caminhando a passo lento, com um olhar em que de pensamento quase não havia vislumbre, 
seguido pelo enfermeiro que o vigiava. Era um morto, era um fantasma. 

Foi talvez por isso que a minha melancolia de ontem à noite me trouxe à lembrança.  
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Então recordei, tempos de minha mocidade, quando era total a minha indiferença pela 
política e aquele a que haviam posto a alcunha de Bazorra era ministro sob a presidência de 
Rodrigues Sampaio e colega dos estreantes Lopo Vaz, Júlio de Vilhena e Hintze Ribeiro, hoje 
presidente do conselho, chefe do partido regenerador.  

Bastaria esta última nota para avaliarmos como vão longe esses tempos. 

Então Lisboa adorava a caricatura. Rafael Bordalo, com uma graça cintilante, dirigia o 
Antônio Maria; nas revistas do ano eram permitidas todas as alusões, e os autores e 
empresários não eram obrigados a sujeitar suas peças à tesoura bárbara da polícia.  

Barros e Sá, cujo respeito abundavam anedotas, era das mais preferidas vítimas dos 
caricaturistas. O Rafael achava-lhe cada semana mais uma feição e o Urbano da Costa meteu-
o numa revista Lisboa por um óculo, se a memória me não falha. 

Ninguém esqueceu o que foi nesse papel Antônio Pedro, vestido de judeu das tâmaras, 
sentado à mesa, examinando os petizes para ministros, enquanto espalitava os dentes. 

Os três secretários de Estado, havia pouco saído dos bancos da Universidade para à 
política, eram desempenhados por três raparigazinhas do Ginásio. 

O Barros e Sá tinha fama de anichar sempre muito bem os parentes e amigos, que 
tinham já por alcunha os Bazorrinhos. Perguntava o Antônio Pedro à Beatriz:  

- Onde vale mais ser ministro, no mar ou na terra? 

- No mar, respondia ela.  

- Por quê? 

- Porque no mar há sempre vagas. 

- Não serem peixes os meus Bazorrinhos! Dizia o Antônio Pedro com um suspiro, 
limpando o palito ao guardanapo. 

Outros caricaturados nessa revista já morreriam também: o Arrobas, por exemplo, que 
era então governador civil e cuja cara e figura o Montedônio apanhara admiravelmente. 

Ninguém esperava à sátira do Urbano. O comandante da guarda municipal era então o 
desembaraçadíssimo general Macedo, o Macedinho, também por sua pequenez física 
conhecida pelo Mil Homens. Havia bernarda nas ruas e apareciam dois soldados da municipal, 
a cavalo em vassouras, a dar pancada a torto e a direito. 

Diálogo:  

- Viste por ai o nosso general? 

- Eu, não. O general ouve-se, mas ninguém o vê. 

Atores e criticados, ficaram deles meio meia dúzia para, ainda por uns anos, irem 
contando anedotas velhas, o espírito do Urbano, a graça do Antônio Pedro, os ditos felizes dos 
que sorriam às picadas de alfinete. Os mais são mortos, quase todos.  

E relembrando as alegrias desse tempo tão longe, parece que ainda mais aumentava a a 
melancolia de noite e mais aumentava a saudade pelos mortos.  
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O carro ia correndo apressado pelo Aterro, cortou a linha férrea de Cascais sobre o 
carreiro de Alcântara, e, ao longe, no morro escalvado alvejavam os muros muito caiados do 
cemitério dos Prazeres, os paredões frios da igreja, o mármore dos túmulos novos.  

A cidade dos mortos vai precisando de mais terra e invadindo as cidades dos vivos.  

Também dentro em nós há o que quer que seja parecido, onde lembranças dos que se 
foram vão ocupando a alma quase toda. 

Olha gente para trás, é um ciprestal.  

E um nada, um perfume vago, transformam crisálidas, que dormiam, em borboletas 
que se põem a bater as asas nas trevas densas, como no Frasco, de Baudelaire. 

Ainda quando a vida nos corre melhor, temos dias assim em que indefinidos 
pressentimentos nos desassossegam o coração e nos vêm, como com dedos de ferro, suster 
abertas as pálpebras, até que luza nas frinchas da janela à madrugada triste.  

Depois, no dia seguinte, todo o trabalho é árduo, e em vão se busca um refúgio. A 
vontade é nula, como no sonho. Todo o livro nos desagrada; todo verso nos parece frouxo, 
com a ideia que o gerou; todo o ideal nos parece inútil; tudo é vaidade e mentira.  

Pois hoje é domingo; a temperatura abrandou; até o sol tem, agora, à tarde, já uma 
certa meiguice outonal. Principiou a feira de Belém e os carros passam por ai, à cunha, cheios 
de gente, alegre que vai gozando seu dia de descanso. A praça dos touros e o jardim 
Zoológico, onde Mr. Corton há de fazer uma nova ascensão aerostática, devem ter enchentes. 
No teatro da Trindade farão esta noite os empresários muito boa casa com O Drama no fundo 
do mar, e a comissão dos empregados do comércio, que combate pelo descanso ao domingo e 
hoje faz benefício no teatro D. Amélia, conta com uma excelente receita. 

Quanta gente se diverte e facilmente encontra o esquecimento! 

Quantos também andam hoje ansiosos pelas novas de Roma e resultado do conclave, e 
discutem probabilidades dos cardeais, de que mal ainda ontem os nomes conheciam. Os 
cardeais Rampolla, Oreglia, Vanutelli, Di Pietro são discutidos e cotados, como se se tratasse 
de um jogo. E não é um interesse religioso, nem sequer político, que lhes move a curiosidade; 
é só por entreter uns ócios. Mas nisso esquecem males da vida.  

Estes maganões não sofrem do fígado nem do estômago; não são biliosos nem 
hiperácidos. Tem boa saúde e talvez a mais sã das filosofias. Tristezas não pagam dívidas, 
dizem eles, homens sábios em rifões. E os outros aconselham: Coma-lhe e beba-lhe. 

E o melancólico, em seu egoísmo antipático, foge deles e de todos.  

Por quê? Que mau instinto é este que nos dá à vezes e nos faz odiar a alegria dos 
outros, sobretudo se é bulhenta por demais expansiva? Que têm eles com a nossa dor, que 
desconhecem, que nem é dor à vezes, porque não há sofrimento sem causa e esta nem nós 
mesmos com ela atinamos? 

O alegre todos quer alegre e anda bem; o triste todos quer triste e anda mal. 

Há homens que acham comparável à miséria duma família o não terem um casaco de 
verão ou umas botas de polimento. O pão que falta aos outros não lhes importa; um mínimo 
que lhes fale acha desastre. E são tão sinceros em seu egoísmo que o contam às vezes 
inocentemente. 
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Outros que nasceram num sino contam sua desventura só para se tornarem 
interessantes, dão vontade de rir. 

Há muitos anos fui de viagem até Sintra com um companheiro que, durante as três 
horas de diligência, quis conquistar a minha simpatia contando-me sua lesão de coração e a 
certeza de que vivia de que cedo havia de morrer. Foi isto a mais de vinte anos, e ainda ontem 
o vi rijo, forte, vendendo saúde. Não lhe perdoo.  

E quanto vou escrevendo é catilinária ao meu feitio de ontem, a minha insônia de toda 
a noite, ao estado do meu espírito cansado de lutar contra fantasmas negros, cujo rosto não 
vejo. Se o dia está sendo alegre para tantos, que tem os meus pequeninos desgostos que se 
irritar, querem tomar posse de todo meu ser, obrigar-me, num dia lindo como o de hoje, em 
vez de cantar o sol e as andorinhas, vir para aqui desabafar falando de melancolias? 

Cada hora Deus melhora. Uma noite bem dormida sossega os nervos mais irritados e 
nasce-me agora a esperança de que ainda alguma vez, cedo, poderei contar coisas alegres de 
alegrias presentes. 

Queixa-se a gente da vida, queixa-se a gente da fraqueza de seu espírito, e a conclusão 
devia muita vez de ser esta: Trata de seu estômago. 

O homem mais feliz que conheci em minha vida, de maior constância na alegria, foi o 
mais poderoso estômago de que tenha havido notícia. Sabem o que é um jantar de festa no 
alto Alentejo? É um não acabar de pratos até ao primeiro assado, sopas, pastéis, 
ensopadinhos, guisados, fricassés, ovos, legumes, galinhas e frangos de todo o feitio, 
chouriços, paios, salsichas, farinheiras. Chega o assado e a gente respira. Até que finalmente! 
Mas não vai o jantar na quarta parte.  

Aparece assado quando já alguma vez nesse mundo entrou um espeto: carneiro, vaca, 
cabrito, criação, vitela, todo o gênero de caça e de carne ensacada. O maior comilão da cidade 
média empalidecia numa mesa daquelas. Vêm depois os doces, em que milhares de ovos se 
transformaram de mil maneiras. Pois no fim dum jantar destes dizia aquele meu amigo. 

- Comi de tudo e de tudo repeti, com exceção de três pratos, porque desses comi três 
vezes.  

Foi com um estômago destes que ele nunca teve uma nuvem no espírito.  

 

 

Lisboa, 2 de Agosto de 1903.  

 

João da Câmara . 
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CRÔNICA DE LISBOA DESERTA 

 

 

Trinta e um graus à sombra. 

Domina-nos a preguiça, reação igual e contrária à ação, como nas leis de mecânica. 
Quanto mais o trabalho se acumula sobre a minha mesa, mais a preguiça me fala com 
eloquência doce, persuasiva, tão meiga como a voz das fadas.  

A vontade esmoreceu, prende-nos os músculos, esbate-nos o desejo. Não há maneira 
de fixar o pensamento, de encadear um raciocínio. A própria sensibilidade parece embotada e 
só entreabrimos um olhar sonolento para o mais grave assunto. 

A fantasia é que fica à vontade e, por entre sorrisos, a gente sonha disparates.  

O silêncio é enorme à hora do maior calor. De quando em quando, uma mosca zumbe 
nos vidros da janela. Uma nuvem cobre-nos a vista, e os olhos fecham-se quase sem querer. 

A gente sonha. Lembra-se de sombras densas, do cantar das fontes e de que neste mês 
de agosto, é que mais se espalha o perfume das verbenas. Memórias confusas cantam-nos ao 
ouvido versos antigos que fizemos, há muitos anos, nos pinheirais de Sintra. 

Como deve estar-se bem, um dia como o de hoje, debaixo dos castanheiros da serra, 
ou sob os grandes cedros de Penha Verde. Vai o verão muito adiantado, mas ainda assim, há 
de cantar um fiozinho de água na cascata dos Pisões, sob as tílias. 

Talvez, lá para tarde, o vento mude e do Oceano venham correndo os flocos de 
nevoeiro pela serra, que, a dois passos do mar, se ergue o prumo. Partem-se nos pinheiros, 
deslizam como fantasmas brancos, acumulam-se, cobrem o céu, põem as árvores e as ervas a 
chorar. 

Tanta gente que anda hoje por fora, que, logo de madrugada, abalou à procura de uma 
aragem mais fresca, de uma sombra que com maior meiguice a acolhesse! 

É tempo de festas populares. Foram agora ao Minho as da Senhora da Agonia, na linda 
cidade de Vianna.  

Já a fantasia se deu por farta de Sintra com suas matas, e ela ai nos foge para o Minho 
onde as mais formosas mulheres de Portugal ainda vestem seus trajes tradicionais e 
pitorescos, ainda cantam canções de portugueses. Assim, a fugir deste calor pesado e de sol 
turvo e triste, é capaz de dar conosco no polo norte, e mostrar-nos o sol da meia-noite. 

Lisboa de fim de agosto não nos diz nada, não se move. Se heroicamente trepamos ao 
alto de uma de suas afamadas sete colinas, avistamo-la cá em baixo estendida, e, se algum 
rumor nos chega lá acima aos nossos ouvidos, parece o cantar de um bocejo. 
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Apenas um teatro se conservou aberto, mas, com estar tão sozinho em combate, não 
tem o empresário arrecadado mundos e fundos. 

Dois assuntos, entretanto, ainda possuíram o condão de mover a curiosidade da gente, 
e despertando o interesse, dar maior venda aos jornais. 

Estendem-se as árvores, avenida acima, em linha reta, melancólica. Não bole a 
folhagem no extremo dum ramo. Em raríssimas casas se vê uma luz. Tudo é silêncio, 
dispondo à meditação.  

As casas desabitadas, de janelas cerradas em quase todas, assim entristecem as 
principais ruas de Lisboa. 

O que, ao domingo, por vezes, se anima é a feira de Belém com suas tradicionais 
barracas de comes e bebes, como lhes chamam, e de quinquilharia, os títeres, o tiro ao alvo, os 
fenômenos, os cicloramas e os teatros. Vai um inferno pelas ruas com os carros elétricos, 
atrelados uns aos outros, e as campainhas a tocarem. Ainda pior é na Praça, onde as barracas 
se armaram; realejos, zabumbas, cornetas, tiros e os reclamos dos empresários. Não há um 
momento de sossego, é assim desde às quatro da tarde até às duas da noite. É o piano das 
camareiras a tocar malagueñas, são os pretos a raspar as canas no seu baile, é, de quando em 
quando, o apito de um policia. Canta o peixe frito nas frigideiras e cada taberneiro é um 
orador à porta das barracas tentando os fregueses. 

Foi um deles a entrada no porto de Lisboa dos dezenove couraçados ingleses que 
vieram aqui agradecer a gentileza do governo português, concedendo licença à Inglaterra para 
que se efetuassem os exercícios navais na baia dos Lagos. Foi o outro a questão havida entre o 
Sr. general Baracho e conselheiro Alpoim, que, depois de várias complicações, deveria ter 
dado lugar a um duelo entre os Srs. General Baracho e Pinto dos Santos. A intervenção da 
polícia impediu que o encontro se realizasse ontem de manhã, como estava combinado, sendo 
possível, se não provável, que os adversários já a estas horas se tenham batido. 

Falado tem sido também o concurso de livros para a instrução primária, mas não 
costumo escrever pro domo meu e muito menos o faria numa carta para o Brasil. 

Uns assuntos já deram o que haviam de dar, outros e poucos interessam, e na Avenida, 
à noite, meia dúzia de passantes, um passo lento, como se arrastassem grilhetas, caminham 
mundos e taciturnos. 

Então Lisboa ainda fica mais triste, e os gaviões, à tarde, em suas revoadas, não tem 
quem lhes ouça os gritos. 

S. Paulo, primeiro eremita, havia de preferir Lisboa à Tebaida para com maior sossego 
entregar-se às suas orações. 

Nem o demônio acharia agora na cidade elementos com que tentasse Santo Antão. 

Os gatos dormem de ventre ao sol, estirados no meio do Chiado, em doce repouso, que 
as ruas, a certas horas, são deles e mais ninguém.  

Pois, ainda assim, não devíamos ser os primeiros a queixar-nos. 

Quando foi das guerras da restauração, chegado estes meses, as lutas paravam porque, 
diz o conde de Ericeira, o calor tomava conta do Alentejo.  Não tinham os exércitos maneiras 
de caminhar naqueles terrenos graníticos, onde não encontravam uma gota d’água para os 
soldados, uma ervazinha verde para os cavalos. 
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Console-se também a gente com o [pior] mal dos outros, ou pelo menos diminua a 
intensidade da queixa. 

Nesse Alentejo de que nos falam os cronistas da [guerra] andei eu dias e dias, de sol a 
sol, em trabalhos de caminhos de ferro, em encontrar um cavaleiro raquítico que me desse um 
vislumbre de sombra. Por entre as rochas de granito abrasadas cresce uma giesta rara, e é 
aventura quando, sob dois penedos, não encontramos completamente seca a fonte por que 
vínhamos almejando.   

A atmosfera é turva, os longes indistintos, as imagens trêmulas. Quando o vento sopra 
do leste, como [ ], e há queimadas, abrasam as lufadas, a gente vira as costas ao vento para 
melhor respirar. Como se olha com avidez para os castanhais que, lá muito longe, cobrem 
pedaços da serra de Marvão, e como lembram com saudades os fundos vales onde ao pé dos 
regatos crescem as umbrosas nogueiras! Ao menos ali há como uns pequeninos oasis! 

Mas no mesmo Alentejo, cá para o sul, mais próximo da serra do Algarve, ainda mais 
queima o calor, ainda mais rara a árvore fresca se tornou. Azinheiras e sombreiro mal dão 
sombra. O carvalho desapareceu. Só perto das ribeiras [sezonáticas] crescem uns choupos e 
uns eucaliptos. 

Aquela charneca toda, que foi, durante a primavera, um jardim florido, e que ouviu de 
noite cantar os rouxinóis, agora sem flores, murcha as folhas das estevas, é como um forno 
imenso. Em cada oliveira triste ergue seu canto monótono uma cigarra. Terminaram-se as [ ] 
as ceifas, já as eiras estão abandonadas. De noite, ouve-se o tilintar das campainhas dos 
rebanhos, único sinal de vida naquela solidão. Respira-se então mais a vontade.     

Mas em Lisboa até as noites têm sido difíceis de sofrer. A lua aparece-nos baça, roxa, 
através de um nevoeiro onde a gente espera ver passar um relâmpago, núncio de trovoada, que 
dê uma volta ao cata-vento teimoso.  

Só o descanso sabe bem em dias como estes que vão tão lentos passando. Parece que a 
vida deve ser o não fazer nada, o vegetar à sombra, o deixar correr as horas ouvindo uma 
fonte a correr. E sonhar. 

É nestes dias que mais me queixo da sorte. Porque me deu ela tanto amor à liberdade. 
Se tanto assim, me havia de amarrar? Ainda por cima me faz troça. Ontem alguém me 
escreveu, pedindo-me um trabalho, com que eu poderia, dizia ele, entreter os meus ócios de 
verão. 

Os meus ócios!... 

Como agradeceria à sorte um quarto de hora que ela me desse, apenas um pequenino 
quarto de ora por dia, em que eu pudesse refugiar-me à vontade num sonho bom, sem aquela 
nuvenzinhas de remorso no coração que nos põe a ideia de um trabalho que ainda temos 
atrasado, que se acumula, que é uma coluna de papéis que nos pesa no peito, quando 
dormimos, em acabrunhador pesadelo. 

Com uns cotozinhos que a natureza lhe deu vá lá um homem voar levando aos pés 
uma bala de artilharia, como a que se põe nos cadáveres atirados ao mar. 

O tempo vai de círios e romarias. Hoje temos uma, e famosa, às portas de Lisboa a do 
Senhor da Serra, em Belas. 
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A esta hora toda a quinta que foi do Marquês, as grandes alamedas, os caminhos em 
torcicolos, que sobem pela serra, o grande largo cá fora, as estradas, hotéis e casas de 
comidas, tudo é cheio de gente. Os comboios partem, apinhados pela estrada que vai da 
estação até à vila, cavalos, machos, burros, fazem tilinlar seus guizos alegremente. 

Nos recantos mais sombrios da mata reuniram-se as famílias, desdobraram sobre os 
fetos os guardanapos, partiram o pão, merendaram ótimas frutas, mandaram quarta vez à vila 
encher as borrachas! 

Vai grande bulício na feira, que atravessam as carroças enfeitadas, onde os homens 
tocam guitarra e as varinas cantam, com seus grandes chapéus e lenços desatados a 
esvoaçarem ao vento. 

Na Outra Banda vai hoje não sei quantos círios à Senhora da Atalaia. 

Dum lado e outro do Tejo é tudo alegria.  

E Lisboa dorme, e daqui a dois dias é setembro. Tem um mês para dormir. 

Dormir não é mau.  

E eu, para os meus ócios do verão, cá tenho mais um trabalho! 

 

 

Lisboa, 30 de Agosto de 1903.  

 

João da Câmara     
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BANQUETES 

 

 

Nunca Savarin, o alegre professor Brillot Savarin, pensou que a propósito de política 
havia de ser invocado o seu nome. 

Não, por certo. Quando ele escrevia, para bem da humanidade gulosa, as páginas 
luminosas da sua Psicologia do Gosto, o simpático filósofo tinha apenas em mira o melhorar 
um nadinha momentos de sua natureza já nada maus e tornar útil para amigos a experiência 
própria.  

O gênio ignora sempre onde vai parar a sela que dispara. O gênio às vezes parece tolo. 

A verdade é que o professor, que havia fixado a barriga no limite do majestoso, nos 
aparece agora efetivamente revestido de majestade. Ele, melhor do que ninguém, nos pode, 
neste momento, com suas luzes, fornecer preciosas revelações sobre os homens da política 
portuguesa. 

Para tais conhecimento foi Salomão destronado com o seu livro de provérbios 
contendo a sabedoria das nações: 

 

Outro clamor mais alto se alevanta. 

 

Provérbios, nem os mais conhecidos se aplicarão ao caso de agora tão excelentes 
resultados como alguns dos aforismos de Savarin. 

O famoso rifão – dize-me com quem andas, dir-te-ei as manhas que tens -, quando se 
trata de política, não tem cabimento algum. 

Os porquês, se eu viesse a explicá-los todos, faria com eles um massudo volume de 
considerações político-filosóficas, em que não teria de escapar-me nenhuma triste 
consideração. 

Com quem andam os políticos? Eles andam com toda a gente: se as casacas são 
diferentes. Dos homens já ninguém diz bem nem diz mal. Um nome que aparece num artigo 
de fundo não é de qualquer mortal, é tão só o da casaca que ele enverga. 

Suponhamos um honrado e fiel rotativo-regenerador. Segundo os jornais do Sr. 
Hintze, ele é um portento, um orador como Demóstenes, um diplomata como Bismark, um 
pulso como Marquês de Pombal. Que troça não vai nos jornais do Sr. João Franco! Muda-se o 
homem da rua do Barroco para a travessa da Queimada, com uma paragem no alfaiate, logo 
as apreciações mudaram. 
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O astro desapareceu, sumiu-se no céu regenerador e mostrou os seus [chaveirinhos] 
dourados no horizonte dos liberais. Dum lado, um necrológio cheio de ironias, do outro um 
hino obrigado a muitos pratos e zabumbas. 

Se do provérbio que citamos passarmos a outros muitos, vê-lo-e-mos, quase todos 
fazer muito má figura em coisas de política, geralmente senhora duma caixa de surpresas, que 
nem a de bastidores é mais rica em fantasias. 

Andavam por isso os que mais enfronhados costumam ser em tais materiais muito 
desejosos de achar maneira de navegar menos arriscadamente neste novo mar das Trevas, em 
que tanta vez se dá tão desgraçadamente à costa. Eles tudo liam, filósofos velhos e novos, o 
livro de Maquiavel e o “Diário do Governo”, compêndio de lógica e os livros de cavalaria. 
Queriam achar o processo de conhecer os homens e cada vez mais erravam.    

Toda hesitação fundou agora. Escusam de ler Gall e Lavater, escusam de estudar 
quiromancia. É Brilhat Savarin quem lhes surge a socorrê-los, com seu tão famoso aforismo: 
Dis moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu és 

Com ele no espírito e um ligeiro estudo, vão-se-nos revelar os mistérios mais 
intrincados das almas dos políticos. 

 

Dize-me o que comes e dir-te-ei quem és! 

 

Felizmente andamos em tempos de jantares e basta-nos o menu escolhido para que a 
luz se nos abra nos espíritos.  

Estamos nisto: por qualquer pretexto... jantar. 

É uma ideia excelente, sobretudo agradável, quando for o que deve ser a colaboração 
do cozinheiro. A mesa, diz o já muito citado professor, é o único sítio onde ninguém se 
aborrece na primeira hora. As almas expandem-se, os corações sensibilizam-se, e até um 
homem pode, com certa meiguice, deitar um olhar enternecido a seu mais fidalgo inimigo. 

Estes banquetes têm apenas um defeito gravíssimo: os discursos, os que fazem parte 
do programa, aqueles cuja tentação certas carolas não resistem, e os que se fazem a pedido na 
última hora e que, muito preparadinhos, parecem de improviso. Isto é grave, mas tem de ser. 

Dois banquetes retumbantes são agora assunto de conversações, o que vai ser 
oferecido ao Sr. Hintze Ribeiro e que se realizará, segundo se diz, na grande sala do risco no 
Arsenal, e o que, no giro político do Sr. João Franco pelas províncias do Norte lhe será 
oferecido em sua passagem pela cidade do Porto. 

O Sr. Conselheiro Hintze Ribeiro, presidente do conselho, chegou ontem a Lisboa, 
depois de uma ausência de alguns meses no estrangeiro, onde esteve tratando da saúde de sua 
esposa e de sua própria saúde, bastante abalada pelo zelo excessivo com que se tem entregado 
aos trabalhos políticos. 

Desde a sua chegada à fronteira portuguesa, a viagem do Sr. Hintze foi 
verdadeiramente triunfal. 
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Ontem de manhã saiu de Lisboa um comboio especial que levou ao Bussaco muitos 
amigos do Sr. presidente do conselho, alguns ministros e muitos vultos notáveis do partido 
regenerador. Na volta por Lisboa, houve manifestações em Coimbra, no Entroncamento e em 
Santarém. 

Era grande na estação do Rossio o número de amigos que esperava o Sr. Hintze 
Ribeiro, a quem receberam com muitos calorosos vivas, até que o mesmo comboio rápido 
partiu para o Estoril. Ai renovaram-se as manifestações de simpatia.  

Assim quer o partido a que o Sr. Hintze preside demonstrar sua força e os muitos 
aderentes que tem em todo Portugal. 

Não sou político; não tive nunca tentações de entrar, nem como simples soldado, nas 
lutas para que tantos são atraídos ou por gênio natural ou por ambições aliás muito legítimas, 
às vezes. Não sou político, mas confesso uma certa natural tendência, mais do meu coração 
talvez que do meu espírito, para o atual presidente do conselho a quem devo gratidão por 
muitas provas de simpatia que me deu, e é amigo de meus melhores amigos. 

Nunca na vida escrevi duas linhas sobre política; nunca um artigo de fundo teve o 
condão de me atrair mais do que um olhar distraído. Gosto dos homens sem me importar a 
que partido pertencem e não vejo que em Portugal haja diversos agrupamentos políticos mais 
do que a diferença que vai de um homem para outro.    

Este sentimento de consideração pelo Sr. Hintze Ribeiro nunca me inspirou a seu favor 
mais do que meia dúzia de linhas em que uma vez acompanhei a caricatura do ministro 
envergonhado e sua sobrecasaca de ferro. 

Para um ambiciosos em política seria de certo muito pequenina na bagagem, mas, eu 
já o confessei, as minhas ambições andam muito fora da esfera em que os políticos se movem. 

Apraz-me, entretanto, que o Sr. Presidente do Conselho seja festejado, que a sua boa 
alma ande contente. 

Prepara-se agora uma festa retumbante, em que tantos mostraram desejos de tomar 
parte, que para local onde realizar-se foi preciso escolher a grande sala do risco no Arsenal da 
Marinha, a maior que temos em Lisboa. 

Vai dar ao dente o partido regenerador e agora é que, para conhecê-lo e conhecer seus 
mandões, nos apraz recordar o aforismo de Savarin: dize-me o que comes e dir-te-ei quem és. 

Que irão eles encomendar ao Ferrari? Que pratos irão merecer a aprovação dos que 
hoje presidem aos destinos do país?... Que significação terá o [polage à la reine], cotejado 
com o com o [macarroni à Vitalinne] e as croquetes com os petits patês de [ ]. 

Sobre o menu que os filósofos da política deviam discutir agora, querendo chegar a 
conclusões seguras. 

Boa, linda, genial vingança tinha o Sr. João Franco em suas mãos de ferro, o caso era 
haver quem lha soubesse apontar.  

Ódios são maus conselheiros, e é natural que a paixão impeça os extra-rotativos de 
olhar para as coisas como elas são, em toda a sua admirável simplicidade. Não, eles não viam 
que portentosa arma tinham entre mãos, capaz de por a um canto todo o poderoso prestígio, 
agora tão aumentado, de que já goza e mais gozará o chefe do partido regenerador.   
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Bastava que o Sr. João Franco mandasse por todo o país espalhar os aforismos de 
Savarin, até que, desde Melgaço até Cabo de Santa Maria e desde o Cabo de Roca até Campo 
Maior, um português houvesse que ainda os ignorasse. 

Era obrigar todos os portugueses a embeberem-se [naquelas] altas filosofias da 
Psicologia do Gosto, o que não vinha fora de propósito quando em jantares e com jantares é 
moda resolver as mais graves questões. Dantes não havia eleição sem o simbólico carneiro 
com batatas; hoje não há passo na política sem jantar de quatrocentos talheres para cima. Do 
menos caminhou-se para o mais: é aproveitar. 

Contra o menu do Sr. Hintze deveria o Sr. João Franco apresentar uma lista de 
belíssimos pratos à portuguesa, daqueles que, lá [Alcaide] por certo hão de ser muita vez obra 
prima das cozinheiras. 

E, como o jantar será no Porto, não deslustraria o novo partido uma boa tigela de caldo 
verde ao final.  

Ás saúdes, em vez de champanhe beber-se-ia excelente vinho verde em tigelinhas 
muito brancas. Os brindes, ainda que menos cheios de flores retórica, seriam, por certo, muito 
mais sinceros.  

Mas... há sempre um mas... Mas o menu do jantar do Sr. Hintze há de ser igual ao do 
Sr. João Franco, e, como a política há de ser sempre a mesma, mais uma vez, até na política 
Brillat Savarin há de ter razão.  

 

 

Lisboa, 6 de Setembro de 1903  

 

João da Câmara      
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Gazeta de Notícias. nº 296. Rio de Janeiro, 23 de Outubro de 1903. p. 1, 7 col. 

 

 

PENAS DE PAVÃO 

 

 

Ainda agora, folheando o livrinho das “Mil Trovas”, encontrei esta que me deu no 
goto:  

 

Menina do lenço d’outra 

E da camisa emprestada,  

Diz a dona do colete 

Que lhe leve a saia a casa. 

 

Não deviam assim atirar-lhe à cara: lenço, camisa, colete e saia podiam não ser penas 
de pavão. 

Coisas emprestadas podem não ser vergonha de quem as traz. Até, por vezes, 
recordam pedaços alegres de vida de boemia em que um homem deixou três ou quatro amigos 
incapazes de saírem de casa, calças duns, camisa doutro, casaca deste, chapéu daquele, com 
que faz figura num jantar ou batizado. 

O que deve é prevenir-se o dono, não ser como aquele que saiu um dia com as botas 
do amigo e só à noite voltou a casa, onde o encontrou furioso, em palmilhas, a descompô-lo. 
E ele com um ar resignado, mas ofendido: 

- Andas com estas botas, há que tempos; nunca te disse nada. Eu, porque as ponho 
uma vez, tratas-me assim! 

E, cheio de dignidade, descalçou as botas. 

Os fatos dos outros vão sempre como uma luva a quem tenha o talento especial de lhes 
dar o jeito. Talento é a palavra que deve usar-se. É ver como o fato do patrão magríssimo o 
criado gordo faz o casaco, e nas calças onde cabiam, dois palitos ele encaixa dois presuntos. 

Para isso sim, é preciso ter uma habilidade especial, como para recitar recados 
ensinados a ser amável com gente que aparece de novo, dizendo-lhe frases velhas, esfregadas 
a benzina e escovadas. 

Conheço um homem que, dada certas circunstâncias, tem sempre o mesmo dito 
espontâneo. O que ele precisava era de melhor memória para o não repetir diante do mesmo 
público. De quando em quando, rouba-se a si mesmo; está no seu direito.  
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O gaio, ou que passarinho é o da fábula, esse é que foi tolo, indo roubar o que não lhe 
podia servir e forçosamente lhe ficava mal. As penas de pavão, são apenas dos pavões, e 
aquele azul, aquele verde, aquele dourado, todos os brilhos metálicos só nele ficam a matar e 
nos outros hão de ser ridículos. 

Entretanto, a fábula parece-me que de pouco tem servido, e pena de pavão que pareça 
esquecida há logo quem lhe deite o olho, quem de longe lhe dê o faro e até os barris de lixo 
vasculhe das casas grandes. 

A goma arábica com que a pegam é que parece de pouca presa, e, mais hora menos 
hora, anda o garboso leque uma lástima. 

Ainda não há muitos anos, eu li com os meus olhos um artigo de crítica em que o 
autor, sem pejo, este pequenino pejo vulgar de Linneu, se foi ao prólogo das “Flores do Mal” 
e traduziu mal o que lhe pareceu mais adequado a um livro de versos que ai apareceu. Foi-se 
ao grande pavão do Olímpio, chamado Theófilo Gautier, deitou-lhe mão à cauda e, por um 
triz o não deixa careca. 

Este, ao menos, anda com boas intenções, mas há muitos que fazem o mesmo para 
mal, e aparam as penas antes de as atirar como seitas. Não acertam nunca, está claro, e a quem 
os lê fazem uma confusão medonha. Eles leram, por exemplo, o artigo de Sarcey sobre a 
“Estrangeira” de Dumas e dão tratos à inteligência para aplicá-lo ao “Badalo” do Sr. Baptista 
Diniz.  

Lembram aquele sujeito que em ouvindo trocadilho não perde ocasião de repeti-lo.  

Uma vez, jantando ele em casa d’um cônego, a criada deixou cair o prato de língua 
guisada. Susto dos convidados. E diz o dono da casa: 

- Não foi nada: apenas um Lapsus línguie. 

Passados dias, em casa, entornaram-se-lhe os feijões. E ele logo:  

- Um lapsus linguie. 

E, ainda por cima, chamou tola à mulher porque não lhe percebia a graça.  

Outro dia, ouviu esta: 

Um homem pegou numa mão cheia de feijões e pô-los de parte, dizendo: 

- Em alemão.  

Feijão nesta língua é bonne. 

Houve quem adivinhasse. 

- Bonaparte! 

Direitinho para casa o nosso homem fez a habilidade à mulher. 

- Vai ou não vai? 

- Não vai.  

- Estúpida! 



871 
 

E, muito triunfante: 

- Napoleão! 

A mania de criticar com ideias e até frases d’outros críticos tem dado disparates 
parecidíssimos com estes. 

Mas é vê-los como andam cheios! 

Uma habilidade que por ai se tem vulgarizado muito ultimamente é a das caricaturas. 
Todos os dias nos aparece alguém dizendo:  

 - Você já viu caricatura de Fulano? 

Um primo, um sobrinho, ou um amigo.  

- Ainda não.  

- Pois então veja. São tal qual as do Bordalo Pinheiro.  

E vai a gente ver, e são: Copiada por cima até.  

Tradutores também lhe não faltam, que se julgam autores, dos livros, dos tristes livros, 
coitadinhos, que outra sorte bem mereciam. Um deles, dos que mais se pavoneiam, até uma 
vez traduziu trocadilhos, que parecia o do Bonaparte. 

Põe-se a gente à janela a ver passar a população. Homens e mulheres, metade deles vai 
contente. Não há que duvidar: é das penas. Olhem aquele janota, como ele vai todo vaidoso 
com as que lhe emprestou o alfaiate! Aquele, que vai de borla ao teatro com um bilhete que 
lhe deu uma costureira, quando o pano se levantar depois do ato, aposto que não aplaude e 
vira as costas ao palco, indiferente. 

Penas de pavão! Penas de pavão! Ai quantas a gente encontra desde a sala mais 
acadêmica até à loja do sapateiro de escada onde um amigo conta como sua a anedota dum 
outro! 

E todo este arrazoado eu vim fazendo, por que li uma trova mal rimada neste livrinho 
delicioso das “Mil Trovas”! 

Quem foi seu autor? Quem inventou primeiro que tão cruel se mostrou na facada? 
Quem fez tantas mais trovas tão lindas porque fui agora passando os olhos? 

Quanta poesia, quanto gênio por todas elas profusamente espalhado! 

Quem foi o autor? Quem o sabe? Uma rapariga travessa do Minho, ao tempo de uma 
desfolhada; uma viúva de Aveiro que tinha no mar o namorado um [ganhão] do Alentejo em 
noite de São João, ao pé da fonte; um estudante de Coimbra apaixonado duas horas por uma 
tricana; um beirão, um transmontano, um algarvio... Vão lá saber!  

Qualquer deles teria penas de sobejo para dar aos outros, e nem sequer o saberia! 

São ricos, são opulentos: desdenham as migalhinhas que vão deixando cair e não falta 
quem lhes vá no encalço para empolgá-las. O diabo é que, como os gatunos aos lenços, tratam 
logo de lhes tirar a marca, e as quadrinhas sem a marca do povo quase sempre ficam duma 
sensaboria atroz. 



872 
 

Fala-se muito em arte sempre; mas quando se lhe não ponha um bocadinho de 
coração, como João de Deus ou Simões Dias ou Antônio Correia de Oliveira, e poucos mais, 
quando a grande simplicidade falta por completo a nota sincera, lá se derrete a goma arábica, 
lá fica tudo numa bodega! 

E daqui resulta uma enorme confusão. Em quartas-feiras de Cinzas depois de três dias 
de entrudo, vê a gente a saia encarnada de uma saloia, tudo que há de mais tradicional, e logo 
julga que é uma máscara. Tomar a mentira pela verdade não seria mal tamanho, se nos não 
obrigasse a tomar, por consequência, a verdade pela mentira. 

Um dos nossos artistas mais sinceros é sem dúvida Columbano Bordalo Pinheiro. 
Lutou anos e anos para impor-se. Isolou-se, trabalhou muito, lutou com seu talento e sua força 
de vontade contra a ignorância e a má vontade dos outros; conseguiu finalmente ver em toda à 
parte seu nome benquisto e glorioso. 

Ainda no último volume da “Enciclopédia Britânica”, publicada em 1902, escreve 
Richard Mulher, professor de História Artística na Universidade de Bristol: “Há, porém, um 
pintor que é completamente independente e português, um digno sucessor dos grandes velhos 
mestres de sua terra natal; é Columbano, cujos, retratos têm a centelha do gênio que inspirou 
as obras de Velásquez e Goya”. 

Valeu a pena a Columbano lutar; mas nem todos os podem como ele fazer, ou porque 
a força de vontade não lhes sobeje ou porque circunstâncias da vida, muitas vezes terríveis, os 
forcem a pedir tréguas. 

Falarão agora muito os jornais de Lisboa em teatro popular, isto é, na boa escolha de 
repertório que chame a atenção do povo. Diz-se que o empresário do Príncipe Real anda em 
cata de dramas históricos, espetaculosos, para deles fazer o prato forte. Mas consta que se 
dirigiu a Marcelino de Mesquita para lhe escrever a peça com que há de inaugurar a época de 
inverno. Se assim foi, e cremos, que sim, andou muito bem.  

Mas num teatro para o povo não se deve por forma alguma excluir do repertório os 
dramas populares, não aqueles de enredo estúpido que fornece amplamente o repertório 
francês, mas outros em que nosso povo se apresenta tal como é, com suas paixões, predileções 
e caráter definido. 

Mas, surge aqui um obstáculo e dos mais terríveis: é que quase ninguém conhece o 
povo e todos julgam conhecê-lo. Dão-lhes a verdade e, tão obscurecidos pelas convenções 
andam os espíritos, que muitos se hão de pôr a gritar que não é nada assim. 

Isto vem de longe. Já Pedro se queixava, e agora me lembrou aquela fábula em que o 
ator foi pateado porque imitava mal os guinchos de um leitão. E ele tinha um leitão de baixo 
da capa e beliscava-o e fazia-o guinchar. 

Ponham em cena um marujo, como todos os marujos, que não gingue, que não saiba 
dizer sim nem não sem emprego de um calão antipaticamente pitoresco, cheio de termos de 
marinha, e vejam logo o que diz toda a gente: - “Um marujo nunca foi assim”. Isto quer 
simplesmente dizer que nunca viram no teatro um marujo como os cá de fora. 

Nada tão difícil hoje como fazer acreditar a verdade. O antigo rifão que a verdade anda 
ao de cima, como o azeite, passou a ser mentira.  

E se os rifões já mentem, em que havemos nós de acreditar?  
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Lisboa, 27 de setembro de 1903.  

 

João da Câmara  

  



874 
 

Gazeta de Notícias. nº 315. Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 1903. p. 1, 8 col. 

 

 

TEATRO DE LISBOA 

 

 

Abriu há três dias o teatro D. Amélia; ontem abriu o teatro D. Maria. 

A folhinha dos divertimentos marcou finalmente o princípio do inverno. Começa a 
gente do Estoril e de Cascais olhando para as malas, enquanto nos casinos se preparam os 
últimos cotillons deste ano   

Mas, caso raro neste tempo, dois teatros acham-se com escritos e não encontraram até 
agora nenhum alugador.  

Pois não há muito, e no fim do verão, essas duas casas de espetáculos eram das mais 
queridas do público, e, mais de uma vez, em noites quentíssimas de julho, agosto e setembro, 
contavam enchentes sucessivas, que muito agradaram os empresários. 

A situação é das melhores, ambos na Avenida da Liberdade: o da rua dos Condes, 
muito central, e outro um pouco mais retirado do movimento, mas agora bem servido pelos 
carros elétricos. 

A qualquer deles ligo muitas saudosas recordações. Foi no teatro da Avenida que 
conheci Ciriaco de Cardoso, a quem tanto laços apertados de uma amizade nos haviam de 
ligar; foi para a companhia que ele então dirigia que eu e Gervásio Lobato escrevemos O 
Burro do Sr. Alcaide. Que noite ali passamos tão alegres, que hoje, só de recordá-las, se me 
umedecem os olhos! No ano seguinte representava-se pela primeira vez no teatro da rua dos 
Condes, a ópera cômica O solar dos Barrigas, em que Ângela Pinto revelava 
extraordinariamente suas aptidões.   

Como foram alegre essas récitas, e como alegres andavam o Ciriaco e o Gervásio, mal 
cuidando que, tão de perto já, os vigiava a morte! 

Seguiram-se uns anos em que todos os empresários, quer de inverno, quer de verão 
nunca houveram, ou muito raras vezes, razões de queixa. O público enchia-lhes os teatros, 
não lhe importando os temporais de janeiro nem os calores abrasadores de julho. 

Veio Taveira no verão para o teatro da Avenida e a Ali à preta, deu mais de uma 
centena de representações. 

Puseram-se muitos a cuidar que ser empresário era ter uma mina inesgotável de 
dinheiro. Tudo servia, qualquer peça, qualquer ator, qualquer músico, tudo. De todos os lados 
surgiam artistas como ervas más numa seara. E o público [encarneirado] continuava a 
frequentar os teatros; foi indo, foi indo, e afinal cansou-se, enjoou-se, desistiu. Ofereceram-
lhe pornografias, tentou-se ainda, virou-se-lhe de vez o estômago. 

Foi por estas alturas que um decreto do Sr. José Luciano de Castro deu cabo do que 
havia de melhor em teatros portugueses, tanto mais que apareceu no Diário do Governo em 
pleno mês de agosto, quando a maior parte dos bons atores tinha já seus compromissos 
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tomados. Foi o golpe definitivo na arte dramática. Mas ninguém se entendeu. Eram desligados 
para sempre artistas que, juntos, novamente ergueriam até onde alguma vez viramos a arte 
dramática de Portugal. 

Erros, que o decreto poderia conter, facilmente, passados tempos, haviam de ser 
emendados; mas foi preciso aplicá-lo com precipitação e as confusões foram cada vez 
maiores: atores, que requereram para fazer parte da sociedade e foram classificados nunca lá 
entraram; outros saíram quando menos se esperava; e ninguém queria penetrar no templo, que 
não fosse nomeado sacerdote de primeira classe. 

Aumentavam as confusões, e já ninguém se entendia. Alastravam: ouvia-se a todos os 
teatros atores murmurando pelos cantos, falando aos amigos, escrevendo memoriais, e sempre 
a mesma palavra repetida se ouvia nos palcos e corredores, gastava a tinta de todas as 
papelarias: primeira classe, primeira classe. 

O clássico vento de insânia soprou desta vez por entre os bastidores, e por toda a parte 
parecia que se estava representando o quarto ato do Rigoletto. Era um temporal a desfazer o 
que anos e anos de trabalho havia custado. 

Alastrou a confusão e logo passou dos atores para autores. 

Verdade é que por todo o mundo conhecido correm as coisas pela mesma forma. Já 
ninguém sabe o que há de escrever para agradar e parece às vezes que o público aplaude de 
preferência os que andam para trás, o que pode também ser uma habilidade, seja dito sem 
ironia. 

É vermos o êxito colossal de Cyrano de Bergerac e o encanto que produziu no público 
de Paris a primeira récita de O Segredo de Polichinelo. 

Os autores caminham, como aquele peregrino que Catarina da Rússia enviou à Terra 
Santa, três passos para frente e dois para trás. E bem vai quando assim é.  

Os empresários, com folhas enormes de Companhia, limpavam as carecas e suavam 
perante as listas de comédias e dramas, como um doente do estômago perante a lista de um 
jantar. E, como para a lista de peças ainda não há santos nem santas, não sabiam a quem se 
encomendassem.  

O teatro D. Amélia dava em dias alternados Hamlet e a Lagartixa, o teatro de D. 
Maria o Boubouroche e o Frei Luiz de Souza.  

O público começou a sentir que lhe andava à roda a cabeça e o Dr. [ ] a ter muito mais 
que fazer no hospital de [Bilhafoles]. Queixou-se a junta de saúde que o mandou para a 
instrução pública.  

Tudo anda de cabeça baixa, como se aos pontos de interrogação respondessem as 
pedras das calçadas. E é assim em toda a parte, pouco mais ou menos, em Lisboa e Madri, em 
Paris e Estocolmo.  

O melhor recurso dos nossos teatros é, ainda assim, a tradução de alguma peça já 
experimentada. Acontece, porém, que alguma vez os dramas são como os fósforos que o 
[Atho] comprou e que para lhe não falharem, experimentou um por um. As peças deram o que 
tinham que dar, arderam na sua terra e traduzidas fizeram fiasco. 
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Algumas nos dizem também como andam por lá as fantasias dos autores e são de uma 
rebuscada originalidade insuportável para quem tenha um bocadinho de nervos que manhosas 
habilidades irritam. 

Um dos maiores defeitos de que podemos acusar as traduções, sem remorso de 
possibilidade de engano, é a péssima educação que dá aos nossos atores, metendo-os num 
caminho de artifícios, sem possibilidade de copiar da realidade um só por menor. O mais 
feliz, porque é mais rico, foi a Paris e viu a peça e imitou o ator; o outro segue-lhe os passos e 
é exemplo para um terceiro. Algum que tenta entrar denodadamente no caminho do triunfo, 
diz com seus botões: – “Que faria o Augusto Rosa neste papel?” E, se acerta, mais ou menos, 
em algum dos pontos da caricatura, ninguém depois lhe atura a vaidade. 

As convenções acumulam-se; o talento, ainda quando existe, e existe em muitos, fica 
logo afogado; a arte é toda sacrificada a uma ciência de intrujices.  

É o que se vê às vezes! Pois que obrigação têm eles de saber, se nunca viram? 

Pelos olhos é que se aprendem e não em fitando-os num palco infelizmente cheio de 
artifícios e onde atores representam mais classificados.  

Já vimos um ator, representando um papel de um grande elegante, porque a moda 
mandava nesse tempo que trouxesse um sobretudo claro, entrar no palco com uma capa de 
borracha posta do avesso. 

Mas era tudo miséria e o homem tinha desculpa. 

Vimos pior, muito pior. Vimos uma atriz, fazendo de menina inglesa, ingênua e pura, 
carregar os dedos com todos os anéis de brilhantes que lhe tinham dado seus adoradores. 
Vimos um homem a passear nos Alpes de sobrecasaca e chapéu alto. 

De quem a culpa de todos estes disparates? Como educar atores e atrizes que vão para 
o teatro de olhos fechados e nunca tem de descerrá-los para o que em volta deles se passa? 

Fala-se agora em teatro para o povo e parece ter aparecido no Príncipe Real um 
empresário de muito boa vontade. Vai estrear-se com um drama histórico português de 
Marcelino de Mesquita, de certo de muito valor. Mas ainda não é o drama histórico que há de 
ensinar os atores portugueses a inspirarem-se na verdade, porque os novos não têm pulso para 
livrarem-se de todas as convenções que imperam na representação desses dramas. 

Por todos estes motivos, o público deliberou livrar-se de confusões concorrendo 
sobretudo ao Circo, onde, sem cansar a inteligência, aplaude com maior entusiasmo, todas as 
noites, o homem de velocípede e a mulher das focas.  

Custa dar-lhe razão para a preferência, mas, se há culpas, não são dele. 

Há dias, vi, duma janela a que estava, passar numa das ruas do Bairro Alto o Taborda, 
nossa maior glória. E foram-se-me os olhos atrás dele. 

Ia ali um verdadeiro ator português. E não precisou das obras dos gênios para atingir 
circunstâncias a que nem sempre vimos chegar famigerados artistas estrangeiros. 

Vimo-lo, por exemplo, em alguns de seus monólogos que sua velhice ainda hoje lhe 
permite representar. O Ventura, O Tio Martins, O José do Capote e, por entre as nossas 
gargalhadas, comove-nos, às vezes, até o despontar duma lágrima a revelação de seu gênio. 
Foi-lhe só mestre a natureza, e por isso é que ele subia à maior altura quando representava o 
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Médico à força, comédia feita essencialmente portuguesa pelo gênio de Castilho, embora 
inspirado no de Moliere. 

Nunca o Taborda precisou de nos meter pelos olhos as dificuldades de sua arte, como 
aqueles pantomineiros de circo, que, de propósito, falham três vezes as sortes mais difíceis, 
para serem à quarta mais diretamente aplaudidos. 

Iam-se-me os olhos atrás do Taborda, que vai fazer oitenta anos um dia destes, e 
perguntava a mim mesmo por que houve a arte assim de ver-se hoje decaída em todos os seus 
ramos e por toda a parte, confusa e confundindo? 

Talvez afinal a culpa seja do dinheiro: mau gosto espalhafatoso dos enriquecidos a 
derretê-lo, ânsia nos pobres pouco escrupulosa para ganhá-lo. 

E o Taborda, dobradinho, com a sua cabecinha muito branca, toda cortada de rugas, 
entrou na sua casa pobrezinha da rua dos Calafates, onde guarda preciosamente seus tesouros: 
uns retratos, umas coroas de fitas desbotadas, uns ramos secos. 

 

 

Lisboa, 18 de outubro de 1903.  

 

João da Câmara   
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Gazeta de Notícias. nº 007. Rio de Janeiro, 07 de Janeiro de 1904. p. 1, 8 col.   

 

 

PRIMEIRO DE DEZEMBRO 

 

 

Era antes dia de gala.  

Aniversário da restauração de Portugal em 1640, logo de manhã cedo saudavam 
memórias gloriosas as girândolas estalando, as filarmônicas percorrendo as ruas. 

Por todos os lados se ouviam ecos do hino que se tornou popular.  

Havia-se falado em união ibérica, em tronos oferecidos ao rei D. Luiz, ao rei D. 
Fernando, e logo os patriotas se haviam exaltado. Representava-se então no teatro de D. Maria 
a Filipa de Vilhena, e, quando acabava a representação todo o público, de pé, dava vivas à 
independência. 

Quando se realizou a fundação da Sociedade Patriótica Primeiro de Dezembro, assisti 
a uma sessão solene numa das salas do palácio do conde de Almada. Discursaram Silva Túlio 
e Mendes Leal; Eugênio Castilho recitou versos cheios de calor e leu um belo trecho de 
Rebelo da Silva que, por doente, se desculpara. Um entusiasmo. 

Todo o largo estava iluminado e pelas ruas o povo em magotes ia cantando: 

 

Portugueses é chegado 

O dia da restauração. 

 

Era feriado nas escolas e os rapazes ajudavam a festa, dando-lhe luz com seus risos, 
calor com seus aplausos. 

Pensando nesses tempos, enche-me hoje de saudades, que as temos sempre no 
princípio da velhice de quanta vibração nossos corações sentiram, agora tão cansados. 

Foguetes estourando alegremente, bandeira reluzindo ao sol, músicas passando 
festivas, as aulas fechadas, era um acordar delicioso! 

Andam agora outra vez enfeitando as ruas, construindo coretos e palanques, arvorando 
mastros. Não chegavam para a pressa com que se trabalha os carpinteiros de Lisboa, e de 
Vianna do Castelo vieram operários hábeis dar uma ajuda. Um grande pavilhão, que está 
sendo construído no alto da Avenida, foi dado de arrematação a uma casa inglesa, e de 
Inglaterra vieram trinta e dois operários que nele estão trabalhando. Chegam de fora materiais 
de iluminação e decoração. No Terreiro do Paço, no Aterro, no Rossio, na Avenida, no 
Chiado, em todas as ruas e largos principais, os canos de gás, os fios elétricos estendem-se, 
formam arcos torcem-se desenhando florões. 
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Lisboa prepara-se para receber o rei D. Afonso XIII, da Espanha e faz da fraqueza 
força para mostrar-lhe seu entusiasmo. 

É outro gênero de festa, talvez neste momento mais lógico. 

É depois de amanhã o primeiro de dezembro. O tempo e as obras que ai vão para 
festas não admira-me lembrassem, outras festas, outros tempos, comemorações diferentes. 

Um fato dos mais notáveis na história portuguesa era de uso festejar nesse primeiro de 
dezembro, uma das mais pasmosas revoluções pelo arrejo de seus autores e por suas 
consequências.  

Foi um brado, um brado apenas, que, mal saído de meia dúzia de lábios frementes, foi 
achar eco num sem número de corações. Os que no histórico palácio do conde de Almada, 
conjuravam para aclamar rei de Portugal a D. João, duque de Bragança, de certo não 
suporiam, com tão pouco sangue derramado, com a morte de um só homem, Miguel de 
Vasconcelos, sentar no trono português o rei natural, por-lhe na cabeça a coroa que aos reis de 
Castela já uma vez conquistara o rei D. João I.  

Grande façanha foi esta por certo, e tal foi o espanto dos espanhóis ou talvez a 
consciência que tinham da injustiça com que o reino governavam, que nem a guarnição do 
castelo fez fogo sobre os da cidade, nem a torre de S. Julião, fornecida como estava de muitos 
mantimentos, resistiu como pudera, sendo nesse tempo considerada quase inexpugnável. 

Foi a Mendes Leal, nessa noite a que já me referi, que pela primeira vez ouvi o velho e 
certo ditado: “Tem cada qual em sua casa tamanha força, que, até depois de morto, são 
precisos quatro homens para dela o porém fora”. E foi essa a força que aos portugueses 
assistiu naquele dia, foi ela que os fez encarar, sem uma palidez nas faces, a entrada pela 
fronteira dos numerosos exércitos que contra Portugal mandaram os ministros de D. Felipe. 

Generais surgiram que comandavam as milícias e gentes de ordenança, levando-os 
facilmente à vitória: Mathias de Albuquerque, depois marquês de Alegrete, o conde de 
Cantanhede, depois marquês de Marialva, D. Sancho Manuel, depois conde de Vila Flor.  

Durou a guerra vinte e sete anos, e Felipe IV, com a morte na alma, vendo seu filho D. 
João da Áustria, famoso general, também desbaratado, como antes dele o fora D. Luiz de 
Haro e depois o marquês de Cavacena, murmurou: -“Parece que o quer Deus!” E nunca mais 
teve um sorriso.  

Que Deus o queria, disse-o, o povo de Lisboa, quando, na manhã da revolução, viu o 
Cristo que o arcebispo erguia em suas mãos, despregar da cruz a mão direita, como a querer 
abençoar a revolta. 

Três horas depois do primeiro alarme, presa a duquesa de Mântua, rendido o castelo, a 
cidade entrara em sua vida normal, abertas as lojas, concorridas as ruas, apenas com mais uma 
alegria no sol que a iluminava. 

Quem diria que tamanho passo fora dado, que assegurou ao reino mais estes séculos 
de liberdade! 

Estas páginas heroicas de nossa história sabe-as de certo o atual rei da Espanha, que 
nelas, mais do que nós próprios, tem muito que aprender. Admirando o país que vai percorrer, 
dando sua entrada na capital que há mais de três séculos acolheu os dois Felipes, ele julgará 
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os culpados que tamanha joia incrustaram em sua coroa e aqueles que, depois, por seus erros 
ajudaram a desencastoá-la. 

Entre aplausos será recebido e tanto melhor para nós e para ele.  

O programa das festas ainda não foi definitivamente elaborado, será em grande 
número de suas partes igual ao que foi executado por ocasião da visita de Eduardo VII: 
alocuções, passeio pela cidade nos coches riquíssimos, jantares de gala, tourada, fogo de 
artifício, récita de gala no S. Carlos, passeio a Sintra, etc. 

Os comboios a preços baratos trarão a Lisboa milhares de provincianos, atraídos por 
todas as festas de rua e por aquelas em que, a troco de bom dinheiro, conseguirão à última 
hora encontrar uma entrada. 

Como sempre, o melhor da festa será a véspera, e alguns voltarão desiludidos muito 
mal se o tempo continuar como nesta hora em que escrevo.  

Já lá vai o verão de S. Martinho e em dezembro não há que fiar. 

No dia 14 o rei católico embarcará no cais das Colunas em direção ao Barreiro, onde 
um comboio especial deverá esperá-lo para conduzi-lo a Vila Viçosa, ao velho solar dos 
Duques de Bragança, em que tantos dramas e tragédias se passaram, velhas pedras em que por 
muitos anos os olhos inquietos tiveram postos os reis da Espanha. 

Trata-se apenas agora de uma caçada, mas falassem aqueles mármores, soubesse o rei 
de Espanha ouvi-los, e muito lhe ensinariam. 

Quando D. Felipe II, falando da jornada de África para que D. Sebastião se preparava, 
disse aquelas célebre palavras: “Do sucesso da batalha bom genro ou bom reino me há de 
resultar”, vivia naquele palácio a duquesa de Bragança, D. Catharina, filha do Infante D. 
Duarte, neta do rei D. Manuel. Ela seria a primeira a contrariar as pretensões do que tinha 
império em que o sol se não punha; ela, até a última, combateria pelo direito que lhe assistia à 
herança do trono português.  

Bem o sabia D. Felipe II, bem o sabiam os que, antes que mandasse invadir a fronteira 
por seu exército, mandou a Portugal a corromper sua gente.  

Direito que dizia ter, força das armas, dinheiro que espalhou, fizeram com que depois 
dissesse ao penetrar em terras de Portugal: - “É meu por direito de herança, por direito de 
conquista e por direito de compra”. 

Mas a duquesa não havia vergá-la.  

Quando em Vila Viçosa ela teve notícia de que era moribundo o hesitante cardeal, seu 
tio, que havia de ser o último rei da dinastia de Avis, não a amedrontaram léguas de charneca 
que a separavam de Almerim. Meteu-se a caminho e entrou na câmara real já quando D. 
Henrique estava prestes a exalar o último suspiro.  

Os governadores nomeados em testamento eram em sua maioria pelo rei de Castela, e 
lá foram a Ayamonte entregar-lhe o reino. E a duquesa resistia sempre por maiores ofertas 
que lhe fizessem. Nem o trono do Brasil que lhe cediam, nem a promessa de casamento de sua 
filha com o príncipe D. Diogo, herdeiro da coroa, a demoveram de seu propósito. 

Assistiu o duque D. João como condestável do reino às cortes de Thomar e das mãos 
de D. Felipe recebeu o tosão de ouro; continuava D. Catharina punindo por sua justiça. 
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Estava D. Felipe em Badajoz, preparando sua entrada no reino de Portugal, quando lhe 
faleceu sua quarta mulher; em Lisboa recebia finalmente preito de seus novos vassalos 
quando lhe chegou notícia da morte de seu filho mais velho. Nem com tamanhos golpes, nem 
com a resignação da duquesa, perdia ele o medo àquela sombra que ante seus olhos se erguia 
pavorosa. Era preciso dominar aquela mulher, arrancar-lhe a cendência sem a qual ele não 
julgava poder segurar o trono em sua descendência.  

A morte do duque D. João ofereceu-lhe ensejo para nova tentativa. Propôs à duquesa 
casamento que ela recusou com altivez. 

Quando, passados dois anos, Felipe II recolheu a Madrid, hospedou-se naquele mesmo 
paço que todo se prepara agora para receber D. Afonso XIII. Aí, mais uma vez, tentou quebrar 
a constância de sua prima. E ela respondeu-lhe que, embora casasse, continuavam no mesmo 
pé os direitos ao trono de seu filho D. Teodósio; se este os não tinha, nele acharia o rei de 
Castela um bom soldado.  

Noutro campo haviam os netos de ambos eles de debater seus direitos. Foi-nos depois 
mais propícia a fortuna; mas, a D.Catharina e a seu valor a seu desprezo por honrarias que lhe 
ofereceram, mais ainda que ao hesitante D. João IV, devem os portugueses sua independência.  

 

 

Lisboa – Novembro – 1903.  

 

João da Câmara .     
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Gazeta de Notícias. nº 018. Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de 1904. p.1, 7 col. 

 

 

DEPOIS DAS FESTAS 

 

 

O dia de segunda-feira, em que o rei de Espanha  partiu de Lisboa para Vila Viçosa, 
amanheceu escuro, triste, desabrido. 

Uma bandeira vermelha e amarela, em frente da janela do meu quarto, alto, sobre seu 
mastro, tremulava ainda nos últimos arrancos de festa, num adeus. O vento do temporal ergui-
a, corria-lhe o pano às ondas, e depois, descansando a tomar [folego] deixava-a cair, murcha, 
encharcada, pingando melancolicamente. 

O céu, de nuvens baixas cor de chumbo, a chuva a cair cerrada, estreitavam o 
horizonte. Davam abatimento aos nervos gemidos do vento que soprava da barra. Um terraço 
muito largo, separa-me da rua as vidraças do quarto, e eu nada mais via senão, nas nuvens 
baças, aquela bandeira a esvoaçar num desespero e logo depois a cair em pesadas pregas 
como esfalfada.  

Doente em casa, há muitos dias, foi só o que vi da festa, aquele pano com as duas 
estridentes cores espanholas. Não sei por que tanto havia, naquela manhã, de me inspirar 
tristeza Nem foi porque o dia destoasse dos outros, que a D. Afonso III deram de certo má 
ideia dos poetas portugueses, tão amigos de cantar o céu da pátria como formoso sem senão. 
Nem foi, tão pouco, uma saudade que a muitos angustiaria àquela hora; se eu nada tinha 
visto!... Mas entristeceu-me aquela bandeira. Por quê? 

É que, por muito longe que se esteja do ruído alegre, algum eco sempre nos chega; é 
que na atmosfera, por muito úmida e pesada que a torne o inverno, corre uma luz difusa 
quando há festa. Acabara-se; aquela bandeira estava ali como um cartaz velho anunciando o 
que foi, o que não tornará talvez a ser.  

Sempre os cartazes velhos me fizeram impressão, com seus anúncios de cores vivas, 
estampas a gritarem, letras douradas predizendo coisas inauditas, e depois rotos, meio 
descolado, abanando com o vento de noite, à meia luz do gás. 

Pompas que predisseram raras vezes, se realizaram e ficam ai pelas esquinas, 
testemunhas melancólicas da mentira humana. Eram elencos de companhias, nomes de damas 
e tenores em letras de palmo; e os desgraçados boêmios foram pateados na primeira noite; 
eram touros por sua pureza cantados em prosa e verso e que foram do Campo Pequeno para o 
açougue. 

Se o espetáculo agradou, se a noite foi de tamanha alegria como a profetizava o 
empresário, então o cartaz ainda magoa mais, dizendo quão rápidos são os contentamentos na 
terra. Foi-se a atriz ou a cantora que assanhadas paixões inspirou, e dias e dias ainda, os seus 
devotos olham para o cartaz que lhes anunciou a despedida e um nó aperta-lhes a garganta ao 
recordarem o momento em que foi esperançoso futuro o que hoje é apenas passado saudoso.  
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De tudo isso me ia lembrando, enquanto o vento gemia lamentações e a bandeira 
espanhola se estorcia como um condenado, no mastro erguido na rua de Junqueira.  

Pois se bem pensasse no caso, se não ouvisse apenas o que me segredaram não sei que 
melancolias, fruto do mal tempo e da falta de saúde, talvez motivos houvesse para supor que 
ainda o melhor está por chegar e que da visita do rei de Espanha algum bem resultará, paz 
definitiva, concórdia.  

D. Afonso XIII tornou-se muito simpático aos portugueses e, segundo dizem os que 
mais de perto o trataram, saiu de Portugal encantado com a recepção que lhe fizeram. O 
parlamento espanhol e os jornais de todas as cores políticas foram amabilíssimos para com o 
país que assim recebeu o rei de Espanha. Parece até que alguns exageraram a vantagem que 
resultaria da mais estreita união entre as duas nações, tornando-se perigosa a excitação dos 
ânimos neste sentido, em vésperas de visita que D. Afonso tenciona fazer a outras capitais 
europeias. 

Foi talvez este o motivo das seguintes linhas, água na fervura, publicadas pela Época, 
de Madrid, que é jornal oficioso: “Não devemos exagerar as coisas sem prévios e necessários 
estudos, para poder calcular se as consequências do nosso procedimento. Pretendemos dar à 
viagem do rei um alcance que não pode ter nas atuais circunstâncias”. 

Os que leem nas entrelinhas dão ao pequenino sueltoa significação que dissemos. 

O que é hoje inegável é ter o rei de Espanha conquistado os portugueses com muito 
maior facilidade do que fez Felipe II na conquista de Portugal. 

Um fato, aparentemente muito insignificante trouxe-lhe imediatas simpatias. Descia o 
cortejo dos coches em toda sua majestade a rua do Alecrim, quando D. Afonso de repente se 
lhe iluminou o rosto com uma expressão festiva e, numa alegria infantil, saudou 
familiarmente com um adeus seu  antigo professor de inglês, que avistou a janela da escola 
Berlitz. 

Era um bocadinho de corações a revelar-se, que moveu os corações de quem o soube.     

O rei de Espanha é uma criança. Nasceu depois de falecido seu pai; nasceu rei e foi 
desejado como o nosso rei D. Sebastião. Era doente D. Afonso XII, tísico declarado, quando o 
gerou. A ciência condenava à morte o recém-nascido, herdeiro da coroa de Espanha; 
salvaram-no a ciência e os carinhos da mãe. 

Um certo dó, uma ternura, uma piedade, envolveram-no desde o berço. Com mais uma 
esperança a afirmar-se dia-a-dia, viram-no crescer, acompanharam-no em sua educação 
primorosa. Sabia-se que a mãe, ao separar-se dele, ainda que por poucos dias, chorara. E daí, 
por estes tempos que vão correndo, não é tão invejável o cargo de rei, que esse rei de 
dezessete anos não mereça a compaixão dos que são livres na vida e podem abrir as asas 
quando querem e voar pelo azul. 

Um gesto de adeus a um velho amigo, foi à boa natureza a saltar por cima de todas as 
etiquetas.  

Este nome aparece-nos ao falarmos de Espanha, soturno como um farricoco. Nada 
mais despótico houve em Madrid, nada que tantos sorrisos apagasse nos lábios dos reis, que 
murchasse mais rosas nas faces das rainhas.  

A tirania chegava, às vezes, a ser cômica e deu lugar a verdadeiras farsas.  
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Quando D. Maria Ana d’Áustria, vinda de Viena para casar com D. Felipe IV, 
atravessou uma cidade cujos habitantes havia fama de ser os melhores artifíceis em trabalhos 
de seda, vieram os mais conceituados comerciantes oferecer com todo o respeito à rainha uns 
pares de meias primorosos. De joelhos ante S. Majestade, começavam dos lábios mais velho a 
jorrar as flores de retórica, quando o mordomo-mor do palácio de mãos na calva, num gesto 
de extrema aflição, o interrompeu colérico exclamando:    

Haveis de saber que as rainhas de Espanha não tens pernas! 

Então D. Maria d’Áustria começou a gritar, queixando-se amarguradamente de quem 
lhe havia escondido a cruel operação que havia de sofrer para por sobre seus lindos cabelos de 
rapariga uma coroa de rainha. Queria voltar para Viena queria ir para casa. 

O caso alegre daquele desespero infantil correu breve a Espanha toda, e o próprio 
taciturno D. Felipe IV não desdenhou sorrir-se. E de toda a história o que ficou mais célebre 
foi o sorriso do rei, que nunca sorria. 

O escurial aparece-nos quase como um túmulo, quando dele invocamos memórias. 
Aqueles três Filipes que se sucederam, o Prudente, o Pio, o Grande, deslizam naquelas 
grandes salas como fantasmas, reis de meio mundo, arrastando os grilões da realeza.  

Não se tornou mais alegre a corte de Espanha nos tempos de Carlos [II], e tão absoluta 
foi a etiqueta no seu reinado que caindo a rainha do cavalo que montava e indo ela arrastada, 
porque o pé lhe ficara no estribo, ninguém se atrevia a tocar-lhe para salvar-lhe a vida. 

Nem Filipe V, doutra raça, deixou de sofrer a influência fúnebre que das paredes 
daqueles paços ressumava como um miasma a mudar os homens em espectros. 

Felizmente para D. Afonso XIII o novo rei da Espanha nasceu em outros tempos, 
menos seguros talvez para um rei porque todos neles vêm um homem, mas é talvez por isso 
mesmo, muito menos tirânicos em sua exigências. 

A etiqueta em Portugal não exige muito e agradável sobre todas deveria ter sido para o 
monarca espanhol a recepção que no Entroncamento lhe fizeram os estudantes de Santarém e 
a despedida afetuosa que recebeu da população em Elves tão compacta na estação do caminho 
de ferro, que decididamente ele e a comitiva puderam romper por entre a gente que se 
apinhava no largo.  

Assim lhe agradaria ver-se tão em contato com o povo que o festejava, sem longas 
filas de soldados a impedirem a sua aproximação. 

Já esta liberdade, foi causa de feliz admiração por parte de Eduardo VII, que disse 
nunca haver visto tão fácil contato entre reis e povo como em Portugal.  

Pois, antigamente, não com os exageros da Espanha, havia no nosso país cerimônias, 
pragmáticas e etiquetas que constituíam verdadeira ciência dos mestres salas e muita vez 
foram causas de embaraços dando que fazer à diplomacia. Rimo-nos hoje, e com razão, de 
certos casos, que foram em seu tempo seríssimos. 

Lembra-nos agora um caso que foi muito grave em tempos de D. João V, quando se 
tratou dum duplo casamento entre as casas reinantes de Portugal e Espanha. 

Veio a Portugal embaixador o marquês de los Balbazes e para seu condutor foi 
nomeado Diogo de Mendonça Corte Real. 
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Ora o cerimonial ordenava que o fidalgo português não devia apear-se do coche 
enquanto não avistasse o embaixador, o qual não desceria antes de Vê-lo, nenhum só degrau 
de sua escada. Mas como havia de ser assim, se a escada tinha dois lanços e, ficando o 
embaixador no alto do segundo. Diogo de Mendonça e Marquês de Balbazes não podiam 
avistar-se? Como resolver o intrincado problema, se nenhum dos dois se achava disposto a 
ceder de seus direitos e prerrogativas? 

Foi então combinado escolher-se um coche tão largo que não coubesse pelo portão do 
pátio. Forçoso foi pará-lo a porta do jardim e então o Marquês castelhano avistando o fidalgo 
português, que logo mandou abrir a portinhola e abaixar o estribo, dirigiu-se para o coche, 
onde os dois se encaminharam para o paço na melhor das harmonias.  

Há muito que estas etiquetas acabaram em Portugal e o próprio último rei absoluto, D. 
Miguel, sabido é como gostava de em Mafra e Queluz frequentar o povo. Aquela forma por 
que ele nos aparece no último romance de Eça de Queirós está muito longe de ser uma 
fantasia do escritor. Nem por isso deixou de ser dos reis entre o povo mais prestigiosos.  

D. Fernando foi por muito tempo popular pela facilidade com que todos o viam 
passeando sua alta estatura por entre o povo de Lisboa, parando por vezes a conversar e 
emprestando o lume do seu charuto a quem lhe o pedia sem conhecê-lo. 

O rei D. Carlos e a Sra. D. Amélia a muita vez os encontramos ou a pé ao passeando 
em suas carruagens sem nenhum distintivo da realeza. 

Como vão longe os tacões vermelhos, as altas cabeleiras de D. João V e as requintadas 
etiquetas da sua corte! 

Lisboa, 20 de Dezembro de 1903. 

João da Câmara . 
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Gazeta de Notícias. nº 48. Rio de Janeiro, 17 de Fevereiro de 1904. p. 1, 1col. rodapé. 

 

 

PRIMAVERA TEMPORÃ 

 

 

Se eu tivesse vinte anos e não fosse balda certa dessa idade só fazer versos a mulheres, 
com que prazer me poria cantando esta primavera que nos apareceu dois meses mais cedo do 
que lhe marcava o calendário e lá de cima, do céu azul, se pôs toda contente, a rir-se para nós, 
a entornar sobre as nossas cabeças a poeira de ouro luminosa de sol esplendido! 

Se eu tivesse ainda gênio para rimar, havia de rebuscar ao dicionário do Castilho as 
palavras mais sonoras para um soneto cantante como as trovas de um rouxinol a bem amada. 

Domingo passado foi lua nova, e dizem os entendidos da borda d’água que isso de luas 
tem grande influência no estado do tempo. O dia esteve de encantar. Digam-no quantos 
rostinhos bonitos o aproveitaram para mostrar-se todos abertos em risos. Portanto, segundo a 
ciência lunar dos prenúncios, assim vamos ter um mês inteiro pelo menos. 

Era sol posto, estava no meu terraço. Sabem como a primavera se me anunciou? 
Mandando-me um morcego, que se pôs às voltas no crepúsculo por sobre a minha cabeça, 
depois de um sono muito mais curto do que geralmente dormem esses preguiçosos que todo o 
inverno costumam sonhar. Um morcego foi o que a trocista escolheu para seu embaixador 
desta vez! 

Digam se não é o mesmo que uma cara bonita a cumprimentar deitando-nos a língua 
de fora.  

E o morcego, girava, e de repente quebrava a curva em que ia e desaparecia no escuro. 
Mas o que dizia, o que profetizava, ele tão pequenino, e tão feio, e tão negro, que imensas 
glórias, que luz, que perfumes anunciava, que músicas de pássaros em seus amores, que 
revoadas de borboletas sobre as flores desabrochadas! 

Voava, contente da vida, já de todo desentorpecido, à caça dos mosquitos, porque lhe 
dera fome naqueles meses que dormira, agarrado pelos pés no teto de qualquer antro escuro e 
de cabeça para baixo, porque isto de comodidades e gostos cada qual procura como entende. 

Mas o caso foi que desta vez o bichinho negro adiantou-se a todos os colegas, 
orgulhoso e satisfeito de ser o arauto das andorinhas. 

O céu tão claro está mesmo a pedi-las, e já a gente, quando acorda, vai à janela 
espreitar se chegaram as avezinhas de azul escuro com as plumas brancas na frente, da cor do 
vestido da Nossa Senhora. Parece-lhe que tempo já era de vê-las por aí, na lufa-lufa, 
construindo os ninhos nos beirais das nossas casas e a dizerem-nos – “Somos a luz, o calor, e 
saúde”. 

Vão elas, de dia, alegrando-nos com seus voos; são, à noite, os [pirilampos] a 
encantar-nos, pisca-pisca, voando por entre as rosas silvestres tecem com as [silvas] nos 
valados. 
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Em algumas árvores já se veem uns pontinhos verdes, ainda receosos, de cor de vinho 
nas olaias de cor de ouro nas acácias. Fui observar de perto o meu pessegueiro. Já as florinhas 
roxas, muito pálidas, parecem fazerem menção de apontar. Daqui a dois dias é a província do 
Algarve quem há de parecer uma noiva, quando as amendoeiras estiverem todas em flor. Nas 
serras os tojos, quando florirem vestem-lhes um manto de imperatriz. 

Sente a gente um desejo despótico de abandonar todo o trabalho e abalar por ai a fora, 
atravessando as serras onde cada pé de trigo é por enquanto uma manchazinha verde, ouvindo 
cantar coxixos, calhandras e codornizes, ora no chão, e elas tão cor de terra que não as vemos, 
ora tão alto, lá tão perto do azul, que não as avistamos. Cantam perdizes e cotovias; voam 
pardais em bando. A terra sorri-se só para o céu e este sorri-se para a terra como dois noivos. 

Deliciosa coisa, perdendo-nos pelas azinhagas que nos levam subindo até o moinho a 
lamentar-se com suas cantarinhas, todo [caiado], com o quadrozinho devoto, de azulejos, 
sobre a porta baixa; e continuamos o passeio até aquele pinheiro manso, lá no alto do cabeço, 
alargando generoso à acolhedora sombra de seus ramos verdes. 

Ali nos sentaríamos relembrando poetas velhos e novos. À cantá-la levaríamos 
[sobraçados] o livro de Rodrigues Lobo, de que tivemos [uma] [] as [ ] clássicos ou um dos [] 
de Correia de Oliveira, cujas queixas amorosas melhor nos soariam às paisagens ternas.    

Entre os rumores da cidade, um nada, às vezes nos evoca estas recordações dos 
saudosos campos. Basta-nos um grilo a cantar. Por um bocadinho de alface, o que ele nos 
paga, com sonhos bons, não lhe juntarmos a fome à escravidão! 

Naquele canto argentino, voamos por esses campos fora. Ele canta, canta, e andamos 
por quantas regiões nos recorda onde ouvimos cantar seus avós, sabe Deus desde que 
longínqua geração! Negros, negros com chapazinhas de ouro, lembram panos de caixão em 
enterros ricos. Deixai-os. Como são alegres os grilos e que alegres campos nos recordam!  

São planícies de malmequeres em que os rebanhos se demoram fazendo tilintar suas 
campainhas; charnecas floridas e perfumadas que aves de rapina atravessam silenciosa, 
majestosamente, são penedos acolados, tronos de alguma deidade invisível, cobertos de ervas 
e giestas. 

Canta o grilo na gaiola, e as searas ondulam como vasto mar, onde as papoulas são 
barcos de rubis e carbúnculos. Ouvimos um canto harmonioso de vozes femininas; são as 
raparigas que andam na monda. Rebrilham ao sol sob os vastos chapéus, os lenços vermelhos 
e amarelos. Ao longe o pinhal, cheio de sombra, onde os [galos] [ ], com o aceno de seus 
ramos, parece que nos está chamando. A azenha canta-nos músicas com que já, outrora, os 
sonhos nos embalou, e das chaminés da [cidade], a coluna de [fumo], que o vento quebra, [ ], 
azulada, lembra-nos lindas histórias que, em pequeninos, ouvimos, no doce calor de umas 
lareiras [ ]. 

Felizes que possam aproveitar estes dias criadores para dar uma lavagem aos pulmões, 
aí tem para lindo passeio, a linha há dias inaugurada, de Setil a Vendas Novas. 

A mais extensa ponte que se haja construído em Portugal atravessa perto de Muge, o 
rio Tejo, a um dos pontos do seu curso em que se nos mostra mais formoso, só à vista sobre o 
rio cantado, desde que poetas o viram, vale o passeio; agora, ainda mais, que vai d’águas 
opulento e na tapada os salgueiros molham na corrente espumosa os ramos verdes pendentes. 

De Setil nova estação entre as de Requengo e Sant’Anna, até Porto de Muges na 
margem direita do Tejo, a linha corta os campos de Valada, dos mais característicos do reino. 
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Ainda ali se encontram os campinos de barrete verde debruado de vermelho, jaqueta ao 
ombro, calção e meia, conduzindo as manadas de éguas; os touros negros erguendo as cabeças 
orgulhosas e os cabrestos de olhar manso, fazendo soar os chocalhos. Éguas e touros vão ali 
mais baixo atravessar o rio, e as campinas, nos barcos vão os chamado, assobiando-lhes, 
aninando-nos com a voz. 

Vê-se Muges do outro lado, com a sua igrejinha muito branca, alvejando no meio da 
planície. Um apito. Já lá vai a estação; marchamos a toda pressa para Conche, uma das mais 
importantes vilas do Ribatejo, banhada pelo Sorraia. 

Vai mudar a paisagem; vamos entrar na charneca, sobreiros, azinheiras, algumas 
oliveiras velhas. Assim, chegamos a Vendas Novas na linha do sul, através de uns campos 
que a [charrua] há de transformar, agora que a locomotiva bendita os atravessa.  

E tanta gente aqui presa na monotonia da cidade! Sempre a mesma vida, no anseio de 
uma impressão nova que não chega, sempre a ver as mesmas caras nos elétricos de manhã, à 
tarde na Avenida e no Chiado, nos teatros à noite. Nelas e em nós, mais umas rugas, alguns 
cabelitos brancos, triste é a única variação! 

Deixá-los; até na cidade estes primeiros toques de clarim com que a primavera nos 
acorda, têm seu encanto, dá-nos ao sangue nas veias um giro mais animado.  

O ar fresco do norte perfuma-se não sei em que regiões penetra-nos até os pulmões 
mais carinhoso. Até nas ruas mais estreitas e tortuosas, de casas mais altas, o sol tem artes 
para enfiar-se e às paredes limosas dá alegria e aos pardais das trapeiras. 

Florescem flores nos telhados, brancas, azuis e vermelhas, e os pardieiros enfeitam-se, 
como se também eles houvessem de entrar nas bodas da natureza. Até na sombra úmida a 
gente adivinha o sol, sente-o perto, lá por cima; vê dele bocadinhos no olhar contente dos 
pobres que saíram a buscá-lo nos largos, que o bendisseram, estirados voluptuosamente sobre 
um muro de cais. 

Velhinhas dobradas, com as mãos cruzadas agarrando as pernas e joelhos deitados 
para trás das [ovelhas], sentem-se às portas, a apanhá-lo, as horas que lhes ele concede de sua 
luz. 

Não há como a dele generosidade; nasce para todos, por todos reparte seu ouro. Ainda 
ontem vi uma velha pintada de louro nos cabelos e [ ] nos beiços, com flores medonhas 
desbotadas, no chapéu, que ia toda reluzente a atravessar o Largo de S. Paulo, Dava, coitada, 
vontade de rir, mas assim monstruosa levava, talvez tivesse uma primavera no coração. É bom 
desconfiar sempre de velhas que se pintam. Mas o sol que lhe importava? Até para ela reluzia! 

Mais adiante, encontrei um rancho de costureiras, que se apressavam caminho da 
oficina, seriam bonitas! Não sei, iam lindas, lindas naquela manhã resplandecente. O sino da 
igreja repicava e os pardais andavam por sobre as torres em revoadas doidas. Elas, elas iam 
em passo miudinho e rápido pelo passeio, e, como os sinos da torre, lhes haviam de ir batendo 
os corações nos peitos. Deixavam anos elas um rastro de perfumes, como se do campo fossem 
flores pequeninas que o vento houvesse  trazido. Bebiam o sol e espalhavam-no, que até havia 
mais luz no caminho por onde elas iam. 

Ah! Quantos madrigais haviam de ler nos olhos cobiçosos dos homens; alguns 
chegavam aos lábios que se moviam, mas não lhes davam elas tempo para que contassem. 
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Tique- tique, iam para as oficinas cansar os olhos, picar os dedos, olhos feitos para 
beber a luz, dedos criados para andar as flores! 

Como iam lindas! Como iam lindas! 

Conversavam. Que diriam? Nem um bando de pombas arrolham com mais amor. 

Um velho parou embasbacado. Que troça fizeram do velho! Pois por que não havia ele 
de parar? Pois os velhos já não tem olhos? 

Também a luz é para eles, venha lá de onde vier. Esperança que anima ou saudade em 
que se revive uma hora boa, tudo voa, nos raios de ouro, tudo se veste nas manhãs esplêndidas 
com as mesmas cores vistosas.   

Os velhos, assim que um bocadinho de sol os aquece já não acreditam na idade 
sentem-se mais rijos, com as pernas desentorpecidas. Lembram aqueles de Patifa de 
Primavera, que, mal os primeiros dias tépidos chegavam, adeus família, adeus higiênica 
moralidade, eles aí partiam, bêbados de sol como as abelhas, procurando perfumes novos e 
novos amores, trágicos e ridículos, gaguejando estrofes amorosas durante cinquenta anos 
considerados como infalíveis. 

Patifa da primavera! E bem patifa afinal, que ela é como as mulheres coquetes, pronta 
sempre a um sorriso, ainda mais pronta a uma traição contra quem nela acredite. 

Lembra-me a data que vou por nesta carta e receio muito que o morcego que me serviu 
de arauto, ainda volte para o antro escuro de onde temporão saiu. Tempo de sobra tem para 
sonhar ainda. 

Janeiro, fevereiro, março... 

Pode a primavera rir-se no céu, fingir carinho a velhos e novos... janeiro, fevereiro, 
março... Ainda havemos de aturar muito frio, muito dia de chuva, a barra a bramir, os 
lavradores a queixarem-se, velhos e velhas [ encartuchadas]. 

E a primavera a rir-se de mais uma esperança que nos deu, de mais uma traição com 
que nos conquistou um madrigal! 

 

Lisboa, 24 de Janeiro de 1904. 

 

João da Câmara             
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Gazeta de Notícias. nº 075. Rio de Janeiro,  15 de Março de 1905. p. 1, 8 col. 

 

 

MEMENTO HOMO 

 

 

Apenas escrevi o título desta carta, logo me lembrei do Padre Antônio Vieira, ele me 
perdoe; e tentou-me um burburinho, com que, aliás, os meus leitores teriam muito que lucrar. 

Quando o Urbano de Castro dirigia A Tarde, anunciou uma vez que tinha entrado para 
aquela redação o padre Manuel Bernardes. Por que não havia eu de meter o Vieira a colaborar 
nas minhas crônicas? 

É que estas pobres linhas têm de não ser um sermão, têm de ser uma carta; e daí, 
talvez hoje venha a dar uma carta com sermão. 

Começamos, portanto, com um latinório, tal qual os padres Momento homo quia pulvis 
es. 

Sei que pouca gente se importa com isso, porque não há coisa mais fácil de esquecer. 
Cantem lá a menina bonita que ela é pó, terra, cinza ou nada; diz-lhe o espelho que é linda, e 
acredita muito mais num pouco de amalgama de estanho do que nas tristes palavras de uma 
quarta-feira, uma só nas cinquenta e duas do ano. Digam o Momento homo ao deputado que 
pela primeira vez veio à Câmara com sete discursos na cabeça, afora vários apartes. Bem se 
há dele importar com isso; o barbeiro da esquina, onde vai frisar o bigode, acha que ele é um 
grande homem e nunca mais o deputado abriu a pasta de vidros baços e letras de ouro que, 
escanhoado e vaidoso, não se julgasse Mirabeau. 

O pior é a continuação da frase, um nadinha mais sortuna: et in pulverem reverteris. 
Este “e em pó se hás de tornar”, é que já incomoda um bocadinho: são os cabelos brancos a 
anunciá-lo, umas picadas de gota, um certo emperrado de pernas, o sorriso malicioso dum 
cangalheiro por cuja porta costumamos passar.  

A vida faz esquecer a morte. 

Na terça-feira gorda, de manhã cedo, foi o enterro do Casimiro Dantas. No caminho 
do bairro Camões, ao pé de Santa Martha, até ao cemitério dos Prazeres, mal se corta um 
canto dos bairros populosos de Lisboa, o largo do Rato. Pois naquela hora as máscaras 
andavam pelas ruas; pequenos vestidos de palhaços tocando cornetas, velhas de camisa e 
touca entrando nas tabernas, velhos de rabicho e óculos de lata parando a ver desfilar o cortejo 
com o esquadrão de cavalaria prestando ao morto a última homenagem. 

Feria dolorosamente o contraste. 

Ainda há poucos meses, frequentemente, por ai encontrávamos Casimiro Dantas, bem 
conservado, mal deixando ver as brancas na barba loira, alegre, gozando sua glória própria e 
muito mais a do filho que estremecia. Vimo-lo ainda, em noite de primeira representação, 
nervoso, passeando atrás do pano de fundo, aquele passeio cheio de comoções, tão conhecido 
de todos os autores, nele ainda mais apoquentado, porque se tratava do filho, de seu Júlio. Ao 
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menor rumor, a um riso, a um sinal de palmas interrompendo uma cena que mais agradava, 
parava, apurava o ouvido, sorria... Continuava depois o passeio, interrogando ansioso, os que 
vinham lá de fora, da sala. E assim teve, no fim da vida, alegrias e muitas. 

Alguma vez nos juntamos em festas animadas em que Júlio Dantas foi vitoriado. Essas 
lhe davam o maior prazer e rejuvenesciam-no. Eram pai e filho que ali estavam, mas eram 
dois amigos, o mais velho, mais expansivo, fazendo soar mais alto sua alegria. 

Creio que Júlio Dantas, não as tinha maiores da vida do que ver o pai satisfeito com 
ele, fazendo do triunfo luminoso do filho o seu maior triunfo. 

Isso acabou. Até essas belas coisas ali ficam sepultadas, no cemitério dentro de uma 
capelinha branca com uma cruz por cima, única esperança, ou sobre quatro pazadas de terra, 
soando lugubremente sobre o caixão. 

Às vezes, nem isso. O cadáver foi enterrado na vala comum, envolto, quando muito, 
numa serapilheira, que lhe doou a caridade. Pois assim mesmo, sabe-o Deus e só ele, quanta 
vez ali ficaram sepultados muitos sonhos, pois, diz-se que os mendigos os têm mais radiante 
do que ninguém.  

Tanta  cruz negra naquele chão, tanta coroa a desfalecer-se ao vento! Se gusa nos 
houvesse nos cemitérios a destruir os sonhos da vida, de que tamanhos seriam os cemitérios 
do mundo? 

Tudo é pó, tudo é pó! Mas quem pensa em coisas tristes? 

Trouxe-me o cocheiro a casa por um caminho que eu não conhecia, atravessando um 
bairro pobre que principia agora a edificar-se. A rua em decline vem dar à antiga 
circunvalação: dum lado umas casas de operários, de outro o muro caiado do cemitério. Os 
remates dos túmulos mais altos crescem para cima do muro: urnas, cruzes, vértices de 
pirâmides, a estátua do conde das Antas.  

Dum lado a miséria, do outro a morte. É desconsolado e lúgubre. Pois andava ali um 
porta-machado de grandes barbas de estopa, cara pintada com pó de tijolo, intrigando as 
famílias que o apupavam. Era uma alegria doida aquela terça-feira gorda, naquele chão em 
que se estende às sombras das altas pontas dos ciprestes. 

Quando o sino, ao romper d’alva, vibrou para a cerimônia das cinzas, [ainda]    
atrasando a despedida, os pianos tocavam a última valsa nos bailes, ainda o cancã corria 
desenfreado e epilético as salas de espetáculos. Entre as notas dos metais, as pancadas do 
bumbo, os gritos, o delírio estertorado do carnaval a espirar, quem ouviria as badaladas 
mansas, cá fora, na manhã fria? 

Quem, àquela hora, iria, com o pensamento nas misérias do mundo e na brevidade da 
vida, receber do padre as cinzas na testa e o aviso da morte? 

Não, com certeza, quem por bailes e festas andou, até que, melancolicamente, os 
caixilhos das janelas se desenhavam em sombra leve nas cortinas.  

Tinha que ver se as cinzas, simbólicas na testa se iam misturar ao pó de arroz dos 
cabelos ainda mal escovados; curvada a cabeça meio oculta no véu negro, que ainda, havia 
momentos, tão gentilmente se inclinava quando a valsa corria as salas; os olhos, ainda pisados 
de insônia, agora devotamente inclinados para o chão da igreja; a boca, ainda sorridente a 
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memórias frescas, murmurando uma prece contrita; atentos às palavras do padre os ouvidos 
que se encantavam com mais duma declaração! 

Não, essa mulher não foi. O cansaço da noite há de ajudar-lhe o sono, e o romance 
começado continuará na fantasia a desenrolar-se, com peripécias de comédia fina, em jardins 
balsâmicos. Dizem os velhos que a mocidade é curta, mas quem na mocidade lhe vê o termo? 

Pulvis es! ... És pó!... Como sorriem lábios novos desdenhosos à advertência!  

Testas lisas como espelho, onde ainda o mais leve traço não anuncia o desenho da 
primeira ruga, são para refletir a luz das auroras. Por que embaçá-las com a mancha simbólica 
que poria como uma nuvem de tristeza? 

Deixem isso às boas velhinhas devotas, que já não tem ilusões para aterrar, a quem a 
vida já pesa, que, não podendo erguer a cabeça, nunca veem o sol do meio dia. Nos cabelos 
cor de cinza a cinza não põe mancha.  

Saíram as velhinhas de casa, quando o sino as chamou. Nem elas ouviam outro som; 
nem já tem memória para recordar alegrias tão longes. Talvez ainda no caminho encontrassem 
algum bando de mascarados. Dariam por ele? Ergueriam do chão os olhos? Levariam à testa a 
mão, posta à laia de quebra-luz, para olharem em curiosa a folia que passava?... Talvez nem 
isso. É um aviso que lhes manda o sino: – “Pó que andas por ai girando, espera-te o 
cemitério”. 

Ouviriam ditos de troça talvez, que a velhice é ridícula com seus passos trêmulos e 
seus esgares. 

Soubesse a velha um bocadinho de francês e talvez lhes respondesse: - “[Rira bien que 
rira de dernier”]. Ele traz consigo uma consolação, a fé numa outra vida, um 
rejuvenescimento. 

Pó, tudo é pó, tudo é pó: riquezas e misérias tudo é pó no cemitério. Ao cabo de meia 
dúzia de anos, tanto ri na cova a caveira do pobre, como, em seu caixão de mogno, a caveira 
do rico.  

A boca em vida mais escancarada em riso há de um dia tapá-la a mão da morte, 
últimas lágrimas de uns olhos que choram, a mão da morte as há de enxugar. 

Não há teoria mais igualitária que a daquelas palavras de quarta-feira. 

Pois não é mau pensar nelas, de quando em quando. É talvez a única maneira de não 
ser somente cinza o que do homem fique no mundo.  

Pensar um bocado na morte prepara a morte melhor: custa menos o último adeus à 
vida, quando muito em vida começa.  

Há dias estive lendo no Oliveira Martins aquelas belíssimas páginas em que nos refere 
à morte de Nun’Álvares, o santo condestável. 

Quem mais subira em seu tempo! Não seria seu trono ainda mais alto do que o [solo] 
onde colocara o mestre de Alvis? Não o erguera nos braços para sentá-lo numa cadeira de 
espaldar, fundador de uma nova dinastia; puxara-o de cima, como o faria um anjo, porque ao 
valente guerreiro não lhe faltavam asas de pasmosa envergadura e, como as dos anjos 
igualmente imaculadas. 
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Glória, na terra dos heróis, nenhum a teve maior: riqueza, foi de tamanha parte do 
reino que ainda seus descendentes anos depois não encontravam rival na península; 
consideração dos seus, teve tanta que o rei e os infantes o haviam por melhor amigo e 
venerava-o o povo como a santo. Certeza de fama eterna não lhe faltaria, a que, ainda hoje é 
assunto de meditação para os primeiros historiadores de encanto para os maiores poetas.  

Um dia o contentável, seguro o trono do mestre, Portugal a caminho do 
engrandecimento, meditou nas vaidades do mundo e considerou que tudo era pó, que tudo era 
cinza, que tudo era nada. 

Chorava o povo em torno do convento em que se refugiara, choravam na cela do 
humilde frade. O rei e seus filhos, e o que fôra dos grandes do reino o maior expirava 
docemente, estirado em seu catre, havia anos já do mundo fugido, acolhendo-se às visões 
piedosas que o visitavam.  

O muito que tivera só lhe serviu para melhor conhecer o nada. “Deixou tudo!” diziam 
os pasmados de tanta abnegação. Ele consultaria sua consciência e entre si iria dizendo: “O 
que deixei foi nada”. 

Nunca foi tamanho o condestável como naquela hora da morte. 

Se o templo dos Jerônimos é dos nossos monumentos o que mais alto clama o valor 
dos portugueses no muito que fizeram pelo bem da humanidade, aquelas pedras do convento 
do Carmo, ainda depois do que tanto sofreram das revoluções da natureza e da mão sacrílega 
dos homens, falam talvez uma língua que, aos poucos que sabem ouvi-la, penetra mais 
docemente nos corações. 

Também elas, um dia, hão de ser pó, mas sobre esta há de para sempre esvoaçar uma 
alma imaculada contando-nos uma história, eterno exemplo.  

 

_____ 

 

E bem me palpitava que esta carta havia de ser meio sermão de quaresma.  

 

Lisboa, 21 de fevereiro de 1904.  

 

João da Câmara     
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CONTOS DE PRIMAVERA 

 

 

I 

OS MELRITOS 

 

A gaiola de cana, estava no [quintalito] apertado entre as traseiras da [casa] e os 
primeiros socalcos do monte, pendurado em um ramo da figueira que estirava os braços pelo 
chão. Um sítio sombrio, triste, onde mal penetrava o ar. 

De que lindo valado florido haviam os pequenos arrancado o ninho, ainda mal haviam 
descerrado os olhos polpudos os melros depenados, de grandes bicos sempre com a fome 
abertos! 

Um ninho!...Que alegria para os pequenos!... espreitavam agora, da janela da cozinha, 
a tarefa em que andava a melra para sustentar os filhos, em uma azafama, correndo as vinhas 
e os montes. Sorriam enlevados, cheio de ternura, uma à outra encostados as cabeças, com as 
testas nos vidros, ele de cabelo negos emaranhados, ela com reflexos de ouro nas tranças, 
manchas que lhe pusera o sol de abril. Olhavam muito entretidos; pareciam através do vidro 
baço quatro estrelas muito negras a brilhar em pelo dia.  

Eram quatro os melritos. Como depressa haviam crescido! Já se sustentavam nas 
pernas: já, quando a mãe chegava, se aproximavam das grades, discutindo, gulosos, os 
pedacinhos de verme. Já as penas lhes cobriam o peito já as guias lhes cresciam para o voo, já 
os bicos se lhes formavam com que na outra primavera cantariam a seus amores cantos 
gloriosos.  

- Para o ano, dizia o pequeno, já eles hão de cantar por este tempo. Ainda antes de 
romper o dia os melros cantam ainda os rouxinóis se não calaram. 

- Mas presos...! Dizia a pequenina. 

- Querem lá saber disso lendo os papitos cheios...! Hei de ensinar-lhes a Maria 
Cachucha. 

- Como é? Perguntava ela. 

E ele pôs-se a cantar os melros na gaiola começaram a bater as asas, e esvoaçar em 
uma grande alegria, todos felizes, na reluzente mancha de sol que penetrava por entre as 
folhas largas da figueira. 

- Maria Cachucha, 

Com quem dormes tu? 
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E, enquanto ele se entretinha a cantar e batia as mãos de contente, ela entristeceu. 

Ter asas e viver em uma gaiola tão pequenina de teto assim tão baixo. 

A mãe!... A mãe!... Lá vem ela!... 

E ambos se calaram. 

Coitadinha!... Havia de meter-lhe pena ver os filhos assim presos, a estrangalharem as 
plumas nas grades! 

E a pequenina perguntou: 

- Os passarinhos também choram? 

- Qual! respondeu ele com ar de entendimento, muito importante. 

A melra voava, muito aflita, mais alvoroçada, picava as canas da gaiola; abalou por 
fim.  

Quatro vezes voltou trazendo no bico umas bagas vermelhas. 

- Que será? Perguntaram. 

Fugiu por fim piando dolorosamente. 

Os pequenos correram a gaiola. 

- Má!...Má!... exclamou a pequenina a soluçar com desespero. 

Os melrositos eram mortos envenenados pela mãe. 

 

 

II 

OS GRILOS 

 

Nessa manhã de sol o rosmaninho cheirava que era uma delicia. No ar tudo reluzia 
como ouro, os raios de sol é as abelhas que posavam zumbindo como setas. 

Os dois pequenos andavam à caça dos grilos. 

Eh! como cantavam! 

Ele apontou para um é de alecrim; ela ia a falar; ele pôs um dedo na boca. 
Devagarinho... Não há bicho mais pressentido do que um grilo. 

Sorriram-se um para o outro, pé ante pé andaram mais uns passos, suspendendo a 
respiração. 

- Ali!... 

Ela fez sinal que não. Mais longe, 
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- Ali!... disse com voz abafada. 

Mas logo o grilo se calou. 

Pararam de ouvido à escuta. 

Como ela crescera: Como estava linda! 

Devorava-a com o olhar; e ela baixava os olhos. 

- Gri-gri! Cantou o grilo medroso. 

- Vamos, murmurou ela com um gesto dos lábios. 

Foi ele outra vez quem lhe fez sinal que não fizesse bulha. 

Nunca vira na charneca, em manhã de orvalho, medonho mais bonito e fresco do que 
aqueles lábios a sorrirem. 

Não era no pé de alecrim, era mais longe. Bem lhe tinha ela dito. E sorria toda 
vaidosa. 

- Ali! 

Deram com o buraco. Lá estava ele. As pintas de outro no corpo negro do grilo 
brilhavam ao sol como suas lantejoulas. 

O fato da pequena rouçou por umas urzes. O grilo calou-se; recolheu-se na toca. Os 
dois ajoelharam. Era preciso agora esperar que saísse. 

Curvaram ansiosos as cabeças, tão juntinhas que os cabelos dela, muito finos, de um 
louro melado pelo sol, lhe roçavam ao de leve pelo rosto dele. E ela não respirava à espera do 
bicho, e ele não respirava também. 

Que bem cheirava o rosmaninho! 

O grilo demorava-se. Ergueram um pouco as cabeças e olharam um para o outro. 
Sorriam-se. Ela baixou os olhos. 

- Demora-se, disse. 

Ele tornou a impor-lhe silêncio. 

- Não fales. 

E aproximou ainda mais o rosto, para lhe dizer de mais perto, não fosse o grilo dar por 
eles. Sentiu-lhe o hálito e perguntou-se. Pareceu-lhe que todos os perfumes bons da charneca 
lhe tinham subido à cabeça. 

- Gri-gri...Gri-gri! 

- Cá está! Exclamou ela erguendo-se. 

Com um dedo tapara o buraco e erguia a outra mão, vitoriosa, segurando o grilo. 

E ele, todo corado, pensava: 

- Se eu tivesse tido ânimo!... Se eu tivesse tido ânimo! 
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III 

A OSGA 

 

Foi ela quem naquela tarde mostrou desejos de entrar ali. Em geral tinha medo fazia-
lhe um pavor que não sabia explicar, a igreja velha destelhada, com aquelas paredes 
musgosas, rachadas, de cantarias carcomidas. Depois, na aldeia, contavam-se casos ali 
sucedidos, de suspiros que se ouviam de noite e grilhões que se arrastavam. 

Tinha caído uma grande carga d’água: estavam ainda encharcadas as ervas que se 
alastravam pelo chão. As figueiras, que cresciam junto dos muros interiores, sacudiram sobre 
eles as folhas, quando entraram.  

Muito medrosa, com as mãos apertando o peito para sossegar o coração que 
estremecia a cada restolhada, disse:  

- Tenho medo.  

Ele animava-a.  

- Medo por quê?  

E apontava-lhe para o céu onde as andorinhas passavam voando.  

- Vê lá tu se as andorinhas têm medo. 

E sorria-se todo vaidoso de fazer figura de valente. 

- Tenho medo, mas gosto, disse ela muito baixinho. 

[Em dois ninhos concalavrados ainda havia] [] [duas] [], corpos sem mão nem 
cabeças, cujo mármore reluzia muito branco nas paredes verde escuras.  

E ela muito [transida], muito cheia de curiosidade, caminhava, pelas ervas molhadas, 
de olhos muito abertos, comovida pelo silêncio e por mais alguma coisa que não sabia 
explicar. 

Ele observou-lhe, cuidadoso, que talvez lhe fizesse mal a umidade. Falava baixinho. 

-Não! ... não! 

Agora queria ver tudo. 

Aproximou-se do altar e empalideceu de repente.  

- Ali! ... Ali! 

Cambaleou 

Ele foi ver. Era uma osga que estava sobre o altar, aquecendo o dorso escamoso ao 
último raio de sol, que, muito pálido, entrava por um rasgão da parede. 
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Ela apontava com o dedito, cerrava os olhos. Ele susteve-a para que não caísse e 
sentiu, pela primeira vez, contra o coração o coraçãozinho dela a bater.  

 

 

IV 

A SESTA 

 

Ele vinha de volta da vila, quando a encontrou deitada à beira do caminho, dormindo à 
sesta debaixo de um sobreiro. O chapéu no chão servia-lhe de almofada, e ela dormia de 
costas, com as mãos cruzadas atrás da cabeça segurando-lhe a trança farta. 

Viera ali talvez para esperá-lo – dizia-lhe a verdade que sim – a adormecera. 

As outras mulheres que também andavam no matinho formavam grupo lá mais longe.  

Ele parou a contemplá-la, estático. Por entre a folhagem rala do sobreiro o sol 
brilhava-lhe o rosto, e ela franzia ainda mais e deliciosamente os olhos, incomodada com 
aquela insistência dos raios de luz a encherem-na de beijos. 

Estava uma mulher, e forte e linda! Que bonita era a dormir! Quem lhe abrisse os 
olhos havia de parecer o nascer da aurora. 

Aproximou-se. Ela pressentiu-o e descerrou preguiçosamente os olhos. Levantou os 
braços para lhe fazer sombra, e logo os lábios se lhe abriram num sorriso encantado e de 
encantar.  

Sentou-se 

- Adormeci, disse com um espreguiçamento comprimido.  

Olhou para ele e ele sentiu-se como encandeado. 

- Boas tardes Manuel. 

- Boas tardes, Mariana.  

Ficaram um instante calados. Sorriram. Ele sentia como um nó na garganta que o 
atrapalhava. E por fim disse: 

- Adeus Mariana.  

- Adeus Manuel. 

 

 

V 

SAUDADES 
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Noite velha na charneca.  

Pouca sorte; saíra-lhe um mau número. Lá ia para a vila assentar praça. Parecia-lhe 
que levava a morte dentro n’alma. Há saudades que fazem morrer oh! Se há!  

Aqueles meses que ia passar longe da aldeia não lhes via o fim ... Ah! Como fora 
amarga a despedida! O que lhe dissera a mãe velhinha! Mas nenhuma só lágrima tivera para 
ele. 

- Mariana! ... Mariana! ... Ia dizendo consigo. 

Ela esperava-o à janela, mas nenhuma palavra lhe dissera, que não a deixavam os 
soluços.  

A lua vinha nascendo, uma lua triste, minguante. Os sobreiros alargaram as sombras 
por sobre os matos e uma aragem passou a suspirar, curvando para a terra as flores das 
estivas. Um rouxinol pô-se a cantar.  

Porque haviam de cantar os rouxinóis quando ele sentia a despedaçarem-lhe o coração 
saudades a que tão cedo não viria remédio? 

Tudo eram recordações... Parou um instante. Ah! Que saudades levava daquela 
charneca! ... Se ao menos a despedida fosse noutro tempo... Mas em abril era crueldade maior, 
quando tudo fala de vida e canta amores. Lançou em volta um olhar enternecido. Não havia 
árvore, moita ou balseiro em que não florissem memórias! Aqueles perfumes... Eram os dela! 

Baixou-se, arrancou um pé de rosmaninho, meteu-os entre a carne e a camisa. 

A lua continuava subindo. Volveu um olhar, atrás. Avistou ao longe as casitas brancas 
da aldeia. 

- Ânimo! disse consigo.  

Limpou uma lágrima e começou a descer a encosta do outro lado. 

 

 

VI 

UM PAR DE VELHOS 

 

À porta que estava para o poente a velhinha estava fiando. Gostava, como as flores, de 
apanhar o sol, e assim andava procurando onde melhor a aquecesse. 

Ainda rija graças a Deus, as maçarocas de linho era um instante enquanto da roca de 
cana passava para o fuso, naqueles dedos enrugados e nodosos sempre a girar, a girar.  

De quando em quando, erguia a cabeça. Lá vinha finalmente o homem da enxada ao 
ombro, muito devagarinho. 

Dizia ele que a pouca pressa que mostrava em voltar para casa era por livrar-se mais 
meia hora das rabugens da mulher; mas a verdade é que já lhe iam faltando as pernas.  
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A velhota ao pé já via pouco, mas ao [longe] dava sota e az às raparigas.  

- Lá vem ele! 

E que olhar de ternura lhe deitou!  

- Lá vem ele! 

Deram Ave-Marias na igreja e ele, subindo a atalho, tirou o chapéu. 

Chegou cansado, sentou-se nos degraus da porta.  

O tempo ia uma beleza e muito prometiam os amanhos com que suave na charneca; 
havia as moaséas de dar-lhe um bom par de sementes. Era preciso que as raparigas fossem à 
monda. A chuva caíra a tempo e aquele solzinho, ponto era que demais, não se demorasse, era 
mesmo uma esmola do céu. 

A mulher deixara pender a roca entre os joelhos e pusera-se a olhar para os campos 
benditos, onde as cotovias cantavam o hino da tarde enquanto as abelhas recolhiam aos 
cortiços.  

A primavera traz sempre saudades aos velhos com seus cantos e seus perfumes. Pôs-se 
ele a recordar coisas antigas, esperanças que tão lindas realidades foram depois, sonhos que 
lhe faziam agora saudades e lhe deram de repente pela velhinha mais uma ternura. Olhou para 
ela e viu-a pensativa, alongando pelos campos o olhar. Também ela pensaria talvez nos 
tempos que ambos na memória guardavam iluminados por uma luz dulcíssima de amores, 
trabalhos juntos de onde voltavam a conversar baixinho, alegres, bailaricos, fogueiras de S. 
João.  

- Coitadinha! ... Estava tão velha! ...  

- Como está velho o meu homem! Pensava ela. 

Olhavam um para o outro sorriam-se. 

- A ceia? Perguntou ele.  

- Está pronta.  

Entraram em casa, encostadinhos um ao outro. 

Quando se deitaram, um rouxinol começou cantando nos choupos da ribeira.  

- Para quem cantará agora? Pensaram eles. 

E adormeceram, muito sossegados, ouvindo cantar o rouxinol. 

 

 

Lisboa, 17 de abril de 1904.  

 

João da Câmara .   
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UM CONVENTO DE CAPUCHOS 

 

 

Depois de muitos dias de trabalho sem descanso, domingo amanheceu-me com não sei 
o que alegria a lembrar-me tempos de criança. Duas vezes somos pequenos, diz o ditado. Será 
que já vou entrando na velhice. 

Tínhamos um passeio combinado à Outra Banda. O Raul Brandão queria lá ir ver 
umas propriedades em que haviam falado, e sobretudo, um velho convento, de Capuchos, 
arruinado, descrito pela fama como das coisas mais belas de Portugal.  

Um dia no campo! Um dia fora desta cidade, que muita vez me parece como galés a 
um grilheta! Bendito fosse o domingo, dia do Senhor, que me permitia ir ver valados floridos, 
árvores umbrosas, campos de milho e trigo, vinhas a sorrirem ao sol de maio! 

Eram excelentes os companheiros; o Raul, o João Barreira, que desde os seus tempos 
de médico em Caparica ficou arraigado, aqueles sítios, e o S. Boaventura antigo jornalista, 
agora administrador do conselho de Almada. 

Antes de chegarmos a Caparica, paramos em casa do atual médico do partido, Dr. 
Joaquim Fernandes, rapaz alegre, há pouco chegado dos bancos da Universidade, onde era 
conhecido por Fernandes da Piada tantas disse e tão a propósito. Preparara-nos ele, à sombra 
dos buxos antigos do cardim sob as duas grandes alfarrobeiras, entre [ninfas] e sátiros da 
fábrica do Rato, uma merenda de clássicos doces portugueses com umas garrafas de 
respeitável vinho velho da terra, tão famosa entre as melhores, que mereceu ser cantada pelo 
Gil Vicente. Lá diz a Maria Parda no seu testamento: 

 

E porque gran glória [senta] 

Lancem-me  muita  água benta 

Nas vinhas de Caparica, 

Onde meu desejo fica  

E se vai a ferramenta. 

 

O calor diminuíra; só o vento incomodava um pouco. Partimos, levando mais um 
companheiro. Descemos à Torre e ali voltamos à esquerda, tomando pela formosa estrada da 
Costa. 

Tempos houve em que foram aqueles sítios habitados pela gente da corte. Aqui, além, 
ainda erguem suas paredes negras velhos palácios e os merlos cantam nos buxos velhos. Um 
mirante, com seus telhados recortados à maneira de Luiz XV, faz hoje o encanto das 
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andorinhas; por uma brecha no muro, avistando uma cascata rococó ou uma igrejita e, dentro  
do nicho, sobre a porta um santo decapitado; um pequenino louro de cabelo encaracolado, 
nuzinho, desce uma azinhaga a correr, e, todo alegre aquecendo a barriguita ao sol, dá-nos 
vivas quando passamos. 

O vento que agita os pinheiros dos cabeços traz-nos uns aromas frescos do Oceano. 
Em chegando à portela descemos de avistar o mar. 

Lá está o convento.  

Subimos até lá, por um caminho de areia solta. Chegamos ao alto. Carcomidos 
mármores das paredes aluídas coalham o chão por todos os lados. Apenas uma pequeníssima 
parte do antigo convento se conservava de pé, dando abrigo à família do rendeiro que tomou a 
antiga cerca; três palmos de vinha, meia dúzia de árvores de fruto, um poço e em volta uma 
hortazita para as necessidades da casa. 

Subimos ao antigo mirante sobre as rochas a pique. Em baixo, estende-se a planície; 
depois a aldeia da Costa com suas barraquinhas alinhadas; depois o areal extenso como barra 
de ouro a enriquecer a terra desde o Bugio até o cabo do Espichel; depois o mar. 

O vento agitava-o ligeiramente à superfície, mas o sol, apesar dum leve nevoeiro, que 
empastava e confundia os contornos da baía maravilhosa em que deságua o Tejo, parecia 
sobre ele todo lançar uma rede fina de malhas de prata que incendiava os olhos. 

À direita, por um fundo rasgão nos montes, avistava-se o Tejo correndo para o 
Oceano, e rio e mar logo adiante se confundiam, pedras cintilantes adornando o ouro fulvo 
das areias. 

E quanto maior e de maior imponência era o espetáculo, mais comovidamente fitamos 
os olhos na aldeia pobrezinha dos pescadores, engastoada entre as últimas vinhas da estreita 
planície e a vastidão do areal. 

Ali, andam naquelas ondas, muita vez revoltas, trabalhando dias e noites, dali muitos 
saem atraídos pelo mar, muitos muita vez não voltam; dali, pela estrada fora vem as peixeiras 
apregoando o peixe, lindas raparigas que Bulhão Pato cantou com todo seu estro.  

À direita, um quadradinho de terra, fechado por um murozito baixo, muito calado. É o 
cemitério 

Lembrou-me logo aquela linda canção de Richepia,  Terrianne, no seu livro famoso 
La Mar: 

 

Chatons aussi la vidie terre! 

C’est le grend lit 

Ou, mort, on vous ensevelit. 

Qui dortia lo n’est pas solitaire. 

C’est le grand lit 

Chatons La terre! 



903 
 

 

 

Quanta vez, em noite de temporal, os marinheiros da Costa hão de pensar no 
cemiteriozinho de sua aldeia, onde desejariam dormir para sempre, ao lado dos pais e dos 
avôs, em boa companhia, na terra que lágrimas hão de molhar, amargas mais que as águas do 
Oceano.  

Quanta vez, daquele mirante em que estávamos, se ergueriam preces ao céu pelos que 
andavam sobre as ondas do mar! 

Em ruínas é tudo agora no convento, onde o gado passa sobre as sepulturas dos 
claustros esburacado. Contou-me um pequenito, que por lá andava, haver-se entretido um dia 
a abrir uma cova onde as lages estavam levantadas, e fugira horrorizado trazendo uma caveira 
no ferro da enxada. Uma figueira no meio do pátio, quadrado, pequenino, cresce, esguia, em 
busca do sol. E tudo envolta da árvore se vai aliando e, esboroado o tijolo das colunas, cedo as 
abóbadas darão consigo em terra e à vontade a figueira alastrará seus ramos sobre os 
destroços. 

Em pior estado ainda está à igreja, sem chão, sem teto, e quase sem paredes. Apenas o 
portal nos dá uma ideia do que seria, e com ele o arco que dividia da nave a capela-mor 

Tudo mais é entulho e por entre ele ervas parasitas crescidas à sombra de alguns 
pedaços de paredes. 

À esquerda, do lado do Evangelho, depara-se-nos uma pedra, com caracteres 
gravados. Lemos. Indica o túmulo do fundador, Lourenço Pires de Távora, falecido em mil 
quinhentos e tantos, no reinado do rei D. Sebastião.  

Seria talvez pai, parente era decerto, do famoso Cristóvão de Távora, o válido mais 
[amado] do moço rei, o que lhe ouviu os sonhos de glória, o que mais por ventura lhe os [  ]. 
E no convento sobre o mar, todo ele em ruínas agora, aquele nome, Pires de Távora, 
recordou-me pungentemente a trágica derrota de Alcácer Quibir. 

As ruínas falam. 

Subimos então a primeiro andar, a única parte do edifício ainda até certo ponto 
reparado. Os degraus de pedra encostam-se-á parede de um só lado, o outro muro caiu. 
Entramos num corredor. De um lado e outro as portas das celas. 

A vendera mostra-nos os seus quartos pequeninos com estreitas janelas sobre a 
paisagem vastíssima. Demoramo-nos um instante a olhá-la. Como tudo é belo e majestoso e 
obriga à meditação! 

A mulher vai explicando o que sabe. 

Fala muito, sorrindo amavelmente. 

Terá uns trinta anos e conserva ainda resto da antiga formosura nos olhos serenos, nos 
traços fatigados. Tem uns poucos de filhos e está de esperanças. Pobrezinha, mas contente. 
Gaba o sítio, o ar, a água muito fina que o poço lhe fornece, os morangos da horta e os figos 
da figueira. Mora ali Há uns poucos de anos. Gabam-no de valente, pois se diz que no 
convento aparecem fantasmas. Ri-se com uma gargalhada muito fresca.  
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- “Com os mortos dou-me eu bem; assim me desse com todos os vivos!” 

Depois aponta para o Tejo, para a baia, para os montes de margem direita, abre os 
olhos que se lhe enchem de luz, respira fundo, e diz com enlevo: 

-Só este sossego...! 

É uma paz que nos chega ao fundo da alma, que sobe mansamente daqueles campos, 
do mar longínquo, do areal que as ondas beijam, do cemitério pequenino onde não alveja, 
vaidosamente uma pedra e que uns cipreste esguios marcam aos quatro cantos. 

Como a sentiria também Raul Brandão, autor glorioso de um dos mais formosos livros 
de moderna literatura portuguesa. A força, último grande êxito das nossas livrarias! Como ali 
estávamos longe de todas as misérias, de todas as hipocrisias geradoras de ódio nos corações 
das vítimas, elas também hipócritas e miseráveis.  

Era ver a alegria daquela santa pobrezinha, que um abrigo entre pedras velhas e um 
púcaro de água fresca contentam, e compará-la às ambições daquelas personagens de pesadelo 
que nas trevas se remexem, com olhos perscrutadores e estômagos famintos, no livro do Raul. 
Querer pouco é a grande felicidade e contentar-se a gente com muito pouco. Ali não há 
fantasmas negros, que os mortos não se erguem dos sepulcros em vinganças das ambições dos 
outros com que na vida os torturaram. Tudo é pobre em volta; por ali não tinha que remexer-
se o chalé verde de Candidinha, nem tinha ela por onde espalhar seus ódios. A paz caia do 
céu; cantava a terra um hino de paz. 

Subimos novamente ao mirante derrocado. O nevoeiro desfizera-se um pouco e então 
avistamos nitidamente o contorno da serra de Sintra , com seus píncaros cobertos de arvoredo. 
E lembrou-nos uma história então, história que ainda vinha fortalecer máximas filosofias, 
entre a poesia da tarde, esvoaçando-nos pela mente. 

Acolá em Sintra , escondido entre os granito, outro convento houve de capuchos, ainda 
mais pobre do que este de Costa de Caparica. Fundado por D. Álvaro de Castro, filho do herói 
de Diu, vice-rei da Índia, maravilhou por sua pobreza o rei D. Felipe II quando a ele foi de 
visita. Um tosco penedo servia de mesa no refeitório, taboas mal aplainadas serviam de cama 
aos pobres frades e pranchas de cortiça fechavam portas e janelas. 

Disse D. Felipe: 

- Duas coisas sem par possuo em meus estudos: o Escuriel por muito rico e este 
convento por tão pobre. 

Triste deveria de ter ali chegado o imperador de meio mundo, o senhor de estados 
tamanhos que sempre algum deles era alumiado pelo sol. Mas quando daria o rei D. Felipe 
por um nadinha de alegria doce? 

Por direito de herança, de compra e conquista, como o ele dizia, pusera sobre a cabeça 
a coroa de Portugal, a melhor das joias. Para uma estrada triunfal saída de Madrid e logo em 
Badajoz viu falecer sua mulher; entrou em Lisboa, e aqui recebeu novas de haver morrido o 
príncipe herdeiro. 

Com a cabeça curvada sobre o peito, meditava talvez nas misérias do mundo, quando, 
enternecido pela miséria que o rodeava, disse para o guardião do convento: 

- Vê-de se de alguma coisa careceis. Ser-me-ia grato fazer-vos esmola. 



905 
 

Chamou o guardião o despenseiro e mandou-lhe que visse o azeite da almotolia 

Voltou este dizendo:  

- Chega até o fim da semana.  

D. Felipe esperava a resposta.  

Que nuvens em seu coração lhe o haviam de entenebrecer! Que vida amarga passara 
em seus palácios o maior rei, o senhor do maior império que no mundo houvesse, maior que o 
dos imperadores romanos, muito maior que o de Alexandre! Como sobre ele pesara rija a mão 
de Deus! 

Deus descontasse em seus pecados a boa intenção daquela esmola. 

- Então? Perguntou. 

- Nada precisamos, senhor, respondeu-lhe o guardião. 

D. Felipe recolheu ao paço, cada vez mais soturno, mais meditabundo. Parou o cavalo, 
olhou para trás, apontou para os penedos e pinheiros que lhe escondiam o convento, e disse: 

- Ali ... é a glória! 

 

 

Lisboa, 29 de Maio de 1904. 

 

João da Câmara  
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Gazeta de Noticias. nº 198. Rio de Janeiro, 17 de Julho de 1904. p. 1, 7 col. 

 

 

GAFANHOTO 

 

 

Horrível praga, dirão. Mas não é desses gafanhotos, mais temeroso das nuvens 
cobrindo às vezes o azul do céu, que vamos aqui falar. Poderia ser a proposito, no entanto, 
pois, no Alentejo, são eles entre mil, um dos fantasmas que veem aterrar os lavradores. Onde 
chegam é uma devastação e, não raras vezes, os salvados de Elvas têm feito suas sortidas a 
mata-los, como outrora contra os castelhanos. 

Hoje, o dia lindo pôs-me de excelente humor, como, espero, hão de ver, e não virei 
falar de coisas tristes, o gafanhoto de que tratamos é um bichinho de excelente espécie.  

Não cuidem que será daqueles que no deserto foi alimento único do percussor, do que 
havia de ser um dos santos prediletos dos portugueses, um dos principais inspiradores dos 
velhos mestres de pintura e é das figuras mais belas do Novo Testamento. Esse gafanhoto teve 
de certo um grande valor; mas não lhe faremos o elogio de seus predicados como comestível. 

Que pequeno, pelos campos, não se entreteve uma vez com algum desses insetos e não 
lhe sofreu coisas das longas pernas; que a natureza, para esse efeito, armou de uma serrilha 
que até por vezes faz sangue? Achar um gafanhoto muito grande, com as longas asas forradas 
de vermelho, qual de nós, em pequenino, depois de uma corrida pelo chão de malmequeres, 
não teve com isso uma enorme satisfação? Qual não teve depois lagrimas de profundo 
desgosto, ao vê-lo abalar para a liberdade, com filosófico esforço doloroso deixando a perna 
agarrada á linha? 

Muitas vezes, um gafanhoto foi a alegria de todo um rancho, os mais crescidos, 
conscientemente mais [barbudos], os mais pequerruchitos não deixando de marcar nas 
bochechas cor de rosa umas covinhas e dizerem [calevos] perante o espetáculo cruel. 

As crianças – a seu modo esta bom de ver – adoram os gafanhotos, e foi talvez por 
isso que Lopes de Mendonça, querendo usar de um título atraente chamou Gafanhoto ao 
jornal que lhes dedicou. 

Que interessante publicação é esta, com suas estampas coloridas, suas histórias, seus 
jogos, suas adivinhações! 

Na manhã em que o folheto deve chegar, até parece às crianças mais [alegre]a 
campainha do carteiro! Desde muito cedo que estão acordadas com aquela ideia, com aquela 
impaciência do coração, ansiosas por saber se acertaram a adivinha e ler a continuação do 
lindo conto que as traz suspensas. 

Um pouco nervosamente, mas com o maior cuidado, abrem-se as folhas e seus olhos a 
luzirem curiosos correm-nas às pressa. E o gafanhoto, por todos os lados se lhes apresenta 
risonho, cômico, na capa, de casaca vermelha e chapéu alto, a cumprimentá-las, como a dar-
lhes os bons dias, e no fim, de asas soltas, como já a voar pelos campos, à colheita de novas 
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ideias, adivinhações e problemas interessantes, jogos e experiências de [ ] e caseira física, 
novas historias fantásticas com que os pequenos hão de [  ]bandeiras despregadas. 

E na anedota e no trecho de historias e até na mais descabelada fantasia há sempre 
maneira de instruir, de imprimir na memória uma precisa noção de [  ] ou de moral. 

Para conhecer uma criança e saber do que ela mais carece, e o que há de formar-lhe 
para bem a almazinha maleável, é necessário um espirito [fino], esclarecido, como dever sê-lo 
o de um poeta, [ ] com certeza o de Lopes de Mendonça. 

Não basta a inteligência acima do vulgar, nem um coração pela inocência dos 
pequeninos enternecidos. Quantos e de muito boa inteligência vimos [falhar], ainda que 
animados de melhor vontade. É porque é preciso muito mais, que o espirito e sentimento 
educados pelo espirito e sentimento das crianças. 

Os pais ensinaram os filhos a falar, mas, quando estes ainda mal podem explicar-se, é 
preciso que os pais aprendam em eles a chilrear a mais terna das línguas, cheiazinhas de 
enigmas para os outros. E assim anos e anos, até que as palavras se aperfeiçoem o dicionário 
cresça. 

Ora, Lopes de Mendonça, talvez com os filhos aprendesse as lindas histórias, que hoje 
conta aos outros, foi nos [próprios] filhos que as experimentou primeiro, e eles fizeram a 
escolha, aplaudindo, umas com grandes risadas, fazendo beicinho a outras que lhes davam 
sono, discutindo-as, dando suas razões. 

Quando os filhos cresceram, não há homem que não sorria enlevado ao sonho, de ser 
avô, que é como quem sobe de posto. E Lopes de Mendonça está na boa idade em que num 
futuro próximo o rosto aparecem, como em um [   ] do santo descanso, a poltrona, a chinela, o 
barretinho de borla. Talvez por isso, com maior amor, vai arquivando os números, todo 
contente no antegozo de um nele que lhe esfrangalhe a prosa e as estampas, quando ele, cedo 
de mais, lhe quisesse explicar as caricaturas, a história das mágicas, e quem sabe se até o 
conceito das charadas. Que tardes há de passar, quando já o pequenino o perceber, e ele, todo 
vaidoso da sua obra, que é capital acumulando, lhe for mostrando a pouco e pouco, 
declamando as histórias, imitando as fanfarras nos combates, os foguetes nos casamentos, 
jogando com o neto de apetite os jogos engenhosos! 

Escreve para crianças quem as conhece, sabe educá-las quem foi por elas educado. 

Este gênero de livros era dos que maior falta faziam na literatura portuguesa, 
reduzidos, como por muito tempo estiveram os nosso pequenos, e quase sempre muito más 
traduções de romances franceses, pouco próprios para lhes andar nas mãos, de ação quase 
sempre [decorrendo] nas altas classes da sociedade francesa, por isso mesmo, de moralidade 
[prática] às vezes duvidosa. Ultimamente, porém, alguns esforços se fizeram para remediar 
este mal e dentre os que obtiveram maior êxito, citaremos os livrinhos de literatura infantil 
que têm sido publicados pela Sra. D. Anna de Castro Osório.  

Gonçalves Crespo e a Sra. D. Maria Amélia Vaz de Carvalho, com uma intuição 
artística muito digna de ambos, já haviam cooperados com um livro de alto valor para a 
distração dos pequeninos, e toda a criança portuguesa leu e conserva de memória linhas 
luminosas dos Contos para os nossos filhos. 

Guerra Junqueiro, o grande vitorioso desta última hora, um dos maiores líricos do 
nosso tempo, também uma vez baixou um olhar para as criancinhas e lhes dedicou um dos 
seus livros. 
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Falamos aqui apenas dos que, alguma vez, numa hora doce da vida, pensaram distrai-
las, porque, se quisermos referir-nos aos que trabalharam por educa-las, um hino havíamos de 
compor a João de Deus, que trouxe, mais que nenhum em Portugal e como muito poucos no 
mundo inteiro, um raio de sol a obscuridade em que a criança aprendia as primeiras noções de 
leitura.  

Que dever ler a criancinha? Como deve infiltrar-se-lhe a primeira noção de 
moralidade, de ciências, de bom gosto em coisas de arte? Por que processos, que não a 
fatiguem que não a desgostem, logo de principio, falando-lhes um nada à imaginação, 
entendendo-as por meio de uns contos de fácil estilo, que lhes deem conhecimentos vários, 
úteis à vida prática ou à formação do caráter? 

Alguns passos foram dados, mas à custa de quantas fadigas, de quantas lutas! 

O ramerrão, as convenções, as mentiras arraigadas são inimigos muito mais poderosos 
do que imagina quem entra em campo, por muito que o animem as melhores benções, 
sequiosos de luz, por muito aferrados que esteja à ideia do que fórmulas e maus processos 
assentam em bases de argila com à famosa estatua alegórica. É justamente o melhor terreno 
que mais plantas preferem para longe deitar suas raízes, convenções hipócritas sustendo a 
árvore colossal da mentira. 

Puramente, no capítulo de um livrinho para as escolas, que se referia aos animais a que 
o homem deve maiores serviços, se escreveu que os machos ou mulos eram filhos de burro e 
de égua ou de cavalo e de burra. Pois houve sensor que todo ele se arrepiou, exclamando: “E 
ensina-se isto a uma criança!”. Queria naturalmente que se dissesse que os potros eram filhos 
de cavalos e de égua, que os burrinhos eram filhos de burro e de burra, mas que os machos 
vinham de França, onde nasciam numa couve, como as criancinhas pequenas. 

Se Garrett ainda vivesse mais uma vez afiaria a espada contra estes convencionalismos 
idiotas e algo torpes de que muitos querem fazer fundamento de toda a moralidade. 

Mas eles são assim e, às vezes, pode ser absolutamente preciso pôr um ponto final no 
bom humor com que se entrou em campanha e carregar o sobrecenho ao encontrar empecilhos 
destes, como aliás o fizeram os dois grandes mestres, João de Deus e Antônio Feliciano de 
Castilho, que mais de uma vez houveram de descer das regiões azuis, sua pátria.  

O mesmo ou outro sensor de igual jaz – já não sei ao certo – criticando o mesmo livro, 
notou que uma pequenina, cheia de ternura escrevendo a sua avó, lhe confessasse, 
devotamente, que, quando ao jardim do colégio a amendoeira se enchera de flores, se 
lembrara de uns cabelinhos brancos que tanto amava. Diz o homem que no seu tempo os 
cabelos brancos se respeitavam, mas não se falava deles. 

O que é confundir tudo e Tartufo com uma alma ingênua! É claro que não se fala de 
cabelos brancos a velhas pintadas nem a sensores de chinó. Só eles e os tolos consideram a 
velhice uma ofensa.  

Para muita gente a civilidade não deriva diretamente da moral e do amor do próximo: 
não passa de regras fáceis ao serviço único de coisas exteriores: cumprimentar, tirar o chapéu, 
perguntar ao cavalheiro se passou bem e se a senhora vai melhor dos seus ataques, com um 
ora estimo para terminar. Que importam espirito e coração? A fórmula, a exterioridade, eis 
tudo. 
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Também o jornal de Lopes de Mendonça, segundo ele me contou, encontrou censores, 
com motivos da mais linda história que publica, de fama universal, moralíssima no fundo e no 
dizer. 

O fariseu ofende-se facilmente com um falso pudor, e as almas cândidas e ajuizadas 
perguntam por quê. Na sociedade do século XX, ainda há convencionalismos que devem levar 
tempo a desarraigar. A honra das semi-virgens de Marcel Prévost também nos homens tem 
correspondente. 

 

 

João da Câmara  
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Gazeta de Notícias. nº 221. Rio de Janeiro, 8 de agosto de 1904. p. 1, 7 col. 

 

 

SINTRA 

 

 

Umas destas manhãs, entrou pelo meu quarto, tocando-me uma alvorada alegre, parte 
da minha família que fôra a Cintra, passar uns dias em casa de uns parentes. 

E logo me pareceu que toda a atmosfera se enchia dos perfumes frescos que o verão 
delicioso, como vai correndo, fabrica na serra maravilhosa onde cantinho não há entre os 
granitos sem uma flor a reluzir orvalhada, quando o sol a espreita ao nascer. 

Não escrevo o nome da terra por tantos poetas cantada que me não lembrem 
impressões de criança, da primeira vez que lá fui. 

Pareceu-me um sonho, e que árvores velhas, os penedos tão cobertos de hera que não 
se via o granito, as pedras do castelo, as fontes frias, tudo falava, tudo tinha uma alma. Estava 
eu no colégio, estudando o primeiro ano de português, e aquele passeio foi-nos dado para 
tema de um concurso a prêmio. E eu falei do que tinha ouvido à natureza. Naturalmente 
cantaria mal, que bem me lembra nem um modestozinho accessit haver conquistado à 
benevolência do padre, meu professor. Deixai-o: disse-o mal, senti-o bem; e tanto que ainda 
hoje, quando a serra conheço aos palmos, aquela primeira impressão subsiste com a mesma 
intensidade e nos meus passeios sob os arvoredos, no mesmo perfume de então, é a mesma 
voz que me encanta. 

Sintra é hoje muito arruinada por diversas causas, entre as quais é desastrada rainha o 
mau gosto dos homens. Construiu-se demais, construiu-se com detestável ideal. A pedra e cal 
substituíram por muita parte a árvore, em outras roubaram a vista ao passeante: era um crime 
perdoável ao egoísmo do homem, se ele o houvesse feito na linda tradição, que lhe fora 
facílimo seguir. 

Mas, ainda assim, tenho amor àquela antiga serra da lua, onde árvores amigas ainda se 
revestem das mesmas heras do meu tempo, onde junto de fiozinhos de água murmurante, as 
violetas silvestres ainda crescem perfumando o ar húmido. 

Na estrada que serra acima construí, desde o antigo hotel Victor até o caminho da Pena 
aos Capachos, as árvores que plantei cresceram, desenvolveram-se contentes, já dão sombra a 
rivalizar com a das suas vizinhas. E a gente cria amor às árvores, como se também elas 
sentissem, como se conscientes fossem do nosso amor quando nos pagam com seus aromas, 
com seus frutos, com a frescura de seus ramos a murmurarem carinhosos. 

No trabalho que levou meses da nossa vida, sempre alguma coisa fica de nós mesmos. 
Até daí provem o engano de muitos artistas, que a página onde lhes ficou presa uma 
recordação mais doce preferem muita vez a outras muitas que o público de preferência 
aplaude e para o artista são fonte de maior glória. 

Nunca em Sintra, a Lorde Byron inspirando tão formosos versos que nos ajudam a 
perdoar-lhe o restantes calunioso, nunca, - parece-me que nem ao mais prosaico dos homens – 
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a quem, de manhã ou à tarde, sob os arvoredos perdendo-se, deixando o pensamento alar-se, 
faltou um desses momentos inolvidáveis, em que, por um mistério indefinível, um bocadinho 
da alma se expande, se deixa elevar e vaguear, docemente balançado naquela orquestra de 
perfumes leves e de segredos murmurados. 

É que, além das belezas naturais, e no seu estranho conjunto únicas no mundo, a serra 
contem formosas tradições de amor e os monumentos velhos contam histórias que obrigam a 
meditar. 

Quando, antes de construído o caminho de ferro, se ia á Cintra pela antiga estrada, era 
de repente, era de maravilhar, a entrada naquela região. Desde o Rio de Mouro vinha-se 
atravessando a charneca árida, e, de um lado e outro do caminho, uns choupos raquíticos entre 
cardos ressequidos, atiravam para o sul os ramos sempre fustigados pela nortada. Dois 
grandes ulmeiros mareavam o principio da subida para o ramalhão e repentinamente mudava 
a natureza. Era outro o ar que se respirava. 

Logo à esquerda, um pouco do caminho afastada, na sombra das árvores vetustas, 
ficava a primeira queijadeira, uma das muitas únicas herdeiras da verdadeira Sapa tradicional.  

O Ramalhão sombrio lembrava-nos o rei D. João VI e D. Carlota Joaquina, merendas 
de que o rei era muito guloso, até que em uma encontrou a morte, escândalos da corte que a 
tradição oral naturalmente se encarregou de fazer maiores. 

Até aqui uma comedia-drama com grandes bocados de farsa, mas, logo, mais adiante, 
passava-se junto do túmulo dos dois irmãos e a tragédia lembrava dos infelizes amores que os 
fez, um contra o outro, arrancar das espadas. 

São lendas; de lendas andam fartos aqueles caminhos entre roseiras e madressilvas. E 
não contam estas o que viram, que muito nos havia de entreter: histórias velhas, histórias de 
hoje. 

A propósito do livro do conde de Sabugosa, ilustrado pela Rainha Sra. D. Amélia, O 
Paço de Sintra, aqui alguma coisa contei do que naquele paço tão pitoresco se passou em 
velhos tempos, lendas graciosas como a que nos conta a Salas das Pegas, primeiro atos da 
tragédia como a da reunião dos conselheiros do Rei Desejado antes de sua partida para 
Alcácer Quibir, quintos atos como aquele que se passou no quarto do rei D. Afonso VI, 
quando após tantos anos de cárcere, descansou finalmente nos braços da morte. 

Não há que falar agora do Paço de Sintra, depois do grande êxito do livro em que o 
conde de Sabugosa reuniu o que de mais belo, curioso e comovente as rendilhadas pedras lhe 
inspiraram. O traço de uma final mão, artisticamente educada, [duplicou-lhe] o valor, e eu sei 
quanto no Brasil, com a maior justiça, a obra foi apreciada. Pois tanto melhor; é uma obra de 
arte e uma obra literária de grande valor histórico. 

E o velho monumento que mais chama em Sintra a atenção dos artistas e de quantos 
um fundo amor dedicam às páginas da nossa história; é, porém, a Pena, atual habitação dos 
nossos reis, o encanto dos forasteiros, maravilhados de sua posição na mais alta crista do 
monte. 

Capelinha dantes, depois convento, o que deste resta ainda é o mais belo do palácio. 
Tradições não lhe faltavam também e das mais gloriosas, pois diz-se que daquele alto, de 
onde léguas e léguas de Oceano se descobrem, é que D. Manuel se punha à espera que 
regressassem as naus da Índia comandadas por Vasco da Gama. Sobre um penedo, 
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comemorando a tradição, lá está uma estátua do celebre navegador, olhando para a foz do rio, 
onde ele glorioso entrou. 

O convento foi transformado em um dos mais belos castelos do mundo. Pena é que o 
rei D. Fernando fosse, no tempo desse arranjo, recém-chegado a Portugal, que modelos 
estranhos a nossa terra lhe sugerissem a construção e que não resistisse com mais esforço a 
uma tradição de cenografia. Assim, por exemplo, torna-se cômico, por cima de uma ponte 
levadiça, esta data de antes de ontem: - 1810. Aquele que havia de merecer o cognome de 
Rei-artista poderia ter ao título maior jus e não o querer fundado em um dito de lisonjeiro. 

Formosos sem contestação são os jardins da Pena, onde as plantas dos trópicos 
crescem ao lado dos [fetes] gigantes do norte 

Lá no alto da serra, descendo por um lado ou outro, constantes encontraremos 
surpresas de vegetação, árvores gigantes, árvores rara, e, de quando em quando, casas velhas 
pitorescas e, por exceção, alguma casa moderna de bom gosto. 

Ali está Penha Verde, o velho solar de D. João de Castro, com a ermida de Santa 
Catharina no cume do cabeço e a capelinha e o histórico sobreiro do grande vice-rei da Índia. 
Ali, sim, ainda se respira à vontade em Portugal. 

Esteve, há tempos, entre nós um dos mais notáveis artistas do mundo, o pintor 
americano Sargent, discípulo, hoje rival, de [Caroilus] Duvan. Foi Penha Verde o seu encanto. 
Quando lhe perguntavam se queria ia ver Monserral, que avistava lá embaixo, respondeu que 
não, porque sabia que era de um inglês, porque era um jardim inglês, porque já não era Sintra 
maravilhosa. 

Que pena faz vermos por aquelas estradas que serpenteiam por vales e montes a 
invasão das casas que tiram ao passeante, com suas desafinações de cores e de formas, todo o 
encanto! E ainda é para dar graças a Deus quando o chalé não foi buscar suas fundações onde 
a milagrosa terra fôra, por séculos, sustento de uma tília, de um cedro ou de um ulmeiro. 

Mais de uma vez, nestas colunas me tenho referido a estes desacatos imperdoáveis, de 
que são vítimas monumentos e árvores que tanto contam do que foi, que língua tão poética 
falam. Levaram séculos a fazer-se veneráveis, as árvores a alargar seus ramos, as pedras a 
encher-se de musgos. Portugueses que voltaram ricos do Brasil, muitos deles têm culpa no 
cartório, quando, à custa de seu dinheiro, quiseram embelezar, por fora muito alheia à que 
deviam, aldeias formosas, vilas históricas em que nasceram. Por isso aqui estou na mesma 
teima. 

Felizmente uma reação se vai operando em Portugal. Em um livro para que estou, com 
dois bons companheiros, homens de letras, corrigindo artigos de muitos dos principais 
escritores portugueses, obtive a colaboração de Antônio Arroyo, que escreveu sobre o respeito 
devido à árvore, e a de Ramalho Ortigão e a de Visconde de Castilho sobre a veneração 
devida aos monumentos. Outros ainda, colaboradores da Pátria Portuguesa, cujos leitores 
devem ser as crianças premiadas no exame de instrução primário, se referem ao mesmo 
assunto. 

Vai-se a reação fazendo, dissemos, e ainda há pouco, neste mesmo pensar, vimos no 
suplemento literário do Século um belo artigo de Lopes de Mendonça. Não há muito que no 
mesmo sentido escreveram Fialho de Almeida e João Barreira. 
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Devia-se com a arquitetura tradicional portuguesa seguir o exemplo de Garret que foi 
aos arquivos e tradição oral, a esta sobretudo, procurar os velhos romances, de onde fez surgir 
uma poesia nova e nossa. 

O trabalho não há de ser fácil, os inimigos hão ser muitos, sobretudo aqueles que mais 
padecerem do velho vício português de achar mau quanto é nosso, de que a tanto os nossos 
antigos mestres se queixavam. 

E vai uma história eloquente para acabar. 

Um amigo meu e dos maiores artistas da nossa terra, tinha um ideal: economizar os 
pouco mil réis necessários para em um canto de sua província mandar edificar uma pequenina 
choupana, onde fosse, de quanto em quando, descansar. Coisa pouca desejava. Encantou-se 
um antiquíssimo carvalho que alargava sua sombra sobre meia dúzia de palmo. Comprou o 
terrenosito, abriu nele as fundações de sua casa e retirou-se para Lisboa, deixando lá um 
homem encarregado de lhe administrar aquilo. E sonhava com o carvalho, e contava as suas 
perfeições. Que sestas dormiria à sombra dele! 

E vai o homem corta-lhe o carvalho e escreve-lhe glorioso que o vendera por trinta mil 
réis! 

 

 

Lisboa, 17 de julho de 1904. 

 

João da Câmara . 
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Gazeta de Notícias. nº 228. Rio de Janeiro, 15 de agosto de 1904. p. 1, 7 col. 

 

 

LUDOVINA SOARES 

 

Carta Aberta ao Exm. Sr. Dr. Pires de Almeida 

 

 

Em carta que V. Ex. me dirigiu, publicamente no Jornal do Comercio, do Rio de 
Janeiro, em 12 de junho deste ano, encarregava-me V. Ex. de entregar no Conservatório Real 
de Lisboa ou no teatro de D. Maria II o retrato da atriz Ludovina Soares, que tanta ovações 
colheu nos palcos da capital brasileira. Cheias de erudição eram essas linhas, reveladoras de 
vivo e raro entusiasmo pela grande arte de que sou o mais humilde dos cultores em Portugal.  

Permita V. Ex. que as primeiras frases desta minha resposta sejam para agradecer, 
penhorado, a escolha com que me honrou para incumbência tanto de meu agrado, e ainda 
mais as benévolas palavras que me dirige, imerecido prêmio do fraco esforço meu em um 
caminho, onde, se muita vez me falhou a inteligência, foi sempre minha boa vontade de 
sobejo. 

Quis V. Ex. que eu tivesse participação em um ato de íntima justiça. A atriz Ludovina 
Soares conquistou o incontestável direito, pelo muito que em terras do Brasil honrou a Arte de 
sua pátria, Portugal, de ter seu retrato a par dos que representam os maiores vultos do teatro 
português. 

Apenas terminem as férias, entregarei a preciosa relíquia à empresa do teatro de D. 
Maria II, certo de que a dádiva da generosidade de V. Ex. será acolhida com aquele maior 
respeito de que são dignos perante os artistas de hoje, os que – sabe Deus com que sacrifício 
às vezes – lhes desbravaram o caminho. 

Se muito devem ao Brasil os atores portugueses que lá vão colher fartos aplausos e 
tantas vezes remediar dificuldades da vida, quanto não devem aos que primeiros, tornaram sua 
arte simpática ao público e o acostumaram a nela buscas as mais altas impressões! Educaram-
no para que outros, depois, fossem colher os frutos melhores de seu trabalho.  

Ludovina Soares foi grande artista. Maior deve ainda hoje parecer aos que em plena 
mocidade a aplaudiram, quando uma febre de que depois se tem saudades, faz correr nas veias 
mais quente o sangue e a luz que do artista dimana ilumina as almas em recônditos, às vezes 
ignorados, recessos. 

Há meses, escrevi eu neste jornal sobre a grande, a linda Emília das Neves, e agora, só 
de aqui lhe repetir o nome, revejo-me com os meus dezessete anos, doido na plateia, 
aquecidos os meu bravos pelos do teatro em peso, aplaudindo-a, ao lado de Joaquim Tasso, no 
Angelo, de Victor Hugo. 

Que resta de tudo que era tanto, além da nossa recordação luminosa? Como, ainda que 
nos fosse dado o talento de Henri Heine a criticar o Kean no desempenho do Shylock, como, 
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por muito que os desejássemos, seria possível descrever o que mais nos favoreceu o delírio 
em uma noite inolvidável? Como dizer, em frente do busto, formoso pedaço de mármore a 
que o gênio de Soares dos Reis deu vida, que aureola nimbava a altiva cabeça da atriz quando 
as palavras de Victor Hugo escorriam de seus lábios em deliciosa música? 

Se não deixam material pelo qual se possa avaliar o quilate destes artistas, honremos 
na história seus nomes. Lembremo-nos de que os passos que andaram são como no Oceano os 
sulcos das naus, cujos pilotos abriram caminho para terras desconhecidas. Maior glória que a 
de Vasco da Gama foi talvez a de Bartolomeu Dias que primeiro dobrou o Cabo das 
Tormentas. 

Quem vê nas grandes catedrais seus fundamentos, que as sustentam eretas e 
maravilhosas? 

No teatro, até entre os autores, quantos exemplos de trabalho fecundo e entretanto 
esquecido! Meyerbeer está fora do repertorio de quase todos os teatros líricos; mas veja-se na 
biografia de Chopin, escrita por Listz, como estes o veneravam e que respeito imenso tinha 
Wagner pelo inovador. Ao velho Scribe, reduzido ao quinto ato da Adrienne Lecouvreur, que 
as estrelas viajantes levam em sua bagagem teatral, quantos foram buscar exemplo para a 
carpintaria de suas peças, e às vezes até beber nos goles de inspiração, autores aclamados! 

De toda a arte alguma coisa ficará sempre, que frequentemente se não vê ou vai fulgir 
em outras frontes, ou ajudar à fulguração de outros nomes. 

Agora, mais do que nunca, compre-nos render homenagem aos que foram grandes no 
passado, agora quando é tremenda e perigosa a confusão das ideias, nos tempos que vão 
correndo de tanta - quem sabe se fecunda – revolução, que a própria ciência, nos alicerces 
cuja solidez era seu orgulho, nesses mesmos começa a sentir-se abalada. 

No teatro a confusão devia dar-se no teatro que tem por obrigação ser espelho da vida. 
A vida toda ela agora é sombras, com raros clarões, mas de sobrenatural fulgor, onde as 
nuvens se rompem, no teatro havia de ser assim. Mas nenhuma arte – a não ser talvez a 
arquitetura – sofreu tanto com a indecisão e ideias volúveis. 

O teatro há já muito que anda atrasado sobre a restante literatura, e as razões são 
muitas que o motivam, talvez principal a do público a que se dirige, maior e por isso mesmo 
de intelectualidade inferior ao dos romancistas e poetas. 

Esta circunstância é sobretudo notável na ópera. Ainda não há muitos anos, assistimos 
ao êxito – não questionamos agora se justo ou não – obtido pela Boêmia, partitura inspirada 
no romance de Henri Murger. Só agora acharam os músicos a fórmula musical para 
sentimentos que o Rodolfo, há setenta e tantos anos, exprimiu facilmente, tão facilmente que 
maravilha, em deliciosos versos à sua Mimi. 

Outro inconveniente no teatro, e dos maiores – pudessem todos os autores desabafar à 
vontade – são os anos preciosos ao ator para conquistar seu diploma de verdadeiro artista 
consumado. É quase velho quando lá chega, e, como velho, agarra-se a seus triunfos no 
gênero em que os obteve, inimigo portanto de toda a novidade, com olhares de antipatia para 
outro qualquer caminho que um novo ou estrangeiro desconhecido – genial embora – lhe 
aponte como glorioso. Não é caso tão raro como possam alguns julgar e está muito dentro da 
natureza humana. 

Mas há pior. Vendo tão volúvel o público, o empresário hesita, como é natural, entre a 
arte e a bilheteria. Sente-se falta de meios e de forças para dominar quem lhe foge; lisonjeia-o 
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então para atraí-lo. Comete dois erros; mas pode alguma vez o acaso favorecê-lo, e então 
vinga-se, e a casa do bilheteiro resplandece. 

Público! Devia de este nome ser feminino para cantar-se com música do Rigoleto. 

Corolário: aumenta a confusão. 

Ninguém sabe ao certo o que quer, nem frei Tomaz o que há de pregar. O gênero hoje 
aplaudido, amanha já enfastia.  

Restava a critica que deveria tentar desembrulhar a meada. Mas onde a encontramos 
senão por milagrosa raridade? Os mais sinceros, os de melhores intenções, com ideais 
embrulhados em nefelibatismo e veleidade de ir longe, mais confundem porque andam 
confundidos. Há peças de Ibsen claríssimas, que ninguém percebe depois de explicadas. 
Assim chega um absurdo a ser uma verdade? 

E o público, progredindo no desnorteamento, há anos aplaudindo encantado no teatro 
de D. Maria o Abade Constantino, até muito mais do que o merecia a peça, e, anos depois, 
bocejando, como lhe não merecia o espirituoso Halévy, quando repetiram a comedia no teatro 
de D. Amélia! 

Por quê? 

Em compensação, valha-nos isso, não raro sucede o contrário. O Gervásio Lobato que, 
cheio de confiança, havia traduzido uma peça, viu-a cair redondamente. No ano seguinte 
pediu ao empresário que a mandasse representar novamente. Foi só mudar-lhe o título, e a 
peça foi nessa época a salvação da empresa. 

Este e outros exemplos desorientam os empresários, que desorientam o público, que 
desorienta os autores, todos eles em um círculo muito vicioso, contra que muitos gritam: - - 
“Para! Para!” Mas é para entrar nele. 

Agradar ao público é no que pensam quase todos. Como?... Se até há quem não hesite 
perante as mais torpes e dissolventes pornografias! 

Outros de melhor tempera, com talento e até por um ideal de justiça, honra lhes seja, 
buscam a tese que mais, no momento, cativa o público; e assim vemos o que só devia ser 
assunto de artigo de fundo, ocupar hoje no teatro os primeiros lugares do repertório. Assunto 
de ocasião, que, dentro em pouco, ninguém poderá interessar, que pode com ele obter-se mais 
que uma arte efêmera! Ainda a que tenha de viver, não o fará por si, mas pelo talento que por 
toda ela espalharam, o que não é bem a mesma coisa. 

Quantas vezes não pode o drama sair do país onde seu autor o meditou pró ou contra a 
lei de políticos! No último giro que em Portugal fizeram as companhias francesas houve um 
começo de aborrecimento contra o repertório, atrás dos melhores autores modernos.  

 E nem sequer, por compensação, é dado um auxílio aos bons esforços de 
alguns para se livrarem dos laços em que se acham enleados, das peias de más tradições 
arreigadas, de que o romancista há já muito deu cabo, mas que ainda tolhem no teatro os 
movimentos, ainda os mais gostos, os mais lógicos, os mais artísticos. 

 Muita vez se houve como argumento contra certos trabalhos superiores: - “Será 
muito bom, mas não é teatro” E por que não há de ser teatro, se é bom? 
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 Pobre ator! Em meio de tantos e tamanhos desvarios, que proceder há de ser o 
dele? O autor e o critico podem pelejar para um futuro mais ou menos longínquo, em que lhe 
venham a fazer justiça. Resta-lhe uma dúvida pelo menos ante o desastre, e na dúvida criar-se 
uma esperança. Sua obra ali fica inteira para ser discutida e levá-lo a uma vitória tardia. Até 
chega a ser ridícula a conta dos muitos que na desgraça merecida apelaram para a 
prosperidade. 

 O ator não tem esse recurso para maior alento. O triunfo há de ser imediato, ou 
todo o trabalho por um ideal inatingido pelos espectadores cairá no ouvido conjuntamente, 
injustissimamente, conquanto não passou de medíocre, pérola – quem sabe? – numa 
estrumeira.  

 A paga é de pronto ou não é nunca. São de perfeita verdade as palavras de V. 
Ex. a este respeito. 

 É esta a desventura do artista teatral, e, por isso, nunca é demais a ovação que 
se lhe faça quando merecida. É a compensação de um trabalho que morre, como certas flores, 
na própria noite em que floresce.  

 Dizem muitos que é dever de verdadeiro artista não sacrificar a arte ao aplauso. 
Preciso era que o ator não fosse da fraca argila com que foi fabricado o homem, que não 
tivesse todos os defeitos da humanidade, até este que tanto humilha, há de precisar de pão 
para a boca. 

 É força confessar esta fraqueza. Quantas vezes o pensei e dolorosamente vendo 
Ermete Novelli, uma das maiores glórias do teatro moderno, depois do Schylock, depois da 
Fera Amansada e do Papa Lebonnard  e do Barbeiro benéfico, representar farsa, para 
descansar e porque não pôde perder uma noite, e vários dramalhões, qual pior, para atrair o 
público. 

 Exemplos não faltam e dos maiores. Mas não são os autores que deveriam 
envergonhar-se, mas sim o público, por haver mau gosto. 

 É ver as peças de exportação que pelo mundo exibe a grande trágica Sarah 
Bernardt. A própria Duse nem sempre haverá dormindo sem um espinhozinho na consciência. 

 Mas para que tão longe ir buscar os exemplos tristes? Com os atores 
portugueses o mesmo se está dando, que, se o mal nasceu nos grandes centros, não houve 
cordões sanitários que dele os pequenos países livrassem. E pode aqui suceder o pior, que é 
não haver público para qualquer arrojado desejoso de tentar uma reação. 

 Eduardo Brazão, João Rosa e Augusto Rosa são, de há muito, considerados 
glórias de Portugal, e muito merecidamente. O mais velho dos Rosas é das naturezas mais 
honradamente artísticas, que havemos conhecido e vivo isento de remorso de alguma vez 
tentar iludir o público com qualquer fácil prestigiação; Augusto Rosa possui toda a ciência do 
palco, como talvez nenhum outro; Brazão nasceu privilegiado ou foi bafejado no berço por 
alguma fada boa, com inteligência brilhante e dotes naturais sem êmulo, são três glórias, 
dissemos. 

 E quanta vez os vimos, porque o meio os obriga a descer, a disparatar nos 
quiproquós da farsa moderna ou a esbracejar nos dramalhões! A vida é dura, nem sempre 
deixa que se respire no meio para que se nasceu. É fácil filosofar e de alto gritar teorias com 
que se endireita o mundo. Os filósofos vão pouco ao teatro, é na vida prática os raciocínios 
falham e os próprios princípios descoram. Fossem lá autores endireitar o mundo! 
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 Se, ao menos, o aplauso lhes servisse de definitivo sempre! Mas 
frequentemente é o artista seu trabalho sem mancha, só porque lhe faltou o brilho de uma 
pedra falsa, passar despercebido. Diga-o quem viu o desempenho consciente de João Rosa no 
Marquês de Villemer. Em um mesmo papel há trechos e trechos, e nem sempre o público sabe 
aquele a que deve aplaudir. Perguntem ao Brazão, se no Hamlet foi a cena dos atores a que 
lhe deu maior trabalho, e entretanto foi sempre nessa longa tirada, de sentido obscuro, que ele 
viu premiado seu arrojado esforço de tão feliz êxito. 

 Mas este segundo mal é para o ator, felizmente, de secundária e indireta 
importância. Aqueles espectadores, que em pontos de maior dificuldade vencida se quedaram 
mudos, acompanham a plateia na manifestação, reconhecendo que é dever significar ao artista 
sua simpatia, que, aí dele, de forma alguma lhe poderá sobreviver. 

 Deles fique ao menos seu nome na história do teatro. A arte por eles fez 
caminho, até mesmo quando erraram, que um erro aproveita-se para emendar um roteiro. 
Fique deles uma memória, porque mais não pode ser. 

 Da atriz, cujo retrato, por tão nobre impulso de justiça V. Ex. mandou, poucos 
hoje o nome conheceriam em Portugal; mas, se é a arte, como creio, o que mais une os povos, 
essa mulher, longe da sua pátria, entusiasmando com seu talento plateias brasileiras, dando-
lhe a conhecer pedaços de arte portuguesa, fez, talvez muito mais pela união destes dois povos 
do que muitos diplomatas em negociações de longas horas. 

 Bem haja V. Ex. que do olvido dos que lhe devemos maior gratidão venho 
arrancar seu nome glorioso. 

 

 

Lisboa, 24 de julho de 1901 

 

João da Câmara .  
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Gazeta de Notícias. nº 242. Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1904. p. 1, 7 col.   

 

 

UMA FORMATURA 

 

 

Era com a tinta radiante de um pôr de sol que eu desejaria escrever hoje a minha carta. 
E se tivesse um bocadinho daquela cor de ouro, um nada melancólica, em que vi, uma tarde 
destas, recortarem-se as folhas verdes dos choupos à beira do Mondego, melhor que melhor 
me daria para dizer saudades. 

A manhã de sábado teve em Coimbra um ar de festa. Era a formatura dos estudantes 
de medicina, as classificações do ano, as classificações finais. No pátio da Universidade se 
juntaram todos; pela última vez de capa e batina, entraram pela decantada porta férrea; pela 
última vez companheiros de oito anos de trabalhos se juntaram no pátio a que tantas 
recordações para sempre lhes hão de ficar arraigadas. 

Lia-se uma segunda ansiedade em quase todos os rostos. Lá em cima, pelas janelas 
abertas, ouvia-se às vezes a voz forte do Dr. Daniel de Matos, discutindo. E os rapazes cá fora 
sob as escadas ou lá dentro ao pé da escada para estarem mais perto, davam curso aos mais 
contraditórios boatos. “Baixam todas as classificações do ano passado e há dois RR ... As 
classificações sobem... as médias conservam-se...” Alguns passeiam pálidos e nervosos. A 
maior parte ri e chalaceia.  

Roda uma carruagem serenamente na areia macia.  Mostram-me a doutora Domitilla 
de Carvalho a primeira classificada do curso, já formada em filosofia e poetisa distinta. Mais 
um prêmio ia ganhar e uma classificação final de muito bem.  

Não eram os meus nervos dos mais sossegados apesar de meia dúzia de cabelos 
brancos com que já se honra o meu bigode. O meu filho esperava com seus companheiros a 
decisão, e aquele havia de ser um dos dias memoráveis da minha vida.  Que era de marcar 
com pedra branca eu bem o sabia, mas há sempre uma dúvida na mais fundamentada 
esperança. Esquisita coisa é o coração! Diz Nora na Casa de Boneca que há prazer em esperar 
o perigo: será por isso que o vemos até onde sombras não existem, para maior gozo. 

Impaciente, cada minuto parecendo-me uma hora, passei pelo pátio, olhando para 
aqueles arcos, para as velhas estátuas da porta, que tantas alegrias e desesperos hão visto, para 
o retrato do rei D. José, de expressão altiva, no medalhão, entre estátuas alegóricas para a 
torre lendária para a velha capela.  

- E então?  

Os lentes demoravam-se. Seria de bom ou de mau agouro? 

Fui até ao extremo, encostar-me ao muro, olhar para a maravilhosa paisagem do 
Mondego, um fiozinho d’água espreguiçando-se ao sol, como lamina de prata a faiscar nas 
areias d’ouro.  
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Do outro lado, lá estavam a Quinta das Lágrimas, a contar-nos a tragédia de D. Inês de 
Castro, e os dois conventos de Santa Clara, o velho e o novo, dizendo-nos de Santa Isabel as 
lendas e os milagres. 

Não admira que de Coimbra tantos e tamanhos poetas hajam saído, da envergadura de 
Junqueira, de Crespo, de Antero de Quental, de João de Deus! 

Quem sabe se Camões não foi o maior dos líricos, porque no Mondego bebeu a 
inspiração, porque a bebeu nas tradições da cidade já velha no seu tempo.  

Há na paisagem de Coimbra, em meio de sua pandega, uma augusta serenidade, um 
sossego de linhas, uma harmonia de cores, que tudo junto, misteriosamente, se infiltra na 
alma, subindo acima da terra. 

Com que saudade, na gruta solitária de Macau, Luiz de Camões reveria os campos 
onde a mocidade passara, onde talvez primeiro sonhara os versos que todos sabemos de cor 
para glória sua, e assim começam:  

Estavas, linda Inês, posta em sossego. 

E pelos saudosos campos do Mondego alongava eu os meus olhares, quando um 
burburinho maior dos estudantes me chamou atenção. Corri. Era ainda um rebate falso.  

Mas logo apareceu o Dr. Rocha Peixoto, que amavelmente me deu a notícia boa 
porque eu ansiosamente esperava.  

Uma alegria, que me veio trazer um moribundo!  

Por que hão de ser as coisas do mundo sempre assim? Por que nunca mais hei de eu 
poder recordar um dos mais felizes momentos de minha vida, sem que um véu de luto venha 
interpor-se aos raios do sol, sem que uma imagem trágica pavorosamente me venha pôr um 
calafrio quando só devia sentir dilatar-me o coração? 

A nota amarga tinha de ser, que é condição de todo gozo humano apenas em sonhos 
poder ser completo, de luz sem mancha.  

Muita anedota contaram os jornais ao noticiarem o suicídio do professor da 
Universidade, que tão gentilmente, talvez já em luta com a tentação sinistra, quis que uma 
gratidão eu lhe guardasse. Original, como, aliás, quase todos os matemáticos, talvez, até, 
desde há muito, atacado de um grãozinho de loucura, quem mais de perto o conheceu 
desmente a fama que lhe quiseram dar de haver sido menos justo alguma vez com os 
estudantes por um capricho de seus nervos atribulados.  

O contrário sucederia, que sempre o júri o vira inclinado à maior benevolência.  

Comigo mesmo é que ele foi mau, talvez porque lhe incomodavam os passos que dava 
na terra, quando sempre por muito longe dela andava seu pensamento. E, entretanto, não era 
um infeliz; muito pelo contrário. 

Com alguns bens de fortuna que lhe permitiam levar vida desafogada, pudera, sem 
sacrifícios de maior, cuidar da educação dos filhos, e há poucos dias tivera a felicidade de 
assistir à formatura do mais velho. 

Que se haveria passado naquele cérebro em desequilíbrio? Poucas horas antes da fatal 
resolução estivera eu em casa de Rocha Peixoto, agradecendo-lhe o que por mim fizera, e, 
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quando entrei, um piano calou-se e ele veio receber-me, e tudo naquela casa, e tudo naquele 
homem respirava sossego e ventura. 

De amargura traz-me agora Coimbra uma lembrança, uma só. De tristeza, embora 
suavíssima, lembrança trouxe. Nem por isso nos devemos queixar da vida, que sempre os 
tempos bons – ou não o seriam - hão de deixar saudades até nos que tem de ser felizes. 

E foi por isso, quando o bedel descia com a pauta e estalava festiva a primeira 
girândola de foguetes, a banda de música atacava os primeiros compassos do hino acadêmico, 
foi por isso que uma lágrima a muitos e até aos que menos a esperavam, subiu de mansinho 
aos olhos, no abraço, quase último aos companheiros de oito anos de trabalhos.  

Linda festa foi essa, festa de mocidade, começada no pátio da Universidade, 
continuada no Campo da Feira em frente da Sé Nova, para onde a rapaziada toda se dirigiu.  

Ainda mais música, ainda mais foguetes, uma girândola enorme! E famílias vindas de 
fora e a gente de Coimbra a cumprimentar os estudantes, e os garotos aos vivas, era uma 
animação, uma alegria em que parecia  querer tomar sua parte o sol, num céu de puríssimo 
azul.   

No dia seguinte, foi o tradicional jantar dos quintanistas, última folia em comum, 
últimas horas de convívio. Era domingo. No cais em frente do hotel, tocava a música do 
regimento aquartelado em Coimbra. 

Fui seguindo o Mondego até o choupal, sob cujas sombras esperei que a noite 
chegasse. 

Aquela grande mata de choupos, a que uma ou outra árvore por vezes se mistura, é dos 
mais belos pontos dos arredores da cidade. Os últimos passeantes foram-se retirando, um 
silvo de locomotiva perdeu-se ao longe; quase se ouvia na areia o sussurro dos beijos, no 
deslizar do fiozinho d’água. E na imensa quietação do baixar da noite, quando já todos os 
rouxinóis se calaram até a primavera que vem, com a mesma suavidade, com a mesma 
melancolia das avezitas do Mondego, me pareceu ouvir dentro na minha alma um rouxinol 
cantando.  Estava na terra de Portugal, em que mais cheia de formosura a mocidade viceja; 
deviam de andar por entre aquelas árvores, na penumbra daquela hora, leves roupas de antigos 
sonhos, a quebrarem-se por aqueles troncos, ainda a perfumar-lhes os musgos. 

E em Coimbra, no jantar dos rapazes, ainda era tudo alegre até o adeus que diziam à 
mocidade. Era dia de gala oficial, aniversário da outorga ou juramento da carta; estava 
iluminada a torre da Universidade no píncaro da colina. A música continuava no cais a tocar. 
À medida em que nós íamos nos aproximando iam-se os trechos musicais definindo, valsa, 
galopes, rapsódias. Ouvimos palmas, hurras, eram os brindes que haviam principiado. Parei 
na alameda entre os grupos de curiosos; uns estudantes, viram-me, vieram buscar-me... E 
outra vez, de comoção, de alegria, em meio daquela mocidade toda, abraçando o meu filho, 
senti nos olhos a tal lagrimazita, bocadinho do sangue mais precioso da nossa alma.  

No dia seguinte começou a debandada. Antes, porém, ainda os estudantes se reuniram 
mais uma vez. De manhã, na capela de Universidade, foi realizada uma missa por alma de um 
companheiro mais infeliz. Eles haviam quase todos passado a noite em claro, nos cafés depois 
do jantar, na praia à espera que o mercado abrisse, no mercado talvez a despedirem-se de 
alguma linda trincana que lhes fica, ou crê ficar, com um bocadinho de coração. E nenhum 
faltou, entretanto, àquela manifestação dolorosa, que a amizade ao companheiro lhes merecia. 
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Curso muito unido foi este, por isso, despedida foi dolorosa. Amigos que tantos anos 
viveram da mesma alegria e partilhando de algumas poucas tristezas separaram-se agora, 
muitos deles talvez para sempre. Choravam alguns na despedida. Que admira? Por muito 
formoso que seja o sol que há de nascer, enternece-nos aquele que se despede. É sempre quem 
tem razão é a senhora que dizia: 

- O mais belo dia da vida é a véspera. 

Um dos novos médicos, que foi distintíssimo aluno, dos primeiros premiados, é um 
brasileiro, Alberto de Barros Castro. Como para longe vai!... O mundo tão pequenino, cada 
vez mais pequeno, quanto mais conhecido, como para a saudade se torna imenso? 

Mas sempre um laço forte unirá os amigos que o foram, quanto mais o coração é terra 
bendita em que raízes fundas os sentimentos lançam.  

 

 

Lisboa, 7 agosto de 1904.     

     

João da Câmara  
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EXAMES EM OUTUBRO 

 

 

O pequeno saiu-lhe reprovado pelos tiranos do Liceu. Foi um desastre para aquele pai, 
coitado, que passava os dias, desde há muito, a equilibrar castelos nas nuvens. Pequeno para 
aqui, pequeno para ali, o pequeno a entrar pelo grande portão chapeado de ouro, ele nos salões 
a passear, ele na torre altíssima de managem, vitorioso, aclamado pela multidão. 

Reprovado! Reprovadíssimo pelas mediocridades a que está entregue a nossa instrução 
secundária!... Verdade é que o pequeno respondera pouco e mal aos diversos interrogatórios. 

- Porque, enfim, dizia o pai, pode ser um gênio sem nenhum conhecimento de 
geografia, nem de história, nem de latim... 

Já o homem começava a consolar-se, quando descobriu na gaveta do filho entre alguns 
borrões de cálculos matemáticos com resultados errados, um caderninho intitulado Tênues 
apontamentos da vida de um estudante. Leu-me-o e eu tive saudades dos meus tempos. 

Ali estavam notadas, com mais ou menos espírito, todas as boas tenções encompridas, 
os cálculos falhados, as ciladas armadas aos professores, as primeiras faltas, a falta geral que é 
um dia inteiro de boa luz e bom ar, o susto pelas más notas e como se escondem às famílias, 
aflições e se inventam mentiras sobrepostas, até que uma, como um último dominó, atira com 
todo o castelo em terra! 

O chumbo! O nome não foi mal posto. Como ele pesa às famílias, que são afinal as 
primeiras vítimas! 

Mas o caderninho do rapaz tinha deveras a sua graça, e até foi com certo 
desvanecimento que o pai me fez leitura dele. 

- Que maroto...! Para isto é que ele tem jeito, anh? 

- Parece. 

- Sai ao tio. 

Mas, a primeira vez que, depois disso, encontrei o rapaz à mão, dei-lhe uma 
descompostura e mostrei-lhe como o tio havia sido um desastre na família, apesar do jeito. 

Desculpou-se o patife como pôde, e outra vez ri com ele de suas diplomacias falhadas 
durante o ano, e do calão que ele manejava a primor, compensação do muito pouco que 
entendia de alemão e de latim. Eles alguma coisa hão de aprender no Liceu. 

Depois, no fim do ano, quando a época chega fatal de ostentar erudição, é vê-los 
pálidos, de olheiras... Alguns, até dos melhores, são vítimas de horríveis dores. Este ano 
acabou o curso de direito em Coimbra um estudante que tinha por alcunha o Pai das Cólicas. 
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Um dos mais santos lentes da Universidade, o que não o impede de ser dos mais 
ilustres, é o Dr. Júlio Henriques, professor de botânica e diretor daquele jardim que é das 
maravilhas de Coimbra. Um destes pobres rapazes a quem a palavra exame quase provoca 
acidentes epiléticos, chegou no dia fatal ao pátio da Universidade e varreu-se-lhe de memória 
todo o ponto de botânica. Os outros davam-lhe ânimo, falavam-lhe da bondade de Júlio 
Henriques. E ele perdido, de olhar, em que se manifestava uma loucura. 

- Mas quem é o Júlio Henriques? 

E afinal, é a reprovação que se teme apenas uma violenta pancada no coração, uma 
hora e meia de martírio enquanto a forma não se encontra de comunicá-lo à família. Depois... 
eles são tão novos e o tempo é tão deveras lindo... ! Para quem sorri o céu senão para a 
mocidade, que tem na alma também bocados de azul cintilante? Manchem-lhes, e verão como 
aquela luz, que por dentro os ilumina, se hão de, breve, desfazer numa nevoazinha tênue todas 
as sombras carrancudas? É para os novos que o sol nasce todos os dias, e quando à tarde foge, 
o adeus ainda é uma promessa: - Até amanhã! Até amanhã!... Assim lhes parece que há de ser 
para sempre, e, é absurda ideia que não hão de ter fim os dias da primavera que lhes abre a 
cada instante uma aurora nova. 

É possível até que um primeiro amor já começasse nas almas a florir. Qual é o rapaz 
do sétimo ano que não tenha uma aventurazinha na vida, que não a conta com certo 
desvanecimento, num gesto de feliz fatuidade, puxando o buço que ainda há de ser? 

Um primeiro amor e uma reprovação! Não diz muito uma coisa com outra, nem cabe 
uma pena por muito tempo num coração todo cheio de uma imagem, a que a fantasia da 
roupas brancas, tão brancas como as pétalas da flor de Liz, e talvez umas asas como as das 
pombas ou dos anjos, que anjos ou pombas são sempre as mulheres amadas. 

Até pode ser que às vezes umas noções de poéticas obrigue os pequenos a acertar os 
primeiros versos. Mais estreitas contas prestarão mais tarde os eruditos professores de 
retórica. 

A reprovação depressa esquece. As aulas estão fechadas e as manhãs na cama, num 
entre sonho, são coisa deliciosa. Pensa-se na mulher, procura-se a rima, arma-se o esqueleto 
do sonetilho ou do vilancete... 

Aquilo foi uma bomba! Há exames em outubro!... Os pais estremeceram de júbilo; os 
rapazes fizeram-se pálidos... 

Adeus manhãs de repouso, e dulcíssimos devaneios! 

Encontrei o meu amigo, há uns dias, logo que o decreto saiu. Andava radiante. Disse-
me que era a primeira vez que estava ao lado do Sr. Hintze Ribeiro, com toda a sinceridade do 
seu coração. E exclamava efusivamente: 

- É um ministro! 

E logo, em poucos segundos, vi que o homem, pedra por pedra, topázio em cima de 
rubi, ametista, em cima de opala, reconstruíra já o antigo edifício nas mesmas nuvens 
rutilantes. 

O rapaz é que não pareceu igualmente bem disposto. Eram as férias perdidas, eram 
muitas esperanças a murcharem. Vi-o a olhar pela janela com uns olhos muitos saudosos do 
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sol que brilhava, das andorinhas que passavam voando alegres, de alguma poesia, talvez de 
algum poema que andasse compondo.  

Exames em outubro! Não me palpita que seja desde já que ele tome a sério uma 
regeneração. Eu li-lhes os tais apontamentos, sei de que material é feito aquele menino e que 
porção de barro frágil o compõe. – Que diabo! Ainda temos perto de mês e meio, há de ele ter 
dito consigo. 

Mais tarde, quando o tempo já curto reclamar urgência, então olvidará os próprios 
amores e com trinta matérias a estudar no mesmo dia, novamente sonhará com D. Afonso 
Henriques elevado ao quadrado e com Virgílio a explicar a D. João IV as leis do pêndulo.  

Que dia os tais últimos! Que extraordinárias confusões naquelas cabeças de cabelos 
hirtos, em pé, como de apavorados, de os olhos a saírem dos bugalhos, de faces pálidas, de 
bocas retorcidas! 

Chegou finalmente o dia solene. 

Para muitos aquelas mesas cobertas de oleados, o tinteiro de metal amarelo, a 
campainha, todo o aparato do exame, dão ao Liceu um aspecto de Boa Hora. Os 
examinadores são juízes com caras de réus. Começa o martírio inquisitorial e metade da 
ciência fugiu, por incerta, espavorida. 

São incríveis os disparates que se ouvem nos exames. O melhor que ouvi na minha 
vida foi no instituto industrial, num exame de física, a um homem já feito, de bigode e pera. 

Perguntou-lhe o Benevides: 

- O que é um barômetro: 

O homem puxou pela pera, hesitou um instante, e por fim respondeu com a maior 
segurança: 

- É por causa do Zero. 

Mas os pobres pais ainda sofrem muito mais do que os filhos. É vê-los cá nas 
bancadas dos espectadores como se torcem no pinho dos bancos, como acenam com a cabeça 
quando o rapaz vai tento não caias, como apuram os ouvidos, como atiram aos examinadores 
olhares suplicantes, à menor atrapalhação. 

E dizem baixinho para os vizinhos: 

- Ele sabe, sabe perfeitamente está atrapalhado... 

E muita vez lá tornam a cair com estrondo os dominós todos! 

Para que foi trabalho tantas e tantas aflições e despesas? Pobres pais que tanto 
precisavam de umas férias também! 

Também eles são de carne e osso, e nada mais fácil, nos tempos irrequietos que vão 
correndo, do que apanhar-se uma lesão de coração. 

Também os velhos, ou seja, porque os dias lindos os enganem, que ainda às cabeças 
brancas perfumes entontecem, ou seja, porque melhor na tranquilidade dos campos saudades 
invocam, também eles não se lhes dava de voar um dia por ai fora em qualquer transvia 
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pacato, e beber água numa nascente pura, e dormir uma sesta debaixo de uns pinheiros, e 
ouvir numa eira uma cantigas de raparigas bonitas numa descamisada. 

E foi preciso dizer adeus a tudo, e outra vez vigiar os estudos da gramática latina e 
trigonometria! 

Este ano em julho foram em quase todos os Liceus de uma severidade sem 
precedentes, senão em todas as turmas, pelo menos em algumas, o que foi ainda mais injusto. 
As reclamações surgiram de todos os lados; alguns jornais tomaram o caso a peito; uma 
segunda época de exame impunha-se como urgente necessidade. 

E, na esperança de ganhar um ano, ai andam outra vez os desgraçados pais atrás de 
explicações, e ainda mais atrapalhados do que os filhos, também eles cheios de pesadelos de 
que acordam estonteados, metendo o Sr. Padre Simões do latim pelo Sr. Andréa da 
matemática, e os pés pelas mãos, e tudo numa ansiedade, em um cansaço, que milagre será se 
não houver a lamentar meia dúzia de apoplexias. 

E como é preciso bater-se em alguma coisa, bata-se na reforma da instrução, que 
talvez não tenha culpa nenhuma. 

 

 

Lisboa, 21 de Agosto de 1904.  

 

João da Câmara  
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OURIVESARIA PORTUGUESA 

 

 

No excelente livro O Povo português nos seus Costumes, Crenças e Tradições escreve 
Theophilo Braga: “De todas as formas da corte portuguesa é a ourivesaria a que tem uma 
evolução completa, podendo, pelas suas relações com a arquitetura e com a escultura, com a 
opulência cultural e com a suntuária civil e mesmo ainda com os ornatos populares, formar-se 
por ela a síntese do gênio artístico português”. 

Era em cordões de ouro, em longas arrecadas, em corações historiados que aos peitos 
levavam suspensos, era na grande porção do rico metal, cuidadosamente guardado na arca a 
sete chaves e ostentosamente manifestado em dias de festa rija, que as famílias portuguesas no 
povo do norte iam acumulando suas economias, formando sua riqueza. 

Ainda hoje o gosto subsiste, embora, infelizmente, a indústria, por causas múltiplas, vá 
decaindo; ainda em dias de maior gala, mesmo em Lisboa, vemos o vivo ouro realçando a 
formosura das varinas, para cujo pé de meia tentadoras lojas se vão abrindo. Nas lindas 
romarias do Minho ainda as lavadeiras, como outrora, cobrem com ouro os fartos peitos, que 
nem sabem os namorados o que mais os enchem de cobiça. 

A filigrana, que é uma artística memória da dominação árabe na península, ainda conta 
com verdadeiros mestres na sua fatura ao norte de Portugal, sobretudo no conselho de Gaya e 
de Gondomar. Alguns operários trabalham juntos em oficinas por conta de patrões, e outros, 
por tarefa em suas casas, todos ainda pelo processos tradicionais característicos.  

Mas a indústria ia-se finando. São do relatório da Subcomissão do Inquérito industrial 
de 1881 as seguintes palavras: “A indústria decai desde 1870 pela introdução do ouro francês. 
O número dos ourives era há dez anos triplo. Setecentas ou oitocentas pessoas foram expulsas 
pela concorrência, indo trabalhar para os campos, emigrando muitos. Assim se despedaçam 
gradualmente as pequenas indústrias históricas e tradicionais, diminuindo os elementos da 
riqueza tradicional”. 

Era isto há tantos anos!... Que teria sido da ourivesaria portuguesa, se não estivessem 
arraigados à tradição as mulheres do povo, de parte dos artefatos principais compradores? 

Um bem ainda podia dar-se, e deu-se felizmente, que, Deus o queria, poderá ter 
seguidores e trazer novo esplendor à indústria nacional: e foi a arte a tomar conta da tradição. 

Deu-se o caso naturalmente ou por força de alguma boa vontade de artista? Em todos 
os ramos de arte, quando a evolução se dá, quando da forma primitiva, ingênua à obra sai 
característica, com seu cunho especial que lhes revela a pátria, e muitas vezes curiosos ir 
investigar, passo a passo, o caminho andado e as influências exercidas.   

Na música, por exemplo, que [   ] mas frases musicais foram em mãos de gênio, frágil 
toda, sobre as quais as [   ]das obras primas o gênio [   ] [convocavam] superior a 
humanidade! 
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A música alemã e a italiana [ no povo] nasceram; às canções do povo foram os autores 
buscar o material com que [   ]as obras imortais [construíram] assombrando o mundo. 

à outros países tem faltado o artista que sobre a música original,[ ] [dispor] [a ] 
[maravilha] [da] [arte] às vezes, mais foi tão pessoal que ficou misterioso o seu processo. 

Bisel, embora francês, mostrou que [rima] riquíssima havia a explorar nas 
características canções espanholas, compondo a Carmen, assunto que, aliás, foi buscar ao 
romance de um patrício.  

Mais tarde, o maestro Breton, animado pelo êxito que obtivera com a Verbena de la 
Paloma; punha em música a Dolores de Codina, que é, pelo menos etnograficamente, uma 
obra prima no teatro espanhol moderno. E os espanhóis saudaram com júbilo o aparecimento 
da primeira opera fundamentalmente nacional.  

A meu pedido, Antônio Arroyo escreveu há tempos um artigo ainda inédito sobre 
música portuguesa, que destinado às criança, foi buscar o exemplo ás flores do campo o às 
dos jardins, para assim explicar, com mais facilidade, aos leitores ingênuos que hão de ter a 
diferença existe entre o que nos dá a boa, espontânea natureza e o produto da ciência ou da 
arte ou de ambas, em fecundo colaboração.  

O que se torna necessário é que sejam da mesma natureza as raízes. 

No livro de Henri Heine sobre a França e a respeito da língua francesa, mostra o 
célebre poeta e crítico alemão seu defeito [deita], de à força de aperfeiçoada pelos homens de, 
letras, haver perdido sua riqueza de expressões, saídas de uma alma simples. Efetivamente o 
povo em França não fala como escreve e alguns artistas franceses procuram agora baixar até 
ele, arrepiar a carreira literária, para dar a língua maior e mais fecunda abundância. 

Para felicidade nossa, poetas e escritores portugueses, muitas vezes fecharam os tomos 
clássicos, para ainda em melhor fonte, beber a inspiração cristalina e em melhores livros 
aprender as puras expressões. É sabida a opinião de Antônio Feliciano de Castilho a este 
respeito. 

Ainda hoje em Portugal, o poeta genuinamente português, pelo sentimento ou pela 
forma, é aquele que mais intimamente fala aos corações e mais é querido por eles. Não há 
casa por muito pobre no Algarve onde não se veja venerado o retrato de João de Deus. Não 
houve modernamente quem com mais pequenina obra ouvisse o aplauso unanime de que 
Antônio Correia de Oliveira com suas quadras líricas ou Augusto Gil  com suas cantigas de 
finíssima ironia tão do nosso povo. 

Já Garrett o disse numa das notas ao seu Romanceiro: só a quem for muito da sua terra 
caberá a glória de ser conhecido do mundo inteiro. Foi um romance essencialmente de forma 
portuguesa o primeiro que ele viu traduzido em língua espanhola. 

Já alguns portugueses, convencidos de que na tradição de uma terra muito havia que 
não era de esquecer-se, reagem com um exemplo contra uma invasão antiartística de coisas 
estrangeiras, que mal entre nós poderão aclimar-se. Veja-se a linda casa minhoto do conde de 
Arnoso em Cascais. Vejam-nas que o bom gosto do pintor Vilaça delineou para o rico 
capitalista Jorge O’Neill. 

Eram exemplos a seguir-se, e hão de ter imitadores se bom gosto ainda não é vã 
palavra em Portugal. 
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Na arte da ourivesaria não podia esta reação deixar de ter seguidores, havendo sido os 
ourives portugueses tão famosos como ainda hoje o atestam espólio de conventos e de casas 
ricas. Basta um simples relancear de olhos pelo museu das Janelas Verdes para nos 
convencermos do excelente gosto e da suprema arte dos presados séculos no nosso Portugal.  

Foram os ourives de Lisboa Leilão e irmão dos primeiros, com felicidade de que eram 
dignos, a procurar nos velhos modelos e processos o que devia de continuar na arte 
portuguesa, já quase a asfixiar-se no infeliz acervo dos exemplares exóticos. 

Foi de todos os tempos e de todos os países o predomínio dos modelos [arquitórios] 
sobre a inspiração das outras artes secundárias. Assim o entenderam os notáveis ourives do 
Chiado e a pedaços célebres de mármores dos nossos principais monumentos foram buscar o 
desenho para joias preciosas, originais, únicas, portuguesas de lei. 

Há poucos anos ali vimos em notável exposição a baixela Baratona para que também 
forneceu modelos o talento fino e excepcional de colombiano Bordallo Pinheiro. Foi uma 
tentativa coroada de inteiro êxito. Não faltou este aos novos produtos. 

E foi a tendência para os motivos portugueses, cada vez mais acentuada, que, a pouco 
e pouco, habituando o público à velha escola rejuvenescida agora, veio trazendo aos artistas 
do ouro, embora contra um ditado antigo, a fama e o proveito. 

No ouro e na prata, nas filigranas trabalhadas por operários do norte do país, em 
pequeninos objetos, brincos ou alfinetes de peito, e em grandes peças lavradas, a inspiração é 
sempre da mesma origem, sempre daqui, quer vá buscar alimento nos velhos templos das eras 
heroicas, quer se contente com simples objetos caseiros a que o novo material em que os 
fundiram presta mais graciosidade, É assim que, ao lado de uma pulseira a que talvez 
servissem de modelo rosáceas de Nossa Senhora da Vitória, a prata brilha em que fundiram 
um clássico candeeiro de três bicos.  

Foi grande, como dissemos o êxito obtido pelo gênero em que tem sido educados os 
ourives, de Leilão e irmão. De certo não o obtiveram sem grande luta, muito embora 
justíssimo fosse o ideal pelo qual trabalharam. 

Assim nas outras artes soubessem todos combater e o mesmo ânimo lhes fosse dado. 
Não se creia que o inimigo é invencível. O estrangeirismo é uma das formas porque o 
esnobismo se introduziu entre nós, e conquanto seja verdade que dão em esnobes, facilmente 
os enriquecidos e que de dinheiro destes vive grande número dos que trabalham em arte, nem 
por isso é razão de haver medo: os que tem bom gosto vão pelo bom gosto, os outros irão 
atrás... quando for moda. 

 

Lisboa, 4 de setembro de 1904. 

 

João da Câmara . 
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MANOBRAS DE OUTONO 

 

 

Foram elas o grande acontecimento destas primeiras semana de setembro, sempre tão 
pobrezinha de novidades. Despovoaram-se Coimbra e Figueira para vê-las e de todo Portugal 
os interessados no assunto, militares e jornalistas, correram ao Bussaco. 

[] só estes, que ainda em maior número [eram] os curiosos de ver o magnífico 
espetáculo desenrolando-se numa das mais belas e afamadas paisagens da nossa província. 

Aos exercícios militares assistiram o rei, o príncipe, e com eles passou revistas às 
tropas a rainha Sr. D. Amélia, intrépida amazona, que onde apareça é vitoriada sempre. 

Os jornais políticos, cada qual sob o seu ponto de vista, parcialíssimo, têm criticado [] 
dos exércitos e a forma porque foram executados, tirando suas conclusões, mais ou menos 
forçadamente lógicas. Não seria ocasião aqui de destinarmos, ou para melhor dizermos, dar 
conta dos argumentos. Uns falam de estratégias, outros de conveniências econômicas. O que 
não pode, por nenhum ser discutido é a beleza do espetáculo que, unanimemente, foi 
proclamado entre os mais deslumbrantes.  

Não, o contestará quem, alguma vez, haja visto a serra imponentíssima e a floresta 
cheia de sussurros e cujos cedros atravessaram séculos. Maravilhosa é a vista da Cruz Alta, é 
talvez mais bela; ainda que menos extensa, a da janela de Pilatos, donde as copas das velhas 
árvores semelham um tapete compacto verde-negro a estender-se pelas vertente da montanha.  

Ali, onde foi habitação de monges é só mais perto do céu, e lugar tiveram elas de 
incitar inveja aos contemplativos. É-se mais perto, porque para ele a serra se eleva como a 
querer alcançá-lo, mais perto pelo silêncio augusto, pela majestosa tranquilidade.  

Quantos poetas cantaram aquele bosque! E como o descreveu Soares de Passos e em 
que belos versos o pôs falando ao mar longínquo! 

Transformou-se o Bussaco e o retiro dos antigos monges é hoje dos pontos mais 
escolhido pela sociedade elegante para, entre sombras deixar placidamente deslizar a estação 
dos calores. Tirou-lhe um grande bocado da gravidade, sem dúvida! 

Entre um frade caminhando cabisbaixo e lentamente sob os cedros, quebrando no 
peito macerado as longas barbas grisalhas, e uma rapariga gentil, de vestido de cores frescas e 
lábios sorridentes, bebendo encantada o ar balsâmico, com respeito e gravidade, iremos pelo 
primeiro. Quanto ao mais, digam os mais novos do que eu. 

Muito bom e muito mau houve na transformação de [arata] e seus arredores. Alguns 
pedaços de arquitetura de [Marini] merecem ser citados com elogio: com elogio; citaremos a 
reconstrução dos passos do Santo, nas capelinhas, obra de arte ainda incompleta, devido aos 
dedos milagreiros de Rafael Bordallo. 
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Naquela serra, onde agora as manobras se realizam, passou-se o mais notável fato da 
história militar portuguesa deste último século. Um singelo monumento o comemora, uma 
estrela de cristal sobre um obelisco de mármore.  

Dos soldados portugueses foi glória aquela ação em que os veteranos do exército 
francês sofreram a maior das derrotas, ainda que se chamasse Massena o general que as 
comandava.  

Napoleão, quando os conheceu, referia-se a eles com espanto. E continuam assim, 
filhos dignos de seus pais, na mesma sociedade, na mesma disciplina, no mesmo heroísmo, 
conforme lhe pedem ou lhes pedem paciência.     

Nas últimas guerras da África, de todas as virtudes militares deram tão sobejas provas, 
que, quando agora novas expedições se organizam, já não se demora nos ânimos uma 
pequenina dúvida de vitória. A confiança deles inspira confiança. 

O soldado português não duvida do êxito. 

É sabido aquele inocente heroísmo dos três soldados que se perderam no sertão da 
África e a quem um oficial perguntava: 

- Mas, se os atacassem, que faziam vocês? 

E eles muito seguros: 

- Ora essa! Formávamos quadrado. 

Um quadrado – e de três! – contra cinco mil homens? 

Mousinho de Albuquerque me disse uma vez que nem um homem só, de tantos que 
levara às suas ordens, se havia comportado fracamente em frente do inimigo. Era ele um dos 
grandes entusiastas da virtude dos nossos soldados, e ninguém pode por em dúvida o valor de 
uma tal opinião. 

Não degeneram. Os que em Coolela, [Manecuene] ou Chaimite deram tais provas de 
valor que se referiu a eles com entusiasmos a imprensa do mundo inteiro, eram netos sem 
dúvida daqueles recrutas que a ponta de baioneta atiraram pela encosta abrupta da serra de 
Bussaco, em desordenada fuga, os soldados que Massena havia costumado a constantes 
vitórias. 

É que, como em Aljubarrota, se tratava de uma invasão estrangeira, e diz um ditado 
português que vale cada qual tanto em sua casa que depois de morto, são precisos quatro 
homens para o porem fora.  

Não há, porém como valor moral, comparação entre a batalha do Bussaco e o grande 
feito de armas que expulsou de Portugal o rei [herege] de Castela, D. João I. Aljubarrota é 
uma página única na história da nossa independência.  

Foi onde, primeiro e de modo convincente, os portugueses demonstraram seu intenso 
amor ao pequenino torrão, que tão longa existência havia de ter entre suas fronteiras intactas, 
neste cantinho da península. 

Quem tal havia de supor? Como acreditar que em sentimento, por muito alto que 
fosse, houvesse de, quase por si só, conseguir tamanho esforço? Que tragédia a daquele rei 
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orgulhoso e vivendo num sonho, depois que longe do campo de batalha e vai, ardendo em 
febre, até Santarém cujas portas bate, que lhe as abram que é o Rei de Castela. 

Não há quadro mais intensamente dramático em todo Shakespeare do que aquele 
monólogo que Fernão Lopes nos descreve, do rei, com a cabeça encostada à parede, 
lamentando seu desastre.  Não lhe fossem [] vulgares comparações a querer consolá-lo. Fora 
desbaratado, e por quem?... Pelos portugueses, por meia dúzia de soldados bisonhos, que ele, 
havia ainda tão poucos dias, desprezava tão completamente! 

Quanta vez esse desprezo veio a repetir-se, porque não aproveitaram lições! Quanta 
vez, na história das guerras na Índia, nas campanhas do Alentejo, pelos franceses no Bussaco, 
pelo Guagunhana o mais poderosos dos refugos na África do sul! 

Para memória do grande feito foi erguido próximo de Aljubarrota o grande templo de 
Santa Maria da Vitória, tão belo, tão [radioso], que um viajante, homem de boas letras, 
espanhol, que há poucos dias visitou, não pôde consigo que não o amasse como maravilha das 
maravilhas. 

Cada pedra é uma estrofe do poema de gigantes, iniciado pelo altíssimo valor de D. 
João I, com a ajuda da espada do Condestável, hoje seguido pelo gênio dos ínclitos infantes. 

Após Aljubarrota, não contando combates de menor importância, é em Ceuta que 
vamos encontrar a primeira página da história heroica em que de novo se assinalou o soldado 
português. Não se contentava com defender o seu torrão natal; havia de [argá-lo] pelas terras 
dos infiéis.  

A conquista de opulenta cidade dos mouros custou muito pouco sangue aos cristãos, 
que apenas oito mortos contaram. Em Tanger, passados poucos anos, se haviam cruelmente 
de vingar os vencidos. 

Mas Ceuta havia sido a primeira pedra dum edifício de glória. Por toda a costa 
africana até o Cabo, pela costa oriental do continente negro por todos os mares da Índia e suas 
baías, e até para além de Malaca, o sangue português lhe havia de ser cimento a cada pedra. 

A vulgar figura de retórica nunca foi tão verdadeira, se nos lembrarmos de Malaca, De 
Diu, de Goa, e dos grandes capitães deste tempo, a começar no invencível Duarte Pacheco, 
obrando prodígios com meia dúzia de soldados. 

Alcácer Quibir foi a conclusão trágica de toda a história gloriosa. 

Pátria, ao Menos 

Juntos Morremos! 

Teria exclamado Camões no exterior. 

Mas para que a pátria morresse, preciso seria não haver herdeiros de sangue ótimo. A 
decadência foi temerosa e talvez ao invasor duque de Alba lhe parecesse que sobre um 
cadáver caminhava quando, desembarcado em Cascais, se dirigia à capital do reino que panos 
de luto envolviam. 

Como decaíra com tanta glória!... Em que esperanças fundaria um ressurgimento? 

E este deu-se entretanto, porque não se empobrecera o sangue num cativeiro de 
sessenta anos, nem deixaram lágrimas de regar nos corações as raízes do amor pátrio.  
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Um dos enigmas das vitórias alcançadas contra os generais de Felipe IV pelos 
inexperientes Mathias de Albuquerque, Conde Cantanhede, depois Marquês de Marialva, e D. 
Sancho Manuel, depois Conde de Vila Flor, talvez se explique em grande parte pela valentia 
dos soldados sempre dispostos a marchar com alma contra o estrangeiro, cuja estada na pátria 
os enchia de vergonha. 

Na história dos cercos célebres deve sempre ser contado o de Monção, cuja população 
obrou prodígios, como os de outrora nos tempos da muito célebre Deusadeu que figura nas 
armas da vila. Ainda era a mesma gente, renovadas nos netos as excelentes virtudes dos avôs. 

Nos tempos da invasão francesa, século e meio depois, repetiram-se idênticos atos de 
inolvidável valor. 

Aquele combate do Bussaco, que nos serviu para esta natural divagação, foi dos que, 
nesta época, mais afirmaram as qualidades dos portugueses quando envergam uma farda de 
soldado. Ficou notável entre os mais notáveis a carga de baioneta com que avançaram tão 
impetuosamente que não houve resistir-lhes. 

Não queriam os franceses acreditar que simples recrutas fossem capazes de façanha 
cometida assim heroicamente e diziam que ingleses disfarçados com as nossas fardas os 
haveriam acometido. 

Lendo num dos últimos telegramas sobre a guerra no Extremo Oriente a descrição de 
como os japoneses, calando baioneta, caíram sobre os russos e os desbarataram, lembrei-me 
dos bisonhos rapazes de infantaria S. que no Bussaco decidiram da vitória. 

Um político japonês há pouco entrevistado por uma jornalista em França atribuiu o 
grande sucesso das armas do Japão ao muito amor pátrio dos soldados. 

- Combatem pela pátria, disse ele, enquanto os russos morrem ou matam sem saberem 
ao certo por que.  

- Vão à guerra porque lá os mandam, só por obediência militar.  

O soldado português é famoso em toda a Europa. Os negros, como chamavam aos 
caçadores por motivo do seu uniforme escuro, foram quantas vezes elogiado pelo próprio 
Napoleão Bonaparte! 

É opinião de muitos que não se deve estimular os brios guerreiros de nossa gente, e 
sobre o assunto temos lido por ai mais ou menos bem deduzidas filosofias. Não as 
discutiremos agora. Mas se a história força é aprendê-la, porque é mestra da vida, não 
devemos de suas páginas riscar gloriosas façanhas em campo de batalha. 

Outras glórias houve em Portugal maiores; maiores, em outros campos, lhe reserva 
talvez o futuro, e assim seja. Entretanto, até o mais contrário à guerra, quando, ao recordar 
passados remotos e próximos, vê o soldado português marchando em volta da bandeira que 
jurou defender, não resiste a certa comoção que lhe trará por vezes aos olhos da humanidade 
de uma lágrima. 

Lisboa, 11 de setembro de 1904. 

 

João da Câmara  
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POLITIQUEMOS 

 

 

Politiquemos, sim, que outra coisa se não está fazendo a esta hora por toda a Lisboa 
desde a mais concorrida secretaria de estado até a mais humilde loja de barbeiros na rua dos 
Canos. 

Há muito, que andavam por ai rumores do caso. Os astrônomos de Arcade 
profetizavam eclipses; os psicólogos faziam seus estudos sobre os narizes caídos dos 
regeneradores, e nos corredores das repartições os contínuos dobravam um pouco mais a 
espinha à passagem dos triunfos progressistas. 

O trovão subterrâneo, precursor dos terremotos, já se ia ouvindo, mais os mais 
esperançados, calando agouros nos corações, diziam uns para os outros: -“São carruagens dos 
ministros que vão ao Paço, à assinatura”. 

Às cinco horas da tarde de terça-feira, quando o Sr. Hintze Ribeiro chegou ao seu 
gabinete da presidência é que houve da nova todo a certeza. O rei aceitara a demissão dos 
regeneradores e mandara recado ao Sr. Conselheiro José Luciano de Castro, encarregando-o 
da organização do novo ministério. 

O Sr. Hintze Ribeiro soubera cair; fê-lo em todas as praxes constitucionais. Tendo seu 
nome ligado ao contrato provisório com a Campanha dos Tabacos, em vista dos últimos 
incidentes no parlamento, provocados pela apresentação da proposta da Companhia de 
Fósforos, pedira um adiantamento das câmaras para que o governo pudesse habilitar-se com o 
devido conhecimento do assunto. Não lhe o concedera o rei, e daí a forçada demissão que o 
Sr. Hintze requerera. 

Um alívio afinal. 

Dos mais vulgares sentimentos num país pequeno como o nosso, e talvez nos grandes 
países também, e então com mais razão de ser, é o da ambição política, porque na política se 
vê caminho de mais rápido e seguro acesso às alturas apetecidas. Também o rato queria 
habitar o cume da montanha que, por ser mais perto do sol, lhe parecia mais quente e 
conchegado. Quantos da cadeira de ministros descem tão desiludidos como o rato, e como ele 
tão contentes se encontram depois na planície! De um, pelo menos, sei eu, que a estas horas 
sente o bom ar, já quase esquecido, penetrar-lhe até fundo dos pulmões dilatados. 

Só com inteligência e boa vontade quantos lá foram buscar o descrédito! A coragem 
duma arremetida também não é bastante; requer-se no que houver de sobraçar a pasta numa 
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energia particular, e propósitos firmes, e surdez, como de filósofos, para lisonjas e sátiras, tão 
ambiciosas aquelas como estas. 

E o pior de tudo é isto: são bocas a pedir que as fechem. E todo o trabalho que elas dão 
não o paga o bocadinho de glória de levar um correio de galão de ouro no boné a trocar atrás 
de uma carruagem da companhia.  

Mas o caso é que mais costuma a embaraçar um presidente a quantidade do que a 
raridade dos pretendentes às pastas. 

Desta vez a solução não foi das mais difíceis e no mesmo dia em que o rei chamou o 
Sr. Conselheiro José Luciano, se disse, mais ou menos acertadamente, na Arcada 
bisbilhoteira, os nomes dos que haviam de ser ministros. 

Não houve desta vez enredos complicados, com promessas de grandes surpresas, nem 
correrias para casas de pretendentes com anúncios de boas novas; alvissareiros não os houve, 
que o Sr. José Luciano de Castro há muito se achava preparado para o momento que tão só a 
sua doença retardou até agora. 

Má herança recebem os progressistas, que a maior parte das questões pendentes não 
são de molde para darem boas almofadas ao leito em que se descansa. 

O novo ministério foi muito bem recebido nas Câmaras e os próprios partidários do Sr. 
João Franco e os pares independentes procuravam no estreito repertório amável a frase mais 
torneada para lhe dar as boas vindas. 

Todos lhe apontaram para brandas pétalas de rosas com que lhe querem tapetar o 
caminho, enquanto nas terras da província os habitantes acordam ouvindo, nas ruas 
costumadas ao silêncio, os sons festivos das filarmônicas, todas de músicas regozijantes. 

Diz se que os espanhóis não gostam de ver bons princípios aos filhos. Talvez tenham 
razão. Ainda não houve político subindo ao poder que não visse luminárias e não ouvisse 
foguetes; tem querido a lei das compensações que ainda nenhum dele descesse sem a alcunha 
de nefasto, quando não seja de muito pior em coro fortíssimo. 

Acabou o seu tempo o gabinete regenerador que esteve no poder muitos meses, mais 
do que a média de duração de ministérios. Saindo deixou ao partido rival o encargo de 
resolver, alias com menos ou nenhuma responsabilidades, o grande problema dos tabacos. 

Dizem os jornais de mais cuidosa informação que o novo governo não aprovará o 
contrato provisório assinado pelo governo transato com a poderosa companhia. 

Mas ainda mais graves problemas que o financeiro, mais intimamente ligado com a 
honra da nação, é o remédio que na África é preciso aplicar-se à males agravados agora com a 
revolta dos pretos ao sul de Angola. Falava, há dias, um jornal francês do perigo negro, e lá 
vinham os cuamatas indisciplinados como um de seus graves sintomas. Ainda quando o valor 
português os submeta, como é certo, ainda que fique saciada a ânsia de uma desforra, o 
problema mais grave ainda não está resolvido, ainda terão que fazer os agentes diplomáticos 
com os governos dos possessores de terras em África, nossos vizinhos. Tem de ser constante a 
vigilância e não bastará, para que saiamos incólumes de todo a inconstância da Fortuna, a 
valentia dos nossos soldados, já tanta vez experimentada. 

Não são bisonhos os ministros na sua maior parte. O novo presidente do conselho tem 
longa carreira de piloto e deve saber levar a barca a bom porto. Antigos companheiros têm a 
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seu lado, ainda que alguns variassem agora de secretaria; os Srs. Espregueira, Alpoim, 
Eduardo José Coelho e Vilaça, todos de nome ilustre no partido progressista, alguns dispondo 
de poderosos amigos. 

Dois novos agora entraram para o ministério, um com nome na política desde há 
muito, o outro tendo alcançado fama de talentoso desde a sua estreia brilhante no parlamento. 

O novo ministro do reino, Sr. Pereira de Miranda, homem de toda a confiança do Sr. 
José Luciano de Castro, só por muitas instâncias do chefe do partido aceitou o cargo. Muita 
vez convidado, noutras situações, sempre recusara tomar conta de qualquer pasta, bem 
sabendo que sacrifícios exige o encargo e preferindo à glória do poder o sossego moral em 
seus diferentes trabalhos. 

O Dr. Manuel Antônio Moreira, médico dos da maior fama em Lisboa, fora 
primeiramente indicado para a pasta da fazenda. Foi ele quem salvou o Sr. José Luciano de 
Castro de sua gravíssima doença e a coincidência de andarem também as nossas finanças 
bastante combalidas fez com que a falsa nova fosse recebida com um sorriso e arrancasse a 
muitos lábios o mesmo dito de fácil espírito. 

A sua nomeação para a Marinha e Ultramar foi magnificamente recebida e os jornais 
franceses referindo-se ao novo ministro, muito conhecido em Paris, fazem os mais altos 
elogios à sua honradez e talento. 

Infelizmente, não quis a fatalidade que o novo ministro, recebesse a notícia da 
nomeação que tanto honrava, com aquela alegria a que tinha direito o que viu premiado pelo 
reconhecimento de suas faculdades intelectuais e de trabalho. Alguém junto dele, que mais 
sentiria pulsar de júbilo o coração, não pode contê-lo como lhe era necessário à vida já 
cansada. Corações de velhos que muito sentiram, quando esfalfados dos longos dias que 
viveram, que ternos cuidados é preciso com eles, sustentando-os apenas de alegrias brandas! 

Pobre velhinha, que o filho criara desveladamente, quem lhe diria ao vê-lo, por ela, 
ensinado, dar uns primeiros passos, quem lhe diria que tão alto o iria vendo a subir, a subir? 
Os seus olhos deslumbrados não puderam olhar para tão alto, e curvaram-se para sempre! 

No próprio dia em que ele era chamado a desempenhar o alto cargo, sua mãe que 
ainda nessa manhã saia e andou até tarde fazendo visitas a pessoas amigas, talvez expandindo 
o júbilo de sua alma, repentinamente faleceu! 

Um luto que o ministro precisa agora por momentos esquecer, porque muitos são uns 
deveres, grande o estudo a que tem de dedicar-se, na ocasião excepcional, mas gravíssimo, em 
que entra no gabinete de seu ministério. 

Um dos males de maior gravidade que padecem os governos de Portugal é justamente 
a política, que lhes absorve muita vez o melhor de suas faculdades e a maior parte do seu 
tempo. 

Na parte do reino é onde mais intensamente pode ser observada essa perniciosa 
doença, que obriga frequentemente a por de parte assuntos de muito maior importância, 
quanta vez dando lugar a injustiças e hipocrisias, à recompensa de serviços inconfessáveis e 
ao ludibrio do que é lei. 

Realizaram-se há pouco as eleições para deputados; pouco as novas eleições vão 
tardar. Homens que não chegaram quase a abrir a boca para um apoiado, para um aprovo ou 
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rejeito, fica-lhes o prazer vaidoso de mandar litografar em seus bilhetes de visitas: Antigo 
deputado da nação. Mais nada. 

Era o que desejávamos ver mudado agora, que assim o requer o momento gravíssimo 
da nossa história. Um pouco menos de política, um pouco menos de ambições, e muito mais 
amor da Pátria, com que minorias mínimas em tempos difíceis hão conseguido milagres. O 
amor da pátria é inerente ao esforço, à honra, ao sacrifício. 

Quanta vez ouvimos dizer: “Não sou político, porque não sou ambicioso!” E quantos 
em Portugal desejariam servir melhor a sua terra; que não o fazem porque a voz não lhe seria 
ouvida, porque esforço lhe seria abafado? Lutar para que, se nenhuma utilidade vem da luta? 
Sacrifícios para que, se, ainda desprezando a recompensa, nem o país lucraria com eles? 

Por isso, ao passo que vemos trabalhar-se pela pátria em muitos ramos, soldados e 
oficiais que alegremente se oferecem para em África vingar a bandeira ofendida, artistas que 
se revelam apaixonados pela tradição, usos e costumes da linda terra em que nasceram, 
homens de ciência dedicados ao estudo das nossas coisas, tantos e tantos que são forças 
desunidas, ao passo que os vemos, sem descanso a trabalhar por um ideal, é para a política 
que mais pedem os ambiciosos; são eles que muita vez, lutadores egoístas, pro domo sua, vão, 
porque é fácil uma generalização muita vez injusta, por nódoa em caracteres, que na política 
se revelaram também – diga-se a verdade – sem mancha, homens animados das melhores 
tenções e encaminhados a seus fins por um sagrado sentimento. 

Assim sejam os que subiram agora. Assim o esperamos.         

 

Lisboa, 29 de outubro. 

 

João da Câmara  
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A HORA EM QUE ESCREVO 

 

 

Como brilha o sol no azul muito límpido! Cada raio que nos envia é todo luz, calor, 
amor, fecundidade! 

Já as árvores em seus ramitos mais tenros abrem a medo os olhos pequeninos, 
despertam devagarinho no ar dourado. Parece quererem espreitar-se alguma abelha cintilante 
lhes vem dar o primeiro beijo, sacudindo-lhes o sono, chamando-os à vida, para que escutem 
os prelúdios ainda pianíssimos da primavera.  

Já as amendoeiras se enfeitaram de branco, como velhinhas amoráveis, e sorrisos cor 
de rosa dão vida às hastes finas dos pessegueiros. 

Os lavradores contentes sorriem para os trigos que vêm nascendo prometedores. Não 
venha alguma cheia com o descoalhar das neves... Vai lindo o ano. Até caso raro em princípio 
de fevereiro, já chegaram as andorinhas. Foi de Coimbra que nos veio a boa nova. 

Já os pássaros mais velhos andam cheios de vontade de fabricar os ninhos, com o olho 
em ramos que mais depressa devam encher-se de folhas. Até os mais ingênuos, os do ano 
passado, começam em namoros sentimentais. Quem tenha ouvido apurado, já talvez possa 
escutar os rouxinóis, que, muito baixinho, ensaiam os trilos com que hão de cantar seus 
madrigais às fêmeas, em noites de luar, com sentida poesia. 

Hoje é domingo, e parece que aos domingos ainda há mais luz no céu e no ar mais 
brilhante poeira de ouro. Foi-se uma semana de trabalho; os sinos repicando anunciam, logo 
de manhã, o santo dia de descanso bem-vindo. Os pardais ouvindo-os, chilreiam mais 
contentes nas beiras dos telhados, erguem o voo em mais festivas revoadas. 

Apetece ir pelos campos fora, ouvir as calhandras e os coxixos, meter-se a gente por 
azinhagas desconhecidas, de cujas sombras úmidas as [freirinhas] nos espreitam, assustar os 
melros que fogem dos [   ] e os lagartos que se escondem [nos muros velhos enfeitados de 
[feios] com grossas madressilvas]. Sonham-se romances, cuida-se ver assomar a cada família 
a Joaninha dos olhos verdes, e menina dos rouxinóis  

Um dia destes, tão belo como o de hoje, eu, o João Carreiro e o Lopes de Mendonça, 
determinamos, com o bom gosto de crianças pequenas, darmos uma gazeta geral a todo o 
trabalho, mordessem-nos quando quisessem remorsos na consciência. Metemo-nos num carro 
elétrico para o Lumiar, e daí pelas serras deixamo-nos perder, entregues ao acaso, à 
inspiração, andando assim umas poucas de léguas, apanhando sol, bebendo perfumes, 
elevando-nos nas cores do céu e da terra. Toda a árvore velha, todo o contorno de monte, todo 
o rasgão de serra por onde avistássemos mais larga a paisagem, uns pinheiros num alto, um 
pedaço de vegetação mais abundante numa cova, tudo nos enlevava como novidade, como se 
a um amigo velho encontrássemos que nos recordasse histórias saudosas. 



939 
 

O Lopes de Mendonça, de nariz no ar, aspirava os perfumes de um planalto, e tão 
autossugestionado, que até, ao passar por onde certos adubos se guardavam, cantou hinos ao 
feno cortado de fresco que cheirava tão bem! Eu e o João Barreira, delicadamente, deixamo-lo 
na doce ilusão até o dia seguinte. 

Parece que este devia de ser o desejo de todos os corações: sair da cidade, fugir 
durante um dia inteiro, quando ele amanhecesse a convidar-nos assim, subir ao alto duma 
serra para ser primeiro a ver o sol, descansar sonhando junto d’um valado, encostado ao 
musgo acolhedor, ouvindo tilintar chocalhos de rebanhos e as cantigas da pastorita. E, quando 
o sol descesse e a estrela da tarde, que tão alta agora aparece, nos dissesse que era tempo de 
recolher, voltar com o coração tão sereno como o campo a hora do crepúsculo. 

Mas não. Ninguém quer a felicidade fácil que a prodiga natureza lhe oferece, com o 
fogo do sol e os mil cambiantes da terra e o cantar das ribeiras. Isso era humilhar a natureza 
humana, querer comparar o homem a um pintassilgo do ar ou a uma joaninha do chão. 
Ninguém só contenta com o preciso; há até quem o despreze para se esfalfar pelo supérfluo. 

Hoje é dia de eleições, e hão de ser mais renhidas do que as outras, que, desta vez, a 
política disse não querer ser a sozinha do costume. Regeneradores, sós ou acompanhados de 
progressistas, franquistas e republicanos, jogam hoje uma partida a valer e ainda se não sabe 
ao certo quais deles jogam com maior número de trunfos. 

Já se contentavam os republicanos com a minoria e, muito provavelmente, a própria 
maioria não deixariam de obter, não fossem os votos das assembleias rurais. Diz-se que 
muitos monárquicos, entendendo que os republicanos devem ter sua representação em cortes, 
votarão na lista apresentada pelo partido.  

Há muitos anos que as paixões políticas não andavam tão acirradas como agora. 
Certos jornais de Lisboa têm atacado violentissimamente o Sr. José Luciano de Castro, 
tornando-se notáveis na questão dos tabacos e fósforos a campanha movida pelo Século e 
alguns artigos do Sr. Emigdio Navarro no Novidades. 

O governo tem que defender-se, e as sessões na Câmara dos Deputados despertarão 
este ano uma curiosidade excepcional. Começa a luta hoje em todo o país, luta que nem 
sempre é vencedor o mais forte ou aquele que assiste melhor direito.  

Ficaram célebres muitas eleições por maravilhosas táticas. Lembramo-nos daqueles 
eleitores, não sei de que circulo do Alentejo, mandados todos suspender em sua marcha, 
porque havia denuncias de cólera no conselho de onde vinham. Os galopins andam 
desenfreados, até ressuscitando gente, quando for preciso, ainda mais milagreiros do que 
Santo Antônio. 

Hoje é dia grande para muitos. Outros amanhã terão suas desilusões.  

Entretanto, até a abertura das cortes, há de cada vez mais inflamar-se a principal 
questão, a dos tabacos e fósforos, porque é uma questão de dinheiro e porque não orador mais 
fecundo em argumentos do que uma algibeira que pretende encher. 

Creio ser este o assunto de maior importância no momento presente, aquele que mais 
tem levantado os ânimos contra o Sr. José Luciano de Castro e lhe torna o sono mais 
sobressaltado. Nem um minuto lhe dão de sossego, e, quando, há umas semanas, quiseram 
amigos festejar o quinquagésimo aniversário de sua entrada na vida política, o que lhe 
disseram os adversários dava, em tempos vulgares, para um ano de oposição. 
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É má a política entre nós, onde – será da temperatura média mais alta – nas cabeças 
tudo ferve mais depressa e as paixões menos se refreiam e mais facilmente desembaraçam 
língua e penas. 

É bem possível que, afinal, seja a linha isotérmica a culpada única de toda a cisão em 
nossas vilas de província com as filarmônicas, cassinos e procissões rivais. Talvez ela seja a 
criminosa, que me fez, com verdadeira mágoa, ver dois velhos amigos, agora um velho 
regenerador e outro regenerador liberal, palavra puxa palavra e dizerem-se as últimas. 

Durante anos trabalharam à mesma mesa, juntos compuseram, riram, gozaram ou 
aborreceram-se. E porque houve um desacordo entre o Sr. Hintze e João Franco, disseram eles 
– que afinal nada tinham com isso – um de ter graça, o outro de ter lógica. Será homem de 
muita ciência e muito espírito o que puder achar graça e lógica em tão disparatadas 
consequências. 

Amizades e ódios, nada mais difícil de explicar-se nos vulgares políticos portugueses, 
pelo menos com razões que possam aplaudir inteligência e consciência. Perdoava-se à política 
o mal que nos faz, se a divisão entre os homens se desse por ideais diferentes. O porquê lhe 
custa perdoar é que a maior parte dos que entram na luta movem-nos apenas os interesses 
próprios, e às vezes, por exceção, não sei se melhor se pior, uma improfícua vaidade.  

Ainda nos meus tempos de rapaz conheci muitos miguelistas e muitos constitucionais, 
que todos haviam sofrido e alguns arriscado a vida em defesa do que lhes andava arraigado 
aos corações. Na minha família os tive: minha avó paterna esteve presa no convento de 
Arroios por ordem dos miguelistas; meu avô materno foi general de D. Miguel. 

Muitas famílias conheci em que irmãos haviam combatido contra irmãos, e, entretanto 
todos via depois reunidos na mesma casa, amigos dos melhores. É porque ideais diferentes e 
não diferentes interesses haviam levado para campos contrários. Podiam olhar de frente uns 
para os outros, sem um rubor na cara, sem a sombra dum remorso. 

Os ódios nas grandes lutas civis, quanta vez, quando ela findaram, se transformaram 
no maior respeito! Perdoa-se mais facilmente àquele que nos apontou uma espingarda que ao 
que ajudou contra nós a urdir uma calúnia habilidosa. 

Logo à noite, os jornais hão de publicar suplementos com os resultados sabidos pelo 
telégrafo, e os [   ] em maior número desta vez, hão de arrancá-lo às mãos dos vendedores. 

Algumas surpresas haverá talvez, que farão, de raiva, morder os punhos aos 
enganados. De Lisboa não se saberá tudo; em algumas freguesias continuará amanhã o 
escrutínio.  

Nos salões dos teatros, às portas dos cafés, nas esquinas pontos de reunião, hão de 
formar-se grupos discutindo, e fará falta o Bordalo para lhes apanhar as fisionomias. Lá 
deverão estar de toda à casta: os inflamados, de olho injetado e grandes gestos, chapéu para 
trás, abas de sobrecasaca voando; os de alegria exuberante, mal escondendo debaixo do 
bigode o sorriso vaidoso; os sucumbidos, os raivosos, os vingativos, os que desejam o mal dos 
inimigos e os que invejam os próprios amigos vencedores. 

Honras ganhas ou perdidas, vaidades, interesses, é do que se trata, é o que se discute, é 
que faz brilhar os olhos e erguer mais alto as vozes.  Um dia de eleições é um capítulo do 
livro que trata da luta pela vida, como se a política não fosse mais do que uma velha rica 
disposta ao casamento. E tudo mais esquece muita vez, infelizmente, o país que sofre, o país a 
querer gente que trabalhe e olhe por ele. 
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País tão lindo o nosso! A ver os homens com o suplemento na mão que diz os votos 
das freguesias, há de o crepúsculo descer sem que ninguém dê por ele, manso, muito manso, a 
falar-nos de paz; hão de acender-se os astros no ocidente, a lua, Júpiter e a estrela da tarde, 
depois as estrelas, uma por uma, no céu puríssimo. Mas os homens é que já não olham para o 
céu, pobre céu tão belo e tão esquecido! 

 

Lisboa, 12 de Fevereiro de 1905.  

 

João da Câmara    
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TUNAS 

 

Vestindo as lendárias capas e batinas, sobraçando violas e guitarras. Lá vão eles por aí 
a fora, depois de um bom pontapé nos compêndios, em descanso durante as férias. É costume 
agora – e bom costume, vamos com Deus – dos estudantes em Portugal. Não há cantinho do 
país que não conheça o hino acadêmico. 

Uns contentam-se com a musicada e acordam as terras aonde chegam de madrugada, 
percorrendo-lhes as ruas, de pandeiretas à frente. Outros levam, melhor ou pior estudadas, 
umas comédias, e dão saraus dramáticos nas terras de província.  

As viagens estão baratas. Os almocreves do palito métrico são hoje em Portugal uma 
coisa fóssil, que, se ainda existe na lembrança é porque um verso imortalizou os primeiros 
exploradores do calouros. 

 

“Nos quoque gens sumus et cavalgare sabemus” 

 

Hoje, de qualquer das muitas estações de Lisboa, por um preço diminuído até uma 
verdadeira insignificância, em poucas horas, os comboios rápidos transportam a rapaziada 
alegre, de visita a seus colegas nos extremos do país. 

Assim se vai estabelecendo, uma união que lhes será mais tarde aproveitável, união 
feita em dias de bom sol e de entusiasmo, para sempre arraigados à memória saudosa. 

Três tunas andavam em viagem, durante as férias, que hoje terminam: a do Liceu de 
Lisboa correu o Algarve, a da Escola Politécnica foi ver terras da Beira; os do Porto foram 
mais longe: atravessaram o Algarve e foram animar as festas da Andaluzia, famosas nestes 
tempos da Páscoa. 

E por toda parte os estudantes portugueses foram recebidos pelas populações com 
vivas, foguetes, discursos nas câmaras municipais, flores que lhes deitaram das janelas, 
palmas que lhes deram nos teatros, saúdes que lhes fizeram nos bailes. 

Até apareceu que nas charnecas solitárias do Alentejo, no vasto campo branco de 
Ourique, o comboio que os transportava e donde brados saiam de alegria exuberante, acordou 
a primavera, que encheu de flores as estevas e urzes e de perfumes o alecrim e o rosmaninho. 
Tudo queria entrar na festa: os velhos sobreiros da serra, as aldeiazitas brancas das encostas, 
os rios onde as cevadilhas são agora como grandes ramalhetes vermelhos, as amendoeiras 
risonhas, as decrépitas alfarrobeiras. Todo o Algarve se pôs em festa; nem a hora matinal a 
que os tunos lá chegaram enrouqueceu os vivas com uns restos de sonos. 

E o mesmo sucedeu com os que daqui seguiram para Castelo Branco, e depois, através 
da serra e pelos pomares de Alpedrinha e Fundão, maravilhosa paisagem, até a velha Guarda, 
e daí, pelos vales onde o Mondego ainda pequenino se estira, e procurando depois as águas do 
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Dão, ora em comboio, ora em diligência, até à formosa Vizeu. Disse não sei que gongórico 
que a Guarda é feia, farta, fria e forte; mas os rapazes vieram de lá cantando com muito calor 
a formosura das mulheres e a bizarria dos homens. 

Em Vizeu, ainda hoje uma das melhores cidades de nossa província, a recepção que 
foi feita aos rapazes deslumbrou-os, encheu-os de gratidão. 

Telegramas que os jornais têm publicado anunciam a forma deveras amiga, 
demonstrativa de excelente hospitalidade espanhola, por que foram recebidos em toda a 
província, berço das maiores formosuras europeias, os tunos portuenses, embriagados com o 
sol da Andaluzia, os perfumes de suas hortas e laranjais, a luz dos olhos negros das andaluzas 
e o vermelho de seus lábios. 

Portugal e Espanha são namorados que não hão de nunca ser noivos. Por um nada se 
arrufam e até se insultam, por vezes. Diga-se a verdade: nestas friezas temporárias de 
relações, a Espanha tem sempre mais culpa do que Portugal. Mas passam-se uns dias ou 
meses, quando muito, e o que disseram políticos é esquecido, e já se não faz caso do mau 
gênio dum ou doutro articulista que um moscardo mordeu. A vizinha botou de soslaio uns 
olhos ternos para o vizinho, que logo, baboso, a sorrir-se, recomeçou o namoro. Podia lá 
deixar de ser! ... 

Mesmo céu, mesmos rios, a mesma língua quase!... E logo os mesmos tropos figuram 
na mesma incansável retórica: glórias gêmeas, o mesmo passado, o globo dividido pelo papa 
entre as duas heroicas nações. 

Os rapazes é que não querem saber de política, nem de friezas nas chancelarias, nem 
de artigos mais ou menos mordentes. Vêm os tunos espanhóis a Portugal, vão os tunos 
portugueses à Espanha, e tudo são abraços, festas, saúdes, versos, e eles sabem unir muito 
melhor os povos do que sabem fazer alianças os governos. 

E para isso apenas é preciso ter mocidade e alegria. Palavras que se digam não têm 
responsabilidade, não precisam de ser pesadas. Abra-se uma alma e saia em torrente o que ela 
tiver lá dentro, dourado como as abelhas ao sol nascente, quando voam do escuro das 
colmeias para ir colher perfume nas flores da primavera. 

Por isso, quando os rapazes chegam, seja onde for, à mais sombria e melancólica terra 
de província, logo parece que a atmosfera é outra. Até nos velhotes sorumbáticos acorda 
dentro deles o que quer que seja de muito e há muito escondido, que principia a bater uns 
cotos de asas e como a querer voar com as libelulazinhas por sobre as águas onde maio abriu 
em largas pétalas os golfos de simbólica brancura. 

Ah! Quantas saudades, foram agora os rapazes semear para mais tarde, para quando 
tiverem os primeiros cabelos brancos, já com meia dúzia de sonhos desfeitos, se puserem 
recordando tempos em que só viam sorrisos, olhos em que liam desejos, em que ouviam 
palmas estridentes, quando passavam saudados como esperanças, e uns murmúrios que mais 
lhe acordaram bocadinhos de vaidade e lhes desciam às vezes até ao coração.  

Alguns já hoje terão saudades do dia de ontem, e, novamente com os compêndios 
abertos, querendo decifrar definições filosóficas ou achar o X e o Y de uma equação, verão 
bocadinhos de um sol que já se apagou a correr-lhes por sobre as linhas antipáticas. O que 
será mais tarde quando o tempo achar mais lindas cores em sua palheta para poetizar uma 
paisagem, ou com seus dedos de artista aperfeiçoar as feições de um rosto feminino! 
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Não admira que eu nesta hora tenha uma feliz tendência para falar de saudades. É 
porque no colégio em que andei em pequeno se realiza hoje o jantar anual dos antigos alunos, 
festa a que faltei por motivo da minha saúde, que ainda não quis tomar juízo. Lá se reuniram 
todos sem mim, e sem mim poderão, como dizia poeta:  

 

“Fartar o pensamento de saudades.” 

 

O colégio acreditou-se e cresceu, que nem quase a gente o conhece agora; mas ainda 
uns cantinhos existem do meu tempo: a torre velha dos sinos; sobre uma porta, uma imagem 
de azulejos, S. Francisco Xavier; na antiga igreja, os mesmos azulejos e as mesmas imagens. 
Em volta do edifício, ainda há alguns pontos de formoso vale de Campolide, pouco 
modificados; a grande arcaria da Águas Livres, uma casa entre pomares, umas árvores velhas.  

Dos meus amigos companheiros é que já faltam muitos, talvez perto da metade. 
Outros subiram na vida; estão lá tão alto que me parece impossível sejam os mesmos com 
quem eu jogava o eixo, a zorra, ou a cabra-cega. Gosta a gente de sabê-los honrados e felizes, 
mas é com certa vaidade que relembramos a sova que lhes demos num desafio de latim. Ah! 
Tempos, bons tempos! 

Quando agora vejo rapazes, com a mocidade a ferver dentro deles, atirarem-se doidos 
ao prazer, acontece-me, quanta vez ter por eles saudades, adivinhar a seara que irão de vir a 
colher quando forem da minha idade. 

Vieram de Compolide pedir-me uns versos, e, apesar de doente, fiz das fraquezas 
forças e lá mandei uns fracos alexandrinos aos velhos amigos. Era dever deles, bem o sei, 
levar a uma festa mais um bocadinho de luz alegre, mas pela minha sinceridade, por amor da 
minha neurastenia, só melancolias levariam consigo. 

Nem o estro, muito pobre, me deixou sair de uns lugares comuns: esperanças que 
foram, saudades que são hoje. Relembrava aos velhos alguma vez que, acordados antes do 
aviso, às palmas do prefeito, ouvíamos, lá fora, na torre, as avessarias da manhã. Era noite 
ainda e muito fundo o silêncio em toda a camarata. Hora propícia a devaneios. Gostava a 
gente de estar acordada, que assim ainda sonhava melhor. A aurora, que vinha pintando de cor 
de rosa as frinchas das janelas, cada um de nós a sentia dentro de si a nascer. Ave-marias de 
manhã! Era um sino a tocá-las também na ardente nossa fantasia. Que foram feitas todas as 
esperanças na vida que vinha a nascer? Em que se mudaram? Tantos mortos, ai, tantos! 
Daqueles que foram nossos confidentes! É noutra luz muito diferente que eles agora nos 
aparecem, na luz vespertina, ao som de outras ave-marias, melancólicas, no frio da noite que 
nos vem descendo. 

São lugares comuns, vulgaridades, por isso mesmo, verdades maiores mais do sentir 
de todos. 

Terminei os meus versos de madrugada, e, horas depois, chegava de seu passeio às 
Beiras, entrando-me em casa, alegre como um raio de sol, o meu filho estudante, que 
acompanhava a tuna da Politécnica. Trazia consigo um ar de campo, um cheiro dos pinhais 
que atravessara. Vinha todo cheio de anedotas que precisava contar, acontecidas na viagem, 
nas cidades que percorrera, nos teatros, nos saraus, vinha derreado, cheio de fome a comer 
com gosto, dormir que era uma consolação! 
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E eu ia esquecendo os meus versos de velho, aquecendo-me outra vez aquele 
entusiasmo da mocidade. 

É o que nos vale, é por vezes viver da mocidade dos outros, entrar de boa mente nos 
sonhos que eles sonham, ouvir como um canto de alegria e de esperança, outra vez, as doces 
ave-marias da madrugada. 

 

Lisboa, 30 de abril de 1905. 

 

João da Câmara .    
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OS PRETOS DE SÃO JORGE 

 

Quinta –feira passada, dia de Corpo de Deus, realizou-se em Lisboa a mais tradicional 
de suas procissões, muito decaída agora de sua antiga esplendorosa grandeza. 

Lá foram os pretos, é claro, com suas calças brancas, largos casacos vermelhos, 
chapéus emplumados, tocando a mais infernalmente monótona das músicas, rufada num 
tambor, soprada em pífanos e cornetas. Fazem parte do Estado de São Jorge, juntamente com 
o pajem e o homem de ferro, indo estes dois a cavalo ao lado do santo. E não é este o menos 
risível de todos, especado na sela do cavalo, de lança em riste e de olhos esbugalhados, 
anacronicamente vestido pouco mais ou menos à Luís XIII, apesar de já haver sido invocado 
pelos soldados portugueses em tempos de D. João I. 

O resto da procissão, que dá fora da Sé de Lisboa uma curtíssima volta, já pouco tem 
que ver. Nem as tropas são chamadas mais que em pequeníssimo número, nem o rei se faz 
acompanhar por todas as altas personagens da corte, apesar dos avisos oficiais publicados no 
Diário do Governo. A Sé deixa seus tesouros fechados no cofre e o povo de Lisboa já não 
corre por estas ruas atraído pelo espetáculo. 

Não era d’antes assim. A procissão do Corpo de Deus foi durante muitos séculos a 
grande festa da cidade. Lisboa velha viu esplendores, que já hoje não lhe dão nem poderão dar 
jamais a admirar. Os cronistas das antigas cortes mais que uma descrição nos deixaram dessas 
festas em que toda a opulência das igrejas do paço e das casas fidalgas se ostentava. As ruas 
enfeitavam-se e colchas riquíssimas pendiam de todos os balcões a que se encostavam felizes 
as lindas lisboetas, nos outros dias estiolando-se em suas casas, por etiqueta, formosas plantas 
de estufa, com só um dia de bom ar em todo o ano. Nas vésperas do grande dia, era sempre o 
Tejo coalhado de falúas, que transportavam de todas as províncias gente curiosa. 

Tudo isso é tradição. Para ver o que foi na quinta-feira, talvez não se incomodasse um 
habitante de Predoiças, apesar de ter o americano elétrico à porta. O que ainda dá que fazer a 
muitos é a exibição dos pretos, com seus fatos ridículos e a música desafinada; e como há 
gente com ideias assentes sobre civilização e que fala de papo sobre os progressos lá de fora, 
não falta quem pergunte com desconsolado desdém: “Que dirá de nós um estrangeiro?” 

Partem logo do falso princípio que todo estrangeiro se há de parecer com eles. 

Quem vê as coisas apenas por fora e não tem inteligência suficiente para perguntar o 
porquê do que está vendo, pode nos países mais civilizados deste mundo, em Londres por 
exemplo, rir às gargalhadas em todos os dias de festas tradicionais e até em Bruxelas rebentar 
o cós das calças em frente de uma fonte célebre, que não posso aqui descrever. De que havia 
de lembrar-se aquele menino de bronze para matar a sede dos burgueses flamengos seus 
patrícios! 

Aqueles que têm como critério único o que os outros poderão pensar, sem ao menos 
discutir quem esses outros podem ser, mal sabem muita vez que tradições poéticas ou de 
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gloriosas lendas andam unidas a certo ridículo externo, a alegria dos trocistas menos 
assisados. 

Que diriam os desdenhosos do nosso progresso, se saíssem de Portugal e visitassem 
Andaluzia pela Semana Santa e vissem em Londres o Lord maior em dias de cerimônia e 
notassem com cuidado com que a artística Alemanha conserva o caráter de seus bairros nas 
velhas cidades? Tudo o que é histórico inspira quase um respeito religioso a todos os povos 
civilizados, inclusivamente aos mais democratas, outra razão não tenham além do culto da 
arte para o desejo de conservar e cultivar na lembrança as mais belas heranças do passado.  

Lindas tradições temos nós em Portugal e só nos faltou durante muitos anos quem por 
amor delas continuasse bradando como o fizeram em dois altos espíritos que se chamaram 
Alexandre Herculano e Almeida Garrett. Mas deve-se a verdade à verdade, e por isso 
confessemos que já vai por todo o país manifestando-se, ainda que pequena, certa reação 
contra os que, em anos passados, o empobreceram, destruindo riquezas, que eram glória, 
substituindo-as por banalidades cosmopolitas e ridículas. 

Contém-nos os pretos de S. Jorge a sua história, se a souberem. 

Reinava então em Portugal o Príncipe Perfeito, o rei D. João II. Bisneto de D. João I, o 
de boa memória, neto do infante D. Pedro, que foi regente do reino e no seu tempo um dos 
mais ilustres príncipes do mundo, sangue de primeira ordem corria nas veias daquele que ao 
Cabo das Tormentas havia de por nome de Boa Esperança. 

O que fora ideal de três gerações ia finalmente realizar-se. Não o veria o rei D. João II, 
que já trazia a morte dentro do peito; mas pelo bem da pátria continuava mandando suas 
expedições a explorar a costa africana. Era enorme a ânsia em toda a Lisboa, quando os 
navegadores voltavam contando coisas maravilhosas. De uma vez, trouxeram uns negros 
consigo da costa de Mina. 

Queria vê-los Lisboa, finalmente interessada pela conquista que se iam fazendo dos 
mares e dos lendários países, alguns, já muitos até, no outro hemisfério. E os negros 
pareceram então, por ordem de do rei e pela primeira vez, aos olhos maravilhados dos 
portugueses, esse ano, na célebre procissão do Corpo de Deus. 

Conservar tradições nunca foi não progredir. Deixem-se as raízes em boa terra e 
melhores frutos hão de colher-se na árvore. Nunca será por amarmos demais as nossas glórias, 
que havemos de quedar parados e a ver caminhar os mais.  

Salutares a Portugal foram sem dúvida as celebrações de centenários, como os de 
Camões, do infante D. Henrique e da Índia. Acenderam brios e  educaram, devendo neste caso 
mencionar-se com o maior elogio a parte ativa que tormou toda a imprensa portuguesa na 
realização destas festas. 

Chauvinismos e desdém todos provém da mesma ignorância, e de uns e de outros é 
fugir, que tão ridículo é o orgulho de quem se gaba do que não foi, como o daquele que, só 
porque desdenha do que é seu, se julga aos seus superior.  

Amar em tudo as glórias da própria terra é um sentimento natural. Chegou a comover-
me o artigo que sobre o centenário de Schiller veio publicado nesta Gazeta, assinado por Max 
Nordau. O ilustre alemão dá largas a seu amor pátrio, exaltando o poeta, glória e honra do 
grande povo, e por que sobretudo? Porque mais do que outros ele soube ser da sua terra. 

Terra pequenina como a nossa, mais precisa de ser amada.  
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* 

*    * 

  

Fala-se muito agora de transformar Lisboa em porto franco. A ideia não é de hoje, mas 
o lado econômico do projeto parece estar tão justamente preocupando os espíritos dos 
políticos que é provável o tentar-se em breve resolver esta questão capitalíssima para o futuro 
da nação. 

Lisboa que deve então ser visitadíssima pelos estrangeiros, carece de numerosas e 
importantes modificações que a tornem – o que será caro, mas não difícil – estação de 
primeira ordem. Belezas naturais não lhe faltam, à beira do Tejo e tão próximo da sua foz, 
nem clima excelente, nem um céu comparável ao céu de Itália. 

Os dois parques de cuja construção se tem falado, seja, removidas certas dificuldade, o 
do final de Avenida, em situação belíssima seja o em que se pensou para substituí-lo, nas 
proximidades do Campo Grande, um qualquer deles é obra indispensável e será das grandes 
belezas da capital.  

O estrangeiro, que traz na algibeira umas libras, quer divertir-se, encontrar espetáculos 
fáceis, casinos, concertos, teatros. Tudo Lisboa lhe poderá lhe oferecer com pontos de vista 
dificilmente igualáveis. Bastaria sacrificar as horrendas casernas edificadas no alto do Castelo 
de São Jorge. 

Lisboa transforma-se-ia, e para essa transformação os capitais exigidos lucrariam de 
certo magníficos juros. As formosíssimas terras da Corte, d’ Azur teriam uma rival quase à 
beira do Atlântico. E Sintra, Cascais, e o Estoril iriam crescendo também à sombra da grande 
cidade. 

Mas nem todos os visitantes se contentariam com encontrar à beira do Tejo reunidos 
todos os atrativos que, mais ou menos, já foi vendo espalhados por esse mundo: orquestras de 
muitos e bons executantes, tenores e  prima-donas, equilibristas e palhaços, montanhas russas 
e botões cativos, dados, cartas e roletas. 

Desejaria ver Lisboa histórica e era preciso que lhe a mostrassem. 

Se o terremoto, e pior que o terremoto, a ignorância dos homens nos a privaram de 
muita riqueza, haja respeito e amor pelo que ainda nos resta e, orgulhosos, poderemos contar 
antes as ruínas do Carmo a história de Nun’Álvares, nos Jerônimos e na Torre de Belém a 
história dos nossos marinheiros, na Madre de Deus memórias de D. João II e da rainha D. 
Leonor, fundadora das misericórdias. Quanto mais ainda! Mas quanto é preciso para tudo se 
mostrar sem vergonha para a nossa geração, falha no amor da arte e da história! Como ainda 
esses monumentos se encontram! Que reparações piores que bárbaros vandalismos, se fizeram 
em muitas delas! Para que mais uma vez ainda citar esses dolorosos exemplos de quanto pode 
no mal a ignorância e o zelo dos ignorantes? 

Deve quanto antes acudir-se a todo esse desastre. A Ramalho Ortigão se deve o haver 
se conservado um velho monumento em Aveiro, depois de já condenado por motivo da 
abertura de uma avenida, ontem era o Primeiro de Janeiro que bravamente dava a favor de 
uma velha torre de Braga, dos tempos do rei D. Dinis, condenada agora porque incomodava 
as traseiras de umas casas! 
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Homens de letras e artistas portugueses não têm outro remédio, senão entrar de vez 
nesta campanha de arte e de justiça. Alguma coisa já fizeram; muito se lhes deve ainda exigir, 
porque muito falta, e é preciso que todos conheçam os sofismas dessa antipática retórica 
apregoada por homens de um progresso falso e, mais do que falso, estúpido. 

Muito se tem conseguido já com a abertura de certos museus. O Museu Nacional de 
Belas Artes possui verdadeiras obras-primas e sobretudo excelentes quadros góticos, que 
facilmente podem ser admirados por todos artistas que nos visitem; na igreja de São Roque, 
onde D. João V, que mandou em Roma fabricar a capela de S. Batista, reuniu preciosidades, 
pode, desde há alguns anos, conhecerem-se de perto as fabulosas riquezas em ouro, prata, 
sedas e bordados ali acumuladas; no palácio real de Belém está aberta ao público a exposição 
dos coches reais, que os possui Portugal mais belos que nenhuma outra nação, e ainda foram 
há pouco admiração de todos os que acompanharam à Lisboa o imperador Guilherme.  

Consiga do governo o Sr. Patriarca a instalação do museu de S. Vicente, como dizem 
ser seu propósito, e a par dos quadros de Zurbaran, ainda há poucos anos esquecidos e quase 
desprezados, novos primores serão oferecidos à curiosidade artística dos estrangeiros que nos 
quiserem visitar.  

E então, à estafada pergunta do que eles pensarão de nós, outra melhor resposta 
poderemos dar. 

  

João da Câmara   

 

 

 

 

 

  



950 
 

Gazeta de Notícias. nº 214. Rio de Janeiro, 02 de Agosto de 1905. p. 3, 1 col. 

 

 

EXAME NO CONSERVATÓRIO 

 

 

Até que finalmente estou em férias, e confesso que esta palavra me parece, agora, 
depois que sou velho, quase tão linda como dantes, quando me dava a alegria de um pássaro a 
que deixaram aberta a porta da gaiola.  

No tempo dos antigos frades não eram mais pacatos os corredores do Conservatório, 
agora deserto. As janelas sobre o pátio interior dão-lhes à tarde uma luz sagrada; as grossas 
portas das aulas estão fechadas; as fortes paredes não deixam que cheguem lá dentro os 
rumores da cidade. Sem querer, abafa a gente os passos quando nele passeia. Só os gritos dos 
andorinhões, que passam rápidos em quadrado de azul muito claro entre as altas paredes do 
claustro nos obrigam a erguer os olhos.  

Acabaram os meus exames e vão breve acabar os de música 

Maus tempos para as crianças e para os pais, e também para os professores que, por 
muito bem que manobrem o leme, nem sempre sabem dizer onde é que a barquinha há de ir 
parar. Os pequenos emagreceram; os pais fizeram sobre a aprovação o seu castelo de cartas; 
mas o Acaso, que é um doido, anda por ali como em toda a parte, e não há professor que o 
enxote duma classificação como se enxotam moscas de uma careca. Todo o exame tem 
surpresas.  

Muita vez são os pais por demais babosos da esperteza dos filhos, que nos trazem às 
aulas o menino mimoso, uma vocação dizem. Em mais crescidos são eles próprios que se 
enganam, que dizem sentir lá dentro, não sabem onde, uma voz, que os chama para a arte e 
lhes diz ao ouvido coisas lindas e intraduzíveis em vulgar.  

É vê-lo no primeiro dia da aula, como sentem firme aquele chão em que vão fazer suas 
primeiras armas! 

Nem D. Quixote ao sair do pátio da estalagem armado cavalheiro, sonhava [maiores] 
proezas do que eles e eles hão de obrar por esses palcos, rivais de Novelli e Duse.  

Então, logo nesse primeiro dia, é meu costume abrir os olhos aos que os trazem 
semicerrados numa visão de glória, já [depois] que um primeiro exame pôs [de] [parte] alguns 
corcundas e gagos e senhores e com certidões de idade muito amareladas pelo tempo. 

Todos ouviram a misteriosa voz, sendo a raça daqueles poetas ainda crentes nas [] de 
fogo que se entretinham dos [ ] e descerram sobre suas cabeças []. Quase todos trazem, mais 
ou menos [escondido] um bocadinho de vaidade, um [] de vitória, que é aquilo a que chamam 
vocação. Não é sempre coisa fácil mostrar-lhes a verdade nua e crua, [  ], e que nos acreditem, 
o quanto [] da arte se envolve em espinhos venenosos, as maldições, que chegam a quantos 
[seguem] pelo bom caminho, as pedradas que se [lhe] atiraram e como chegam ao cume, os 
raros que lá chegam, estropiados e arrependidos.  
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Com o nariz receoso de constipações, [batido] no lenço de seda, sai um ator do teatro, 
procurando a fórmula das despesas por mais um mês ao sapateiro ou o alfaiate, e muitos, que 
o viram recebendo em rosto as palmas, vão para casa imaginando que não era melhor de cear 
a ambrosia dos deuses. Aquela aproximação do público, o saber que vão ser conhecidos por 
fora e lhes vai ser conhecido o [nome] [um] romance ideado de mulher apaixonando-se na 
segunda ordem ou talvez primeira, tudo o que pode inspirar uma imaginação e o que na prosa 
vil se chama [ ], tudo confundem com a tal [ ] íntima, que de antes alguns homens do [ 
mundo] levou para os conventos e hoje [] atores em todos os teatros de [curiosos]. 

[Mas], entre tantos há muitos com valor. Nem porque foi pequena a percentagem dos 
que ficaram até o fim do curso, podem queixar os professores do Conservatório. Falamos dos 
que erraram; [talvez] um dia – e assim o espero - valha a [pena] falar de alguns que do 
Conservatório saíram e já andam na luta mostrando o seu valor.  

Trabalham há um ano. Tempo já houve [sobejo] que em alguns se [desfia-se] muito do 
que haviam ideado e por [ ] seria traduzido pelas três muito [ ] sabidas palavras de César. Mas 
vão [trabalhando] e pode ser que cada desilusão desfeita fosse para os mais fortes e [audazes] 
maior motivo para firmar os [pé] na estrada escolhida.  

Em alguns deles seria, sem dúvida verdadeira a vocação, mas ainda não era o [] para 
resistir ao muito que se havia de [opor] era preciso que levasse consigo a vida um pouco de [ ] 
acumulada, que só lhes poderia ser [ ] pelo amor à arte. 

Entraram eles no teatro, em um dos piores momentos, não porque é de luta, que seria o 
melhor para os novos, mas porque é de confusão e nem o público, nem artistas sabem o que 
verdadeiramente [querem] nesta hora da vida teatral. 

Lisboa o esta provando. César Porto, do Teatro do Ginásio com uma companhia [ ] 
razoável e até com alguns artistas de primeira ordem, inaugurou a récita de teatro livre; no 
teatro Príncipe Real, Araújo Pereira, que no ano passado terminou o curso do Conservatório, 
ensaiou alguns colegas e, sob título de teatro moderno, tem representado algumas peças de 
autores portugueses menos dispostos, diz-se, a curvarem-se perante convenções antigas. [] 
que se fizeram a este espetáculo [são] intuitos e tanto d e teatro [ ] e do teatro moderno se 
falava há [ ] que era de esperar o êxito tamanho [] o calor de julho o consentisse. Nem as 
primeiras récitas obtêm meia [ ] as outras chegam às vezes para [  ] as despesas da noite.  

O público é muita vez como as crianças [ ] o que não tem; quando lhe [dão] despreza-
o. 

[Deve] dizer-se porém, que a solução à [crise] que vai atravessando o teatro, um [] por 
toda a parte, tem sido procurada []. De quando em quando, um passo a retaguarda causa o 
maior dos assombros. Contou-me o Antoine o medo que lhe fizera o êxito incomparável do 
Cyrano de Rostand.  

De que me serviu então trabalhar, e [] perguntava ele aos seus botões. Pois [era] o 
sopro de um grande talento para [reatar] os mortos? 

O mesmo público, que durante anos se [ ] com escabrosidades, quando não [com] 
pornografia, cai, de repente, [] perante uns amores idílicos ou as mentalidades puras do 
Segredo de Polichinelo. Hoje aplaude o Ernani e [ama] exige a Edda Gubler.  
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[] o amor da arte é que deve [compartilhar] os artistas em todos estes vai-vens [], a que 
os sujeita a moda [caprichosa]. Amam arte, não a como a cortesã, como a filha perdoam-lhe 
de boa vontade sofrimentos que lhes traga; esperam-lhe a volta, que há de vir. 

Por mim, daria por bem empregados todos os meus esforços, se conseguisse, ao cabo 
de dois anos de aula, incutir bem fundo no ânimo de cada um dos meus alunos a ideia de um 
dever que se lhes impõe acima de todas as tentações de aplauso: o amor da arte.  

Diz Naquet, no prefácio de um dos seus livros, que saber química é saber num livro de 
química procurar o que deseja. Mas que espírito educado é preciso para isso! ... As matérias 
do meu curso são muitas e não me cabe no tempo ensiná-las desenvolvidamente a quem às 
vezes veio sentar-se naqueles bancos sem um simples exame de instrução primária. Se lhes 
puder incutir um pouco de bom gosto e um bocadinho de amor a coisas da arte, se lhes indicar 
os meios de aperfeiçoamento a que podem atender entre os desvios a que os obrigam erros do 
público ou avareza de empresário, julguei cumprido o meu dever. 

Seis alunos, completaram um dia destes o segundo ano do curso: três rapazes, dois 
deles com mais de vinte anos, e três meninas que ainda mal deixaram de ser crianças.  

São crisálidas misteriosas por enquanto; ninguém pode adivinhar onde vão querer 
dirigir o seu voo, quando em plena luz experimentarem as asas.     

É sempre o artista um problema, antes que se manifeste com toda a amplitude e 
demonstre as suas aptidões. Tenho ouvido críticos gabando-se de seus olhos adivinhadores, e 
nunca vi quem mais errasse do que os mais enfatuados de profetas. 

Exames, provas em público, a quantos fatores é preciso atender, para o juízo seguro: 
nervosidades, que a uns animam, e são a temível valentia dos covardes ante o inimigo a que 
não se foge, que a outros aterram e aos mais lúcidos, como a epiléticos, deitam um véu negro 
sobre as mais clara das respostas! 

Era o exame à tarde, na grande sala dos concertos, depois dum dia de calor. A 
atmosfera era pesada e quente e as bancadas cheias de espectadores. Seguiam-se os trechos de 
prosa e verso e as perguntas dos lentes. 

A atenção foi diminuindo; abafava-se. Leques moviam-se, devagarinho. Uma ligeira 
sonolência ia atacando alguns das bancadas mais longe. 

Interrogava um dos meus colegas sobre a cena dos retratos no Frei Luiz de Souza e eu 
lembrava-me de Garrett e de quanto lhe merecera aquele Conservatório em que estávamos.  

A um poeta devemos aquele estabelecimento, que admira, pois que tantos sonhos para 
aquela casa se dirijam, ai querendo viver e desenvolver-se! 

Quantos ai têm, naquela luz pequenina, de deixar as asas em cinzas!  

Quantos, se um sopro mau inflar vaidades, hão de morrer no primeiro esforço para 
alar-se! 

Seis alunos para o ano hão talvez de terminar o curso; cinco saíram o ano passado. 
Não desejo àqueles sorte melhor do que a estes favoreceu. Araújo Pereira está dirigindo 
atualmente os espetáculos do Príncipe Real, e é um dos seus mais valentes auxiliares Simões 
Coelho. Silvestre Alegrim, que há de ser um dos nossos melhores atores cômicos, foi 
rescriturado pelo Vale para o Ginásio. Jesuína Mottili progrediu no teatro de D. Maria II, onde 
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foi novamente escriturada para o ano. Etelvina Serra, a quem Souza Bastos ofereceu uma 
escritura excepcionalmente vantajosa é já hoje uma estrela. 

Deixá-lo. Aos novos, que me aparecem no Conservatório cada ano, tenho vontade de 
lhes gritar: “Tomai outro rumo”; a arte é cheia de espinhos e a glória uma coisa má”. 

 

João da Câmara  

 
 


