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EDITORIAL 

com o 25º número, a REAP/JAPS comemora as suas “bodas de 
prata” com um conjunto de dezassete artigos (um trabalho de pro-
jecto e uma recensão crítica) que fazem ampla justiça à história da 
Revista. desde logo, no âmbito da escrita de viajantes britânicos so-
bre Portugal, matéria que ocupou os primeiros investigadores em 
Estudos Anglo-Portugueses, existiram monumentos e locais que, 
quase sempre, fizerem parte do itinerário obrigatório desses visitan-
tes, constituindo, portanto, objecto de estudo recorrente. tais foram 
os casos do Mosteiro da batalha e de lisboa, retomados em três dos 
artigos deste número.

o magnífico monumento destaca-se pela importância que lhe 
foi conferida tanto pelo arquitecto James Murphy, amplamente es-
tudado por Ana Rita de Sá Soveral Padeira em Uma Visão Artística 
de Portugal. James Murphy e a sua Obra (1986) como por william be-
ckford, “figura canónica” no contexto das relações luso-britânicas, 
sobretudo desde a publicação da obra de Maria laura bettencourt 
Pires, William Beckford e Portugal. Uma Visão Diferente do Homem e 
do Escritor (1987). o artigo de Pedro Redol, que tem também obra 
mais recentemente publicada sobre o tema (Batalha: Viagem a um 
Mosteiro Desaparecido com James Murphy e William Beckford, 2011), re-
cupera o interesse que esta obra-prima da arquitectura portuguesa 
despertou no viajante e escritor inglês em “william beckford e o 
Mosteiro da batalha”. curiosamente, da mesma forma que beckford 
se terá inspirado na batalha para a edificação de Fonthill Abbey, Lord 
Holland deixou-se influenciar pela sua estima por Portugal na cons-
tituição dos jardins da sua mansão londrina, tal como John clark 
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e José baptista de Sousa defendem em “A ‘Portuguese Garden’ in 
Kensington”.

Por seu turno, a capital do país foi desde cedo destino de viajan-
tes que procuravam curar os seus males – físicos e por vezes também 
psicológicos – num clima mais ameno e longe de um ambiente não 
raro considerado mais opressivo. Se são vários os relatos de viagens 
conhecidos e estudados cujas causas foram exactamente estas, a in-
fluência da visita a lisboa na obra de Mary wollstonecraft traz-nos 
algumas novidades no artigo de Rogério Miguel Puga, “Ficcionali-
zar lisboa como ‘colónia’ britânica de convalescença: a Estética do 
Sofrimento Feminino em Mary, A Fiction (1788), de Mary wollsto-
necraft”. A relação da célebre escritora inglesa (uma das primeiras 
defensoras dos direitos das mulheres na Grã-bretanha) com Portugal 
constitui também objecto de análise no texto de catarina correia 
de castro, “Mary wollstonecraft e a sua (Re)Visão de Portugal em 
The Analytical Review”, que incide na recensão crítica ao relato de Ar-
thur william costigan, Sketches of Society and Manners in Portugal, 
publicada por wollstonecraft no periódico nova-iorquino The An-
alytical Review, em 1788, a qual se encontra reproduzida na íntegra, 
em apêndice ao artigo. 

Já em pleno Estado Novo, a escritora norte-americana Mary Mc-
carthy também visitou lisboa, de passagem para New York, onde 
viria a publicar as suas impressões sobre a cidade em diferentes pe-
riódicos. No seu artigo, “uma Americana em lisboa: Mary Mccarthy 
‘traduz’ Portugal (1954)”, Mário cruz discorre acerca da forma muito 
particular como Mccarthy “traduziu” Portugal para o público leitor 
norte-americano. As relações luso-americanas são recuperadas, de 
uma perspectiva totalmente diversa no artigo de Reinaldo Francisco 
Silva – “the Rhetoric of Eugenics and the Portuguese in New En-
gland: a case Study”– relativo à imigração portuguesa na Nova Ingla-
terra e à visão dos norte-americanos sobre estes imigrantes, marcada, 
nas primeiras décadas do século XX, por pseudo-teorias eugénicas.

À semelhança de Mary wollstonecraft, também Júlio dinis é 
alvo de particular atenção neste número com dois artigos dedicados 
à sua produção literária: em “Júlio dinis Anglófilo? Interrogações, 



9

ed i tor ia l

Perplexidades, desafios”, Miguel Alarcão questiona a anglofilia do 
romancista e em “Júlio dinis’s Picture Postcards of Multi-cultural 
Portugal”, Hazel Robbins discute a presença na obra de dinis de 
questões tão actuais como as de identidade, classe, nacionalidade ou 
multiculturalismo. 

Embora muito trabalho já tivesse vindo a ser realizado no cruza-
mento da Imagologia com os Estudos de tradução, nomeadamente 
nos programas de algumas unidades curriculares dos cursos de li-
cenciatura e Mestrado em tradução da Faculdade de ciências Sociais 
e Humanas da universidade Nova de lisboa, bem como em disser-
tações apresentadas na referida instituição, luc van doorslaer, Peter 
Flyn e Joep leerssen, com a recente obra Interconnecting Translation 
Studies and Imagology (2015), vêm fundamentar, do ponto de vista 
teórico, esta intersecção, defendendo que também as traduções (des)
constroem estereótipos, identidades, nacionalismos, enfim, ima-
gens do outro que reflectem preocupações do Eu. Partindo justa-
mente destes pressupostos, o artigo de Sara lepori – “Images of Por-
tugal between Prestage’s lines: the translations of Eça de Queirós’s 
O Suave Milagre and O Defunto” – pretende analisar a imagem de 
Portugal veiculada por Edgar Prestage através das traduções que o 
eminente lusófilo britânico realizou de algumas narrativas de Eça de 
Queirós. Por seu turno, o reconhecido romancista, cronista, jornalis-
ta e viajante português é também estudado por teresa Pinto coelho 
em “da Abertura do canal do Suez ao Ultimatum: o Egipto e o Im-
perialismo britânico Vistos por Eça de Queirós”, sobretudo, como o 
título indica, do ponto de vista do entendimento do autor relativo ao 
imperialismo britânico.

A intersecção dos Estudos de tradução com os Anglo-Portugue-
ses torna-se ainda evidente no artigo de Ricardo Marques, “Sylvester 
Rosa Koehler, Antero’s translator. Six Forgotten translations”, dedi-
cado ao estudo de traduções inglesas (até agora desconhecidas) de 
seis sonetos de Antero de Quental.

Em “watson, Foi Você Quem Matou o Policial?”, Maikon Augus-
to delgado confere a Fernando Pessoa, cuja influência recebida por 
autores anglófonos é sobejamente conhecida, um papel de relevo 
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ao contribuir, do ponto de vista teórico-literário, para a transforma-
ção do romance policial, enquanto (sub)género literário, criado por 
Edgar Allan Poe e posteriormente alterado, com reconhecido suces-
so, por Arthur conan doyle, como consequência da mudança do 
horizonte de expectativa dos respectivos leitores. Se neste texto a 
perspectiva anglo-portuguesa assenta na proximidade de visões de 
Pessoa e Poe acerca do romance policial, no artigo de Joana Meirim 
essa óptica decorre da contiguidade da personalidade, dos projectos 
literários (e de vida), da concepção de poesia e até da relação com os 
leitores de Philip larkin e Alexandre o’Neill.

Na história das relações luso-britânicas encontram-se figuras e 
épocas que, por razões diversas, permitiram uma maior aproxima-
ção dos dois países aliados. Entre as primeiras, conta-se d. catarina 
de bragança, Infanta de Portugal e Rainha de Inglaterra, já objecto de 
estudo em números anteriores da REAP/JAPS. Neste volume, Maria 
da conceição Emiliano castel-branco dedica o seu artigo –“(Re)des-
cobrir d. catarina de bragança: Variações de um caso Anglo-Portu-
guês em Romances Históricos do Século XX em língua Inglesa” – a 
narrativas ficcionais, cujo enredo se desenvolve em torno desta per-
sonalidade/personagem anglo-lusa, publicados no século XX, com-
provando, assim, a actualidade da acção de d. catarina no século 
XVII. Por seu turno, a época da Guerra Peninsular tem sido, desde o 
Mestrado em Estudos Anglo-Portugueses do ano lectivo de 1986-87, 
objecto de análise por parte de vários investigadores: dissertações de 
mestrado, colectâneas de traduções, actas de encontros científicos, 
livros e artigos têm vindo a lume desde, pelo menos, 1990, até à ac-
tualidade, com grande incremento durante a evocação dos 200 anos 
das Invasões Francesas (2007-2012). todavia, a temática encontra-se 
longe de se esgotar, tal como o artigo de Paula Alexandra Guima-
rães comprova – “the Rescue of Lusia by Albion: Representations of 
Portugal in british women’s Peninsular war Poetry” –, dedicado à 
poesia da Guerra Peninsular escrita por mulheres. Por seu turno, o 
período entre o Ultimatum de 1890 e a Primeira Guerra Mundial en-
contra-se, em grande medida, por estudar do ponto de vista das rela-
ções culturais luso-britânicas, exceptuando a colectânea de excertos 
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traduzidos sobre o Regicídio e a 1ª República – Regicídio e Repúbli-
ca. Olhares Britânicos e Norte-Americanos (2010) – e alguns trabalhos 
de investigação resultantes de programas de mestrado em Estudos 
Anglo-Portugueses sobre estas matérias. Neste contexto, o artigo de 
António lopes – “war Abroad and war within: a british Military 
officer’s View of Portugal’s Revolution of 1917” – constitui um im-
portante contributo, não só por resultar da descoberta de um texto 
inédito, mas também por nos oferecer uma imagem do Portugal da 
época da Primeira Grande Guerra visto por um oficial britânico.

Embora as questões de carácter científico tenham sido menos 
exploradas no âmbito dos Estudos Anglo-Portugueses, aquelas têm 
todo o cabimento nesta área multidisciplinar por definição. Neste 
contexto, o artigo de Gilberto Pereira – “os Instrumentos de Edward 
Marmaduke clarke na universidade de coimbra” – contribui para 
um melhor entendimento da forma como os cientistas e investigado-
res lusos estiveram atentos às novidades científico-tecnológicas pro-
duzidas em Inglaterra ao tempo da Revolução Industrial, apresen-
tando informações inovadoras (com recurso a material de arquivo) 
para a história da ciência.

Fazemos votos de que os próximos vinte e cinco anos da REAP/
JAPS, que conta agora com um novo membro (e peer reviewer) na sua 
comissão redactorial, o Professor doutor Paulo de Medeiros, da uni-
versidade de warwick, sejam tão (ou mais) frutuosos como estes últi-
mos e que a Revista continue a promover o trabalho de todos os que 
se dedicam (total ou parcialmente) aos Estudos Anglo-Portugueses.

lisboa, 30 de Setembro de 2016
Gabriela Gândara Terenas
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the 25th issue of REAP/JAPS celebrates its ‘silver jubilee’ with sev-
enteen articles (plus a project work and a critical review) which do 
credit to the Journal’s long history. beginning with a subject which 
occupied the first researchers in Anglo-Portuguese Studies – the 
writings of british travellers to Portugal – certain monuments and 
places were part of an obligatory itinerary for visitors, who returned 
to them time and again in accounts, offering a valuable resource for 
study. Such was the case of the Monastery at batalha, and the city 
of lisbon, itself, which provide the focus for three of the articles in 
this issue.

the magnificent edifice of batalha enjoys an outstanding posi-
tion primarily due to the importance attributed to it by the architect 
James Murphy, who was amply studied by Ana Rita de Sá Soveral 
Padeira in Uma Visão Artística de Portugal. James Murphy e a sua Obra 
(1986), and by william beckford, a ‘canonical figure’ in the field 
of Anglo-Portuguese relations, particularly after the publication of 
Maria laura bettencourt Pires’ William Beckford e Portugal. Uma Visão 
Diferente do Homem e do Escritor (1987). Pedro Redol, who has recent-
ly published a study of the subject (Batalha: Viagem a um Mosteiro 
Desaparecido com James Murphy e William Beckford, 2011), relives the 
interest that this masterpiece of Portuguese architecture provoked in 
the mind of the English writer in “william beckford e o Mosteiro da 
batalha”. curiously, we learn from John clark and José baptista de 
Sousa in “A Portuguese Garden in Kensington” that lord Holland, 
when designing the gardens for his london mansion house, was in-
fluenced by his love for Portugal in the same way that beckford was 
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inspired by batalha when he built Fonthill Abbey.
From the earliest times Portugal’s capital was the destination of 

travellers who wished to find a cure for their sufferings – of a physi-
cal and, on occasion, psychological character – in a pleasant climate 
away from a social environment which they sometimes considered 
more repressive. we owe a number of well-known and well-studied 
accounts to such causes, but the influence on Mary wollstonecraft of 
her visit to lisbon is something of a novelty, as revealed in Rogério 
Puga’s “Ficcionalizar lisboa como ‘colónia’ britânica de convales-
cença: a Estética do Sofrimento Feminino em Mary, A Fiction (1788), 
de Mary wollstonecraft”. the relationship of the celebrated English 
writer (one of the first defenders of the rights of women in britain) 
with Portugal is also the subject of catarina correia de castro’s 
“Mary wollstonecraft e a sua (Re)Visão de Portugal em The Analytical 
Review”, a study of wollstonecraft’s critical review, published in the 
New York Review in 1788, of Sketches of Society and Manners in Portu-
gal by Arthur william costigan, which was reproduced in full in an 
appendix to her article.

the American writer Mary Mccarthy also visited lisbon, at the 
height of the Estado Novo regime, on her way to New York, later 
publishing her impressions of the city in different magazines. In his 
article, “uma Americana em lisboa: Mary Mccarthy ‘traduz’ Por-
tugal (1954)”, Mário cruz writes about the very particular way in 
which Mccarthy ‘translates’ Portugal for the North-American pub-
lic. Portuguese-American relationships are examined from an entire-
ly different angle in Reinaldo Francisco Silva’s article “the Rheto-
ric of Eugenics and the Portuguese in New England: a case Study”, 
which deals with Portuguese immigration to New England and 
North-American perspectives on the immigrants, which, in the first 
decades of the twentieth century, were inspired by pseudo-theories 
on eugenics.

like Mary wollstonecraft, Júlio dinis enjoys particular attention 
in this issue, with two articles dedicated to his literary production: 
in “Júlio dinis Anglófilo? Interrogações, Perplexidades, desafios”, 
Miguel Alarcão examines the writer’s anglophilia whilst in “Júlio 
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dinis’s Picture Postcards of Multi-cultural Portugal”, Hazel Robbins 
discusses the role of such topical questions as identity, class, nation-
ality and multiculturalism in dinis’s work.

whilst much work has already been based around the interplay 
of Imagology with translation Studies within the programmes of the 
first degree and Masters degree courses in translation of the Facul-
dade de ciências Sociais e Humanas of the universidade Nova de 
lisboa, and in respective dissertations, in their recent book Intercon-
necting Translation Studies and Imagology (2015) luc van doorslaer, 
Peter Flyn e Joep leerssen have provided a theoretical basis for such 
interaction, arguing that translations (de)construct stereotypes, iden-
tities, nationalisms – offering images of the other which reflect the 
concerns of the Self. taking these premises as her point of departure, 
Sara lepori, in her article “Images of Portugal between Prestage’s 
lines: the translations of Eça de Queirós’s O Suave Milagre and O 
Defunto” analyses the image of Portugal as conveyed by the eminent 
british lusophile in his translations of certain of the works of Eça de 
Queirós. the well-known Portuguese novelist, journalist and social 
chronicler is also the subject of teresa Pinto coelho’s “da Abertura 
do canal do Suez ao Ultimatum: o Egipto e o Imperialismo britânico 
Vistos por Eça de Queirós”, focussing, as the title suggests, on Eça’s 
attitude towards british imperialism.

the intersection of translation Studies with Anglo-Portuguese 
Studies is also patent in Ricardo Marques’ article “Sylvester Rosa 
Koehler, Antero’s translator. Six Forgotten translations” which ex-
amines hitherto unknown English translations of six of Antero de 
Quental’s sonnets.

In “watson, Foi Você Quem Matou o Policial?”, Maikon Augus-
to delgado attributes a prominent role in the transformation of the 
crime novel as a literary (sub)genre to Fernando Pessoa, whose in-
fluence from English-speaking authors is well-known. He argues 
that Pessoa made a significant contribution to the genre, which was 
pioneered by Edgar Allen Poe and successfully reinvented by Arthur 
conan doyle, by altering the horizon of expectation of its readers. 
whilst in this article the Anglo-Portuguese perspective derives from 
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the proximity of Pessoa and Poe’s notions of the crime novel, in Joa-
na Meirim’s article it is the similarity between the personality traits, 
literary projects and notions on life of Philip larkin and Alexandre 
o’ Neill, as well as their common ideas on poetry and their relation-
ship with their readers which provides the link.

In the history of Anglo-Portuguese relations certain figures and 
events stand out due to the fact that, for different reasons, they 
brought greater approximation between the two allied nations. 
Amongst the first was catherine of braganza, the Portuguese Prin-
cess and Queen of England, who has been the subject of several 
articles in previous issues of REAP/JAPS. Here Maria da conceição 
Emiliano castel-branco dedicates her article, entitled “(Re)descobrir 
d. catarina de bragança: Variações de um caso Anglo-Português em 
Romances Históricos do Século XX em língua Inglesa”, to fictional 
narratives, published in the twentieth century, which revolve around 
this distinguished figure, a clear sign of the topical interest in cath-
erine’s seventeenth-century role. the Peninsular war has, in its turn, 
been the focus of study for several researchers since the 1986-1987 
Masters degree course in Anglo-Portuguese Studies, leading to dis-
sertations, anthologies of translations, conferences and publications 
of different kinds from 1990 to the present, particularly during the 
200th anniversary commemorations of the French Invasions (2017-
2012). the topic appears to be far from exhausted, however, as the 
article by Paula Alexandra Guimarães reveals – “the Rescue of Lusia 
by Albion: Representations of Portugal in british women’s Peninsular 
war Poetry” –, which, as its title suggests, looks at poetry written 
by women on the theme of the Peninsular war. by way of contrast, 
much remains to be studied as far as relations between britain and 
Portugal in the period between the Ultimatum of 1890 and the First 
world war are concerned, with the exception of an anthology of ex-
cerpts concerning the Regicide and the First Republic – Regicídio e 
República. Olhares Britânicos e Norte-Americanos (2010) – and certain 
research works on this period, some of which are the fruit of the 
Masters degree programme in Anglo-Portuguese Studies. conse-
quently, the article written by António lopes entitled “war Abroad 
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and war within: a british Military officer’s View of Portugal’s Revo-
lution of 1917” is an important contribution, not only because of the 
discovery of an unpublished text, but also because it offers an image 
of Portugal during the First world war as seen by a british officer.

Although questions of a scientific character have been less fre-
quently dealt with within the scope of Anglo-Portuguese Studies, 
they undoubtedly have a place in this multidisciplinary area of 
study. the article by Gilberto Pereira “os Instrumentos de Edward 
Marmaduke clarke na universidade de coimbra” is an important 
contribution towards an understanding of how Portuguese scientists 
and researchers were alert to the scientific and technological inno-
vations produced in britain at the time of the Industrial Revolution, 
whilst offering new information for the History of Science based on 
archival research.

we hope that the next twenty five years of REAP/JAPS, which can 
now count upon a new member and peer reviewer on its editorial 
committee, Professor Paulo de Medeiros of warwick university, will 
be as fruitful as the last and that the Journal will continue to promote 
the work of all those who devote themselves, either wholly or in 
part, to the study of Anglo-Portuguese relations.

lisbon, 30th September 2016
Gabriela Gândara Terenas
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António Botto in the new Bedford Diário de Notícias

s
earching for the presence of the well-known Portuguese mod-
ernist writer Antonio botto (1892-1959) in the Diário de Notí-
cias of New bedford, Massachusetts, proved both eye-open-
ing and disappointing. After an initial publication of a piece 
of botto’s prose, nothing else of his work is reprinted until 

1969. beginning on June 27, 1945, however, and continuing for sev-
eral years, botto’s “Isto Sucedeu Assim” was customarily listed in the 
newspaper under books for sale at the so-called Diário de Notícias 
bookstore. one can only speculate why Antonio botto’s famous (and 
notorious) name was so long missing from the news pages of the 
American Diário de Noticias.1

1.  Antonio botto, “Instantâneo sobre a Verdade”, dec. 15, 1933: 5. 
Prose.

2.  Manuel da beira, “Evocação e Saudade”, Aug. 22, 1947: 2. 

1. For references to Antonio botto, I searched the Portuguese-American newspapers online at the clai-
re t. carney university library of the university of Massachusetts dartmouth, North dartmouth, 
Massachusetts (u.S.A.) (libraries.arcasearchdev.com/usmaumacd/startArcaApp). online, besides 
the Diário de Notícias, there are twenty-two other newspapers. In none of them was there a single 
mention of botto.

PROjECTOS PRoJeCTs

George Monteiro
brown university
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Quotes botto.
3.  A.N.I., “diário de Portugal”, Nov. 18, 1957: 2. Mentioned  

in passing.
4.  Frederico Rosa, “A Mouraria que se Expande e Eterniza”  

(“o Infeliz Antonio botto”), Mar. 30, 1962: 1. Refers in passing 
to “o infeliz Antonio botto”.

5.  “cinema, Variedades e Recital no Sport clube Português  
de Newark”, Feb. 19, 1964: 5. Mentioned in passing. 

6.  “Notícias de Espectáculos Portugueses” (“Alfama”), Apr. 2, 
1964, 5; oct. 15, 1964, 5; oct. 21, 1964: 3; Nov. 2, 1964: 8.  
(“9 de Abril”), Sept. 8, 1965: 2. 

 companhia do teatro Popular de lisboa will perform botto’s 
play Por um fio.

7.  A.N.I., “ ‘brasileira’ em Perigo – Quem a Salva?” Mar. 10, 1966: 6.
 Refers to “esse acorde de fado, que foi Antonio botto.”
8.  Antonio botto, “triste canções de Amor,” dec. 23, 1969: 5. 

Poetry.
9.  Jorge Máximo Heitor, “Nos Últimos Anos, em Portugal, 

também a canção Evoluiu”, Aug. 26, 1970: 4. Mentioned in 
passing.
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Mary Wollstonecraft e a sua (Re)Visão de Portugal
em The Analytical Review

 

As she had learned to read, she perused with avidity every book that came 

into her way. Neglected in every respect, and left to the operations of her 

own mind, she considered every thing that came under her inspection, 

and learned to think.

Mary: A Fiction, The works of MW, 1: 10.

I could not now resign intellectual pursuits for domestic comforts.

The Collected Letters of Mary Wollstonecraft: 194.

o 
presente artigo visa essencialmente dois objectivos. Por um 
lado, pretendemos dar a conhecer um texto setecentista que 
se encontra ainda inédito no nosso país e que assume espe-
cial relevo no contexto dos Estudos Anglo-Portugueses por 
ter contribuído para a divulgação, em Inglaterra, de uma das 

mais polémicas obras sobre a sociedade e os costumes lusos. Por ou-
tro, é também nosso propósito ilustrar verbalmente a história desse 
tecido textual, apresentando o resultado da nossa investigação não 
só sobre a sua autoria, mas também sobre o contexto em que foi pro-
duzido, dando ainda a conhecer as reflexões suscitadas pela imagem 
de Portugal aí veiculada.

ESTUDOS essaYs

Catarina Correia de Castro
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Em Agosto de 1788, foi dada à estampa, em londres, uma recen-
são crítica1 sobre aquele que pode ser considerado o mais “negro” de 
todos os livros escritos pelos viajantes que visitaram o nosso país no 
século XVIII: Sketches of Society and Manners in Portugal (1787),2 nar-
rativa epistolar escrita por um oficial escocês cujo verdadeiro nome – 
James Ferrier – seria acobertado no momento da publicação da obra 
através do recurso ao pseudónimo Arthur william costigan. 

A autora dessa recensão era Mary wollstonecraft, actualmente 
mais conhecida como escritora do que pelo seu trabalho como jor-
nalista. Nascida em Spitalfields, londres, em 27 de Abril de 1759, 
contava apenas vinte e nove anos de idade quando recenseou para 
o periódico The Analytical Review, de Joseph Johnson, o livro em 
que Ferrier transmitia uma imagem profundamente negativa do 
nosso país. contudo, apesar de jovem, reunia os requisitos ideais 
para escrever essa análise crítica que recebeu no periódico o título 
“costigan’s Sketches”: a escrita de viagens era uma das áreas em que 
se especializara enquanto colaboradora de Johnson3 e, além disso, 
havia já visitado Portugal em 1785, quando aqui se deslocou para vir 
ao encontro de Fanny blood, sua grande amiga.4 Aliás, na resenha, 
chega mesmo a evocar o seu conhecimento do nosso país para asse-
gurar aos leitores que a maioria das histórias relatadas em Sketches 
são factuais.

1. tivemos acesso a esta recensão crítica nos Estados unidos, na New York Public library, cujo espólio 
integra os volumes 1 a 29 de The Analytical Review, sendo de referir que o texto analisado no presente 
artigo se encontra no primeiro volume deste periódico. tendo em vista facilitar o acesso ao mes-
mo, apresentamos a sua transcrição em anexo. Além de integral, a transcrição apresentada é fiel, 
tendo sido nosso critério manter a ortografia usada pela autora no século XVIII. optou-se ainda 
por conservar o uso de letra minúscula inicial mesmo em contextos em que ao leitor do século XXI 
se assumiria como “correcto” o recurso a maiúsculas. Foi igualmente nossa opção não acrescentar 
acentos em palavras portuguesas transcritas na recensão, respeitando a forma como foram grafadas 
originalmente. 

2. Sobre o impacte que esta obra teve na formação de uma imagem estereotipada de Portugal, veja-se 
castro, 2007.

3. As outras áreas em que se havia especializado eram as seguintes: literatura, Moral, Educação e bio-
grafias. No entanto, escreveu também sobre muitos outros assuntos que não se enquadravam em 
qualquer destes temas. 

4. A autora terá viajado para lisboa no outono de 1785. contudo, pouco tempo terá aí permanecido, 
uma vez que, logo em dezembro deste mesmo ano, regressou a londres.
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wollstonecraft foi uma autodidacta. consciente de que a instru-
ção que recebera na escola até aos quinze anos de idade era mani-
festamente insuficiente5 para satisfazer a sua sede de conhecimento, 
sentiu necessidade de fazer múltiplas aprendizagens, o que veio a 
suceder através da leitura de livros, mas não só. Nascida no Século 
das luzes, teve a possibilidade de usufruir, em Inglaterra, da fasci-
nante esfera pública cultural proporcionada pelo Iluminismo: pro-
liferavam os grupos de discussão, bem como os clubes; havia um 
largo número de palestras com entrada livre; e os periódicos mais 
recentes eram disponibilizados nos cafés. com efeito, ao contrário 
do que sucedia em terras lusas, no seu país natal o acesso à cultura 
não se encontrava vedado às mulheres, tal como caroline Franklin 
evidencia na obra Mary Wollstonecraft: a Literary Life: “women were 
accepted into many such eighteenth-century cultural arenas, for the 
necessary improvement of female education was a commonplace of 
the philosophes in England, Scotland and France.” (5)

A ausência de uma instrução formal não impediu a autora de 
conseguir viver apenas da escrita6 nem de tornar-se “the powerful 
feminist Mary wollstonecraft”. (Gilbert e Gubar: 97) A este propósi-
to, refira-se que terá sido em Janeiro de 1792 que aquela que é con-
siderada uma das primeiras feministas viria a publicar a sua obra 
mais conhecida: A Vindication of the Rights of Woman. o próprio título 
assume de forma explícita o seu objectivo, consolidando este livro a 
importância da escritora na cultura britânica, ao defender a igualda-
de de oportunidades para as mulheres. 

No que se refere ao ofício da escrita, devemos assinalar que, na 
Inglaterra de meados do século XVIII, aquele começara já a ser en-
carado como uma profissão respeitável para as mulheres. As novas 
escritoras, demarcando-se de autoras populares como Aphra ben – 
que, no século anterior, terá sido a primeira inglesa a fazer da escrita 

5. A educação que havia recebido centrava-se sobretudo na preparação para a vida doméstica e para a 
maternidade.

6. conseguiu sustentar-se a si própria e às suas irmãs apenas com base na sua actividade como roman-
cista e ensaísta/crítica literária. Foi ainda tradutora e adaptou obras da literatura infantil europeia.
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a sua única fonte de rendimento –, viriam a marcar a diferença, es-
crevendo ficção de qualidade e obras pedagógicas. Na década de oi-
tenta da centúria setecentista, assistiu-se a um aumento significativo 
do número de escritoras, bem como da quantidade de obras por elas 
produzidas. É ainda de assinalar que a maioria dos romances publi-
cados entre a década de oitenta do Século das luzes e a década de 
dez da centúria novecentista foram escritos por penas de mulheres. 

o último quartel do século XVIII foi uma verdadeira época áurea 
para a actividade livreira britânica. Segundo os cálculos de charles 
Knight, editor do século XIX, os lucros de Gibbons em 1777 terão 
sido 59% superiores aos que viriam a ser obtidos na centúria seguin-
te, em 1849. (collins: 33) Além do mais, importa relembrar que, na 
sequência do incremento do número de leitores na década de oitenta 
do século XVIII e consequente procura de livros, o preço deste im-
portante objecto de cultura aumentou drasticamente. um “quarto”7 
(designação latina adoptada pela língua inglesa para referir o forma-
to 241 mm x 305 mm) deixou de custar 10 ou 12 xelins8 para passar 
a custar um guinéu,9 ou seja, passou para o dobro do valor anterior. 
o preço de um “octavo”10 (expressão também importada do latim 
e usada para designar o formato 152 mm x 229 mm) subiu de 5/6 
xelins para 10/12 xelins.11 Verifica-se assim que, independentemente 
do seu formato, todos os livros passaram para o dobro do seu custo. 

Não há dúvida de que este contexto foi propício a que Mary 
wollstonecraft conseguisse viver inteiramente da escrita, não tendo 
necessidade de recorrer a qualquer outra fonte de rendimento. Antes 
de publicar a conhecida obra A Vindication of the Rights of Woman, ha-
via já sido dado à estampa, nos inícios de 1787, o seu livro Thoughts 
on the Education of Daughters, que lhe rendeu 10 guinéus. logo em 

7. A sua forma abreviada corresponde a “4to”.
8. um xelim (designação portuguesa da moeda inglesa shilling) é a vigésima parte da libra.
9. um guinéu corresponde a uma moeda inglesa de ouro, que valia 21 xelins. o guinéu foi substituído 

pelo “soberano” ou libra esterlina de 20 xelins. 
10. A abreviatura de “octavo” é “8vo”. 
11. Se considerarmos como valores de referência o salário de uma professora, que correspondia a 12 

libras anuais, e a remuneração de menos de um xelim por dia que as mulheres recebiam pelo seu 
trabalho manual, não é exagerado afirmar que os livros eram um artigo de luxo. 
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Junho desse mesmo ano, a autora escrevia Mary: A Fiction. Entre 1788 
e 1791, produziu sete publicações, as quais, muito provavelmente, 
lhe permitiram auferir a quantia de 70 libras anuais, o que corres-
pondia sensivelmente ao montante de que necessitava para sustentar 
as suas irmãs e pagar algumas dívidas que havia contraído.12 Porém, 
era sobretudo o seu trabalho como crítica literária que lhe permitia 
regularmente fazer face às despesas do dia-a-dia: por cada “folha”, 
que correspondia a dezasseis páginas impressas, recebia 2 a 3 gui-
néus. E isso só lhe foi possível graças ao dinamismo editorial de Jose-
ph Johnson, que publicou todos os livros desta “poderosa feminista” 
e, como veremos em seguida, a ela recorreu para dar seguimento ao 
projecto de lançar, em londres, o periódico The Analytical Review. 

Johnson teve uma actividade efervescente: no período de qua-
renta e oito anos em que trabalhou como editor, publicou dois mil e 
setecentos títulos, atingindo a incrível média de cinquenta e seis por 
ano. Em 1788, este número de publicações anuais chegou mesmo 
aos setenta e cinco títulos,13 sendo a sua produção 50% maior do que 
a de cadell, o seu rival mais próximo. com efeito, wollstonecraft 
contava com o apoio da pessoa certa para a ajudar a cumprir o seu 
desejo de viver apenas da escrita. Mas também Johnson precisava 
do seu auxílio, uma vez que, na década de oitenta do século XVIII, a 
ficção escrita por mulheres passou a constituir um importante mer-
cado para o comércio livreiro e tal facto implicava a necessidade de 
dar a conhecer os novos romances, apresentando a sua recensão nos 
periódicos. Johnson precisava, efectivamente, de alguém com o per-
fil da nossa autora para fazer esse trabalho de análise e divulgação 
literária. Por seu lado, como vimos, a Mary wollstonecraft esse tra-
balho jornalístico permitir-lhe-ia complementar os valores pecuniá-
rios que recebia como escritora. 

Não é exagerado afirmar que Joseph Johnson contribuiu deci-
sivamente para a divulgação das ideias iluministas. Publicou obras 

12. um escritor pouco conhecido do público leitor recebia apenas 10 libras pela venda dos direitos de 
autor de um livro.

13. No ano seguinte, o número de publicações viria ainda a subir para setenta e nove. 
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de cientistas e pensadores como Joseph Priestley e benjamin Frank-
lin, bem como de outros intelectuais que escreveram sobre diversas 
áreas do conhecimento, tais como a Medicina, a Química, a Mate-
mática, a teologia, etc. também não deixou ficar esquecida a Poesia, 
dando a conhecer ao público leitor a obra de william wordsworth e 
de Samuel taylor coleridge. Merece ainda especial destaque o facto 
de ter fomentado a publicação de obras escritas por mulheres. Entre 
as escritoras que receberam o seu apoio encontram-se Mary Scott, 
Anna barbauld, Maria Edgeworth, Sarah trimmer, Mary Hays e, cla-
ro, Mary wollstonecraft.

Quando, no Verão de 1788, Joseph Johnson levou avante o ambi-
cioso projecto de criar The Analytical Review,14 precisamente na altura 
em que a sua actividade editorial tinha atingido o pico no que se 
refere ao número de publicações, precisou de contar com a ajuda do 
jovem editor escocês thomas christie – que, aliás, o tinha desafiado 
a realizar este projecto – mas também, como já anteriormente men-
cionámos, de wollstonecraft. o conhecido periódico londrino viria 
a ser publicado por Johnson até 1798, ou seja, não foi muito o seu 
tempo de sobrevivência após a morte de christie, em outubro de 
1796, e de Mary wollstonecraft, em 10 de Setembro de 1797,15 onze 
dias após dar à luz aquela que viria a ser uma escritora universal-
mente mais conhecida, a futura autora de Frankenstein, Mary Shelley. 

trabalhar num periódico desafiador do status quo possibilitou 
à autora o acesso a uma grande diversidade de livros, facilitando a 
sua formação intelectual autodidacta, já que eram várias as tarefas 
que tinha a seu cargo. Para além de escrever recensões críticas de 
obras recentes, exercia ainda as funções de assistente editorial de Jo-
hnson, sendo responsável pela revisão de futuras publicações e pelo 

14. Em 1780, só em londres, havia sessenta periódicos em actividade.
15. Mary wollstonecraft faleceu com apenas trinta e oito anos de idade. Apesar de ter morrido prema-

turamente, deixou-nos um importante legado cultural. william Godwin – seu viúvo e pai da futura 
Mary Shelley – escreveu então a biografia desta importante feminista britânica, que, significativa-
mente, foi intitulada Memoirs of the Author of the Vindication of the Rights of Woman. Refira-se ainda 
que o Longman Dictionary of English Language and Culture (2005) consagra um verbete, embora breve, 
a Mary wollstonecraft. 
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encaminhamento das obras para os críticos de cada área. conseguia, 
assim, acompanhar a par e passo uma boa parte da publicação edito-
rial do último quartel do século XVIII. Além do mais, podemos – e 
devemos – associar, simbolicamente, a altura que Johnson escolheu 
para a fundação do seu periódico à abordagem racionalista que este 
preconizava. como salienta caroline Franklin, “it was no coinciden-
ce that The Analytical Review was launched at the commencement of 
the dissenters’ campaign and in the year of the anniversary of the 
‘Glorious Revolution’.”(67) 

Este periódico setecentista era uma volumosa publicação men-
sal de cerca de cento e vinte páginas, constituindo cada quatro me-
ses um volume (que seria encadernado para quem fosse assinante), 
o que perfazia três volumes por ano. Na esteira do conhecido The 
Monthly Review – que havia tido um papel pioneiro esquadrinhando 
todas as novas publicações e apresentando sumários, comentários 
e excertos longos das obras que os editores consideravam mais im-
portantes –, o periódico de Joseph Johnson proporcionava aos seus 
leitores o acesso a sinopses e análises de um grande número de pu-
blicações dadas à estampa nos finais do século XVIII. No frontispício 
do primeiro volume de The Analytical Review (Maio-Agosto 1788), en-
contramos enunciadas as suas linhas de acção, sendo de ter em conta 
que a palavra “literature” era então usada como sinónimo de livros 
no geral, independentemente da área do conhecimento que lhes cor-
respondia: “the Analytical Review, or History of literature, domes-
tic and Foreign, on an enlarged plan, containing scientific abstracts 
of important and interesting works, published in English; a general 
account of such as are of less consequence, with short characters; 
notices, or reviews of valuable foreign books; criticisms on new pie-
ces of music and works of art; and the literary intelligence of Eu-
rope, &c.” os temas abordados por este periódico cosmopolita não 
podiam ser mais diversos, evidenciado o enciclopedismo do Século 
das luzes, tal como é tornado claro pela lista nele publicada, onde 
os seus conteúdos são enumerados pela seguinte ordem: “theolo-
gy”, “Philosophy”, “History of Academies”, “History”, “biography”, 
“law and Natural Knowledge”, “botany”, “chemistry”, “Medicine”, 
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“Mathematical Sciences”, “Music”, “Poetry” e “Miscellanies”. 
Apesar de ter sido apenas a partir de 179116 que começou a ser 

oferecido mais espaço no periódico à literatura de Viagens,17 seriam 
consagradas, logo no primeiro volume (datado de 1788), quase sete 
páginas completas à recensão que Mary wollstonecraft escreveu so-
bre o livro de viagens do oficial escocês James Ferrier.18 tendo em 
conta que, neste periódico de Joseph Johnson, as recensões de maior 
dimensão ocupavam entre dez a vinte páginas (chegando a ser pu-
blicadas ao longo de dois ou três números) e às publicações conside-
radas menores consagravam apenas um parágrafo, podemos afirmar 
que a importância da narrativa saída da pena daquele oficial foi re-
conhecida pelo periódico britânico.

Embora a sua autoria esteja inequivocamente atribuída a wolls-
tonecraft, a resenha de Sketches foi publicada em The Analytical Re-
view de forma anónima, encontrando-se identificada apenas com 
a inicial “w.”. É curioso notar que, logo no seu início, é fornecida 
aos leitores a informação de que o preço de venda da obra de James 
Ferrier, editada pela editora Vernor, era 10 xelins, valor que, como 
anteriormente vimos, correspondia já à nova tabela de preços em 
vigor na década de oitenta do século XVIII para os livros que, tal 
como Sketches, tinham o formato “octavo”. Apesar do seu elevado 
custo, Sketches of Society and Manners in Portugal terá tido grande pro-
cura por parte do público leitor britânico, o que se deveu a vários 

16. Ano em que wollstonecraft começou a substituir thomas christie nas suas funções de responsabi-
lidade editorial quando das deslocações deste a Paris.

17. Anteriormente, assumiam particular relevo as publicações médicas, que eram especialmente bem 
acolhidas por christie devido à sua formação em Medicina.

18. A colaboração de Mary wollstonecraft como crítica literária não foi contínua, uma vez que esteve 
ausente da redacção de The Analytical Review durante alguns anos. tal dever-se-ia ao facto de ter 
ido viver para França em dezembro de 1792 e aí ter permanecido até Abril de 1795, altura em 
que regressa a Inglaterra, já após a publicação (no ano anterior) da sua History and Moral View of 
the Origin and Progress of the French Revolution. logo em Junho de 1795, viaja até à Escandinávia, 
estando de volta a londres somente três meses depois. terá sido apenas em Fevereiro de 1796 que 
regressou às suas funções editoriais no periódico de Johnson. Voltou então a escrever recensões, que 
seriam identificadas com as iniciais “MI”, correspondentes a “Mary Imlay” (apelido que entretanto 
adquirira através do casamento com Gilbert Imlay, escritor e homem de negócios de nacionalidade 
americana). A partir de Maio de 1796, na sequência da ruptura com Imlay, passaria a usar apenas a 
inicial “M”.
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motivos. Por um lado, há que ter em conta que, a partir de meados 
de Setecentos, as narrativas de viagens gozam de grande prestígio e 
divulgação em Inglaterra, tornando-se uma verdadeira paixão para o 
público leitor inglês.19 devemos ainda mencionar que na Inglaterra 
setecentista a publicação de narrativas de viagens em periódicos de 
cariz literário e cultural se tornou uma prática comum. Para além 
disso, os relatos de viajantes eram alvo de vivo interesse por parte 
da imprensa britânica, que os dava a conhecer através de resenhas 
(que, como vimos, tinham maior ou menor extensão consoante a 
importância que era atribuída ao relato), sendo a recensão feita por 
wollstonecraft um exemplo que ilustra a atenção dada à escrita de 
viagens. 

os aspectos que acabamos de mencionar remetem-nos inevita-
velmente para a importância que as narrativas de viajantes assumi-
ram na construção de uma imagem psicocultural estereotipada dos 
países estrangeiros na Grã-bretanha, levando-nos inevitavelmente a 
reflectir sobre a relevância de Sketches na construção de uma deter-
minada imagem de Portugal, uma vez que viria a ser ampla a difusão 
deste relato. tal facto é comprovado não só pela sua publicação em 
vários países – Inglaterra (1787 e 1788), Alemanha (1788), Suécia 
(1796) e França (1810 e 1811) –, mas também pelo número vasto de 
viandantes, sobretudo de nacionalidade britânica, que citam o livro 
de Ferrier nos seus relatos. Muitos deles consideram que este consiste 
numa narrativa fiel e verdadeira, sem desconfiar que à imagem real 
do nosso país se sobrepõe, não raras vezes, um Portugal setecentista 
recriado pela subjectividade do autor de Sketches, que, ao longo dos 
dezoito anos em que viveu no nosso país, esteve várias vezes envol-
vido em acesas polémicas militares das quais se considerou vítima. 

Aliás, também a própria wollstonecraft não terá posto de lado 
a sua visão subjectiva ao escrever a resenha de Sketches, deixando 
transparecer, em observações como as que se seguem, a sua forte 

19. Note-se que a própria Mary wollstonecraft viria a ser autora de um livro de viagens, publicado em 

Janeiro de 1796: Letters Written During a Short Residence in Sweden, Norway and Denmark.
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ligação com a matriz cultural inglesa: 

(...) the chief merit of the book consists in the matters of fact, which must 

afford the considerate useful subjects for meditation, while the thought-

less may catch amusement, and rejoice, that in the country we inhabit 

[sublinhado nosso], the poor man may enjoy the fruit of his labours, and 

even the culprit be brought speedily to trial, and not suffered to languish 

in subterranean dungeons, a prey to anguish and unavailing regret. (457) 

os excertos de Sketches que a “poderosa feminista” estrategica-
mente selecciona para divulgar em The Analytical Review são repre-
sentações fragmentárias representativas da deambulação ideológica 
e psicológica de Ferrier que lhe permitem também a ela própria apre-
sentar reflexões – ainda que breves – quer sobre a religião, o poder 
político e a sociedade quer sobre aspectos éticos ou culturais. deve-
mos ainda observar que à semelhança do que acontece em Sketches 
também na recensão o confronto do Eu com o outro é expresso de 
forma sui generis, entrecruzando-se não só com a crítica moral, social 
e política impiedosa e revestida de intenções moralizantes, mas tam-
bém com a análise do Homem numa dupla vertente: a individual e a 
colectiva (esta última associada à opressão social). 

Em “costigan’s Sketches”, título que, como atrás referimos, foi 
atribuído à resenha, Mary wollstonecraft ataca violentamente a reli-
gião católica e a monarquia absolutista, recorrendo a adjectivos bas-
tante expressivos para exprimir os seus juízos de valor acerca da so-
ciedade portuguesa – “a religion the most absurd, and a government 
the most arbitrary”. (451) considera ainda Portugal como “the most 
savage part of Europe, where superstition still reigns triumphant.” 
(451) Ao apresentar ao público leitor de The Analytical Review a sua 
sinopse da narrativa epistolar de Ferrier (logo no terceiro parágrafo 
da resenha), wollstonecraft não deixa, uma vez mais, de exprimir 
a sua subjectividade, considerando, tal como Ferrier havia feito em 
Sketches, que uma das razões do atraso cultural do nosso país radica 
no catolicismo: 
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these letters contain a short description of the country, a more copious 

one of the manners and government, and some animated, but liberal, an-

imadversions on a religion, which stops the progress of improvement, and 

the growth of morality. (452) 

A mesma ideia é reiterada no segundo excerto que transcreve na 
sua recensão. Nesse passo da obra, Ferrier tece críticas mordazes ao 
clero, questionando a função moral dos padres portugueses e desta-
cando a sua dissimulação na prática de costumes dissolutos. Além 
do mais, denuncia ainda que o mérito de um bom crente consiste 
apenas em ir à missa e obedecer a alguns preceitos católicos que clas-
sifica como “ridículos”. 

Já no terceiro trecho seleccionado por wollstonecraft, que cor-
responde ao mais extenso dos quatro extractos que integram a re-
censão, é a crítica ao poder político português que assume especial 
destaque, já que o episódio aí relatado, embora também foque o 
mau estado em que então se encontrava a vida militar no nosso país 
e denuncie a prática do freiratismo, evidencia sobretudo o despotis-
mo régio e o seu desrespeito pela Justiça. A imagem profundamente 
negativa que é transmitida do poder político no excerto em apreço 
deve-se muito provavelmente ao facto de, como refere numa outra 
carta de Sketches, desde a subida de d. Maria I ao trono, terem sido 
tomadas muitas medidas “para desgostar os oficiais estrangeiros”. 
com efeito, não será despropositado considerar a possibilidade de o 
oficial escocês se ter sentido vítima de uma nova orientação política, 
pois abandonou o nosso país pouco tempo após o início do reinado 
daquela soberana portuguesa. 

o quarto (e último) fragmento escolhido pela autora para inte-
grar a resenha de Sketches no periódico de Johnson terá certamente 
contribuído para exacerbar uma imagem profundamente negativa do 
povo português e dos seus costumes, uma vez que opta por divul-
gar junto do público leitor britânico um episódio protagonizado por 
um remador algarvio cujas palavras, em discurso directo, parecem 
ser apresentadas não só para “comprovar” o carácter supersticioso de 
“todo” o povo português, mas também a rudeza nos modos através 
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do recurso a calão. A opção de transcrever este episódio, e não outro, 
deve-se muito possivelmente ao facto de a superstição religiosa por 
este ilustrada se opor à visão do ser humano como agente autónomo 
(com liberdade de consciência e capaz de se melhorar a si próprio 
através do acesso à cultura), defendida pela feminista wollstonecraft, 
o que é também relacionável com a sua crença no direito do Homem 
a resistir a abusos de poder. No fundo, será que este episódio não ser-
via o propósito de corroborar a sua própria visão – nada benevolente 
– de Portugal como “the most savage part of Europe”? (451) 

Ao terminarmos este artigo, consideramos ser relevante relem-
brar que a narrativa Sketches of Society and Manners in Portugal foi 
dada a conhecer ao público leitor britânico com recurso ao anoni-
mato: o oficial escocês acobertou-se, como sabemos, com o pseudó-
nimo Arthur william costigan. Por seu lado, também no periódico 
de Johnson não foi desvelada a autoria da recensão “costigan’s Ske-
tches”: Mary wollstonecraft utilizara apenas a inicial “w.” no final 
da sua resenha. Não nos parece exagerado afirmar que as seguin-
tes palavras, extraídas da recensão de Sketches, deveriam funcionar 
como uma espécie de chave de leitura para os leitores do século XXI: 
“we understand that the name which the author has affixed to his 
work, is a fictitious one, and this circumstance (...) will probably lead 
many of his readers to entertain doubts respecting some of the inci-
dents and circumstances he relates.” (452) compete-nos, assim, des-
confiar da parcialidade do olhar de James Ferrier, mas também da 
subjectividade de Mary wollstonecraft, e tentar desconstruir a ima-
gem estereotipada de Portugal veiculada por estes dois viandantes 
setecentistas. 
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Apêndice

transcrição integral de: Mary wollstonecraft. “costigan’s Sketch-
es”. [Recensão de Sketches of Society and Manners in Portugal] The Ana-
lytical Review. dir. Joseph Johnson. August 1788: 451-7. Impresso.

ARt.V. SKEtcHES oF SocIEtY ANd MANNERS IN PoRtu-
GAl. In a series of letters from Arthur william costigan, Esq. late a 
captain of the Irish brigade in the Service of Spain, to his brother in 
london. 2 vols. 8vo. 858 p. Price 10s. in boards. Vernor. 

tours on the continent have furnished materials for many de-
scriptive and sentimental publications; and though we have heard 
more of buildings, pictures, and fine-spun sentiments, than of laws 
and manners, the character of the French, in particular, has been 
pourtrayed [sic], and their laws investigated. but an account of the 
Portuguese, we believe, has not been attempted, a just one would 
certainly be a valuable acquisition, as Portugal may be termed the 
most savage part of Europe, where superstition still reigns trium-
phant. From the contrast it must display, the subject cannot be un-
interesting to those, who wish to trace to their source the accidental 
causes from which the similarity of a whole nation sprung, who wish 
to observe the effect a religion the most absurd, and a government 
the most arbitrary, would have in modifying the human passions. 

the author has communicated some important facts; his profession 
made him particularly attentive to the military establishment; but his 
favourite researches do not lead him from the main object he has ever 
in view, an account of the manners of the people: every where he inter-
sperses anecdotes illustrating the national character, and pointing out 
the circumstances that gave it birth, and still continue to counteract 
the innovations time would introduce. we understand that the name 
which the author has affixed to his work, is a fictitious one, and this 
circumstance, joined to the romantic cast of several of the letters, will 
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probably lead many of his readers to entertain doubts respecting some 
of the incidents and circumstances he relates. 

these letters contain a short description of the country, a more 
copious one of the manners and government, and some animated, 
but liberal, animadversions on a religion, which stops the progress 
of improvement, and the growth of morality.

As Mr. costigan travelled through different parts of the king-
dom, his remarks are not confined to the capital, where the na-
tional character is seldom seen in its simple state; but lisbon, per-
haps, may be an exception to this rule. the author shall now speak 
for himself. 

‘After breakfast, notwithstanding the heat, we sallied out to take 
a view of the city, whose romantic situation, wildly and irregularly 
scattered over so many high grounds and vallies [sic], interspersed 
with orchards and vineyards, descending to the banks of a majestic 
river full of shipping, produces such a variety of picturesque views, 
at every new station the observer takes, as are perfectly interesting. 
lord Freeman justly observed, that every prospect, at some distance 
from where he stood, was as beautiful as the spot immediately under 
his eye was nauseous and disgusting.’

Adverting to the government, he observes,
‘the very nature of their government, so jealous, arbitrary, 

and domineering, gives them an unavoidable and decided turn 
for disingenuity [sic], cunning, and circumvention: and as their 
only teachers and directors, the priests, are themselves totally ig-
norant of what moral obligation is, so it is impossible they can 
teach it to others: they place the whole merit of a good catholic 
in hearing mass, and observing a few ridiculous and futile pre-
cepts of their church, which, if strictly adhered to, as they gener-
ally are, their consciences are set perfectly at ease; and as to any 
thing else, they give into the practice of every other vice (drinking 
only excepted) without the smallest compunction; in all which 
the clergy, and especially the Friars, set the example, yet in such 
a manner, however, that there is scarce ever the appearance of 
any person leading a disorderly life, every thing being carried on 
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under the cloak of that universal dissimulation to which they are 
so well accustomed.’

the following relation, amongst many others which might be 
given, will shew [sic] the wretched state of the army, and the con-
duct of those in power.

‘A gentleman of the town or city of bragança, married and es-
tablished there; who was hereditary civil governor, or constable of 
the town, superintendant of the custom-house, a lieutenant in the 
regiment of cavalry of the same, and the laziest drone ever disgraced 
a cockade; as by means of certificates of sickness he obtained from 
the wretched surgeons or physicians, or by surreptitious leaves of 
absence, on real or pretended business, he contrived it so as never 
to do any sort of duty in the regiment; this man paid his address-
es to a certain nun of a convent in the same town, and getting by 
stealth into the convent, here esteemed a crime of the blackest dye, 
he debauched her, continuing his furtive visits for a considerable 
time, till satiety bred disgust; he then directed his addresses to an-
other nun of the same convent, sister to the former, and with the 
same success; this second intrigue was however soon discovered by 
the jealous and disappointed nun who had been the first object of 
this passion, and by her quickly communicated to the bishop of the 
diocese, who, in concert with the commanding officer of the garri-
son, had the convent surrounded with troops, on the signal, previ-
ously agreed on, being given from the convent, by the jealous nun, 
of the time when the officer was actually with her sister; and strict 
search being made, the gallant was found and seized in the court-
yard of the convent, concealed under a large pile of fire-wood, and 
carried prisoner to the garrison of chaves, which is the head-quar-
ters of our province; there he was tried by a court-martial, convict-
ed and sentenced according to law: this sentence was transmitted to 
court, for approbation, in the usual form, and (as customary) was, 
with many others, thrown under the table and remained there, this 
being the most expeditious method the Marquis of Pombal could 
think of, for dispatching every kind of army business; the culprit re-
mained for a long time a prisoner in the main-guard of chaves, and 
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at last obtained from the governor, as a particular favour, the liber-
ty of walking abroad through the town upon his parole of honour, 
where, by way of amusement, he made his court to a married wom-
an, whose husband was rather old, but a gentleman, living upon a 
small, but independent, fortune. In this he succeeded so well, that, 
in order to enjoy each other’s company with less interruption, they 
agreed that she should administer to her husband a dose of poison, 
which the paramour had prepared for him. the poor man actually 
took part of it, and discovered what it was, but not in time either to 
save his life, or to prevent both the lovers from escaping into Spain 
upon two stout mules they took from his stables.

‘our gallant remained with his mistress in Spain, very near our 
garrison, living upon his rents, which were regularly remitted to him. 
on his evasion from chaves being reported to the late minister, he 
was so provoked by the information he had of several circumstances 
of his base behaviour, that he sent particular orders to the governor 
of chaves to have him hanged in effigy in presence of the whole gar-
rison, under arms, and his person to be declared infamous, which 
was accordingly done. 

‘but at the very beginning of this present promising administra-
tion, that same infamous person returned to lisbon, furnished with 
such powerful letters of solicitation, that her most faithful majesty 
was pleased to pardon and forgive him his various crimes and iniq-
uities, in the way and manner following, that is to say,

‘She pardoned him the crime of breaking by stealth into a con-
vent of nuns, which is reckoned by all the rigid people especially, 
as a crime for which it is next to impossible to make any adequate 
atonement. this is so true, that her own grandfather, don John the 
Fifth (who himself kept his seraglio in the Royal convent of odivel-
las [sic], which during that reign gave a number of royal bastards to 
the world) was so jealous of this privilege, that he was never known 
to forgive any person who had prophaned [sic] the sacred precincts 
of a female convent, to seduce the religious, and the slightest punish-
ment he inflicted was banishment to the Indies for life.

‘but to return ----- Her most faithful majesty pardoned our gallant 
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the crime of carnal knowledge of one of the spouses of christ, to 
whom, by her profession, she had been so solemnly betrothed: She 
then pardoned him the repetition of the same crime with another 
nun of the same convent: She also pardoned him the crime of incest, 
for the two nuns were sisters; to all which we must superadd, that she 
pardoned him the crime of double adultery, he himself being a mar-
ried man: the generous Queen next proceeded to pardon him the 
crime of adultery with the gentleman’s wife, in the town of chaves, 
after the governor had permitted him to walk about upon his parole 
of honour: then follows her pardon of the crime of murdering his 
mistress’s husband, in which he was art and part: After this he is 
pardoned the crime of stealing two mules to carry them into Spain: 
And lastly, her majesty pardoned him, being a commissioned officer 
in her service, the crime of desertion into a foreign kingdom, under 
the aggravating circumstances of his being under arrest and tried for 
other crimes, and enlarged with the privilege of walking about the 
town upon his parole of honour!

“but, as if not satisfied with these egregious exhibitions of the 
most consummate weakness, and the most misplaced and destruc-
tive lenity, she has replaced him by a new commission, in the same 
post of the same regiment, which by the sentence of a court-martial 
he had lost, ordering it to be signified in the regiment, that she would 
severely punish any officer who should have the smallest scruple of 
doing duty with him again! In truth, she had no occasion for this act 
of commination, for none of the officers were found delicate enough 
to stand in need of it, although there are three officers now in the 
regiment with him, brothers to the two sisters he debauched in the 
convent, who, as well as all the other officers appear to live in perfect 
harmony with him; so great is their prudence and circumspection, 
and such their implicit obedience to the laws against duelling, or 
any others which happen to coincide so perfectly with their own 
inclinations.

“Not to leave the business done by halves, but finally, and to 
crown all, the generous queen ordered every note or entry of this 
officer’s desertion, of the court-martial held upon him, and of every 



39

estudos / essays

thing else concerning him, which it is customary to record and set 
down in the register-book of each respective regiment, to be entirely 
blotted out and erased, that there might exist in future no remem-
brance of such extraordinary transactions!’

we shall give one extract more. 
‘I know nothing more delightful than to be upon smooth water 

by moonlight, and the beautiful cynthia rose upon us in full and 
unclouded splendor [sic]. the company agreed the barges should 
separate to the right and left at greater distances from each other as 
we crossed the spacious bason [sic] to lisbon, the better to enjoy the 
effects of the music. our barge had taken the right of all; and the 
tide coming full in as we approach the city, where the current is ex-
tremely rapid, we were carried a considerable way above it, the stout 
Algarve rowers pulling strong against the tide to very little purpose. 
‘I wish Saint Anthony would send us a breeze from those hills to the 
North, as he often does,’ (said one of the rowers next to where I sat in 
the barge, who had been the most successful in returning the gibes 
and scurrility of the two buffoons.) ‘would to God, our lady made 
him do so, (replied several of the others) let us pray a responsio20 to 
him; which when they had done, blow! blow! Saint Anthony, (said 
they almost all with one voice.)

‘Hand my Gossip aft here from the prow, and I will talk with 
him, (said the facetious fellow near me, whose name I found was Ivo, 
and that he was the established wit and oracle of the whole crew.) 
upon this I saw them hand him a board about two feet long and five 
or six inches broad; at the lower end was fixed a small box for receiv-
ing alms with a slit cut in it for dropping in the money, and above it 
was painted the figure of the Saint, with the child Jesus in his arms. 
Ivo set the Saint down before him, the rowers tugged away, and we 
offered them wine which they refused, but drank plenty of water 

20. A sort of prayer in bad latin the Priests teach the people to mumble over to St. Anthony, as the par-
ticular Patron of lisbon, to recover any thing [sic] they have lost, to obtain a happy journey, a fair 
wind, &c. &c.’ [Esta nota de rodapé em que se esclarece o significado do vocábulo “responsio” é da 
autoria de James Ferrier.] 
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which they had brought with them in kegs. Ivo addressing himself 
to St. Anthony, said thus “You know, Gossip, (for it seems he is god-
father to one of Ivo’s children) I am already acquainted with your 
tricks, and that I have had too much reason, on some occasions, to 
call you mulish and obstinate; but I desire and expect you will not 
expose us now, especially before these Englishmen, by your wrong-
headedness; for only consider what the watermen of london will 
think of you, when these gentlemen shall tell them, that when we 
asked you only for a small puff of wind to carry us to your own city, 
you had the shabbiness and illnature [sic] to refuse it us?” After more 
ribaldry with the buffoons, at which the old Marquis laughed heart-
ily, Ivo took up the board, and shaking it, found the alms-box was 
empty. oh! now I understand him, (exclaimed Ivo) now I know the 
reason we cannot get a wind, my Gossip will do nothing, not even 
for our lady herself without an alms! do, pass him about among 
the noble company of Fidalgos, and let every one give him an alms; 
as soon as my Gossip hears the money tinkling in his box, I know 
we shall have a wind directly. After the alms were collected, Ivo set 
the Saint again down before him. by and by, as I was become famil-
iar with Ivo, I asked him where was the wind he had been so long 
promising us? He assured me it would come, for that, though his 
Gossip was sometimes slow, yet he never failed him. Soon after this, 
some others of the rowers said, St. Anthony was a blockhead and a 
coxcomb, and did not care a straw for what Ivo said to him. ‘do you 
hear, Gossip, (said Ivo) what my comrades are saying of you? though 
they speak truth, and you richly deserve it all.’ As it still continued 
calm, Ivo began to call St. Anthony all the bad names he could think 
of, told him, if a ducking was all he wanted to make him do his duty, 
he should soon have his belly full of salt water; he called him a fool, 
a slug-a-bed, a drunkard, a thief, a cuckold, a (cabrao) pimp of his 
own wife, and told him he would break his horns for him, if he did 
not look better to his business.

‘our men pulled away for near an hour longer without any sign 
of wind; at last Ivo making the two men with him lay upon their oar, 
started up in a violent passion, drew his sharp-pointed knife, and 
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presenting it to the face of the painting of St. Anthony, said to him 
these words, Ah filho de puta! se nao fosse pelo respeito daquelle 
filho bastardo que tems nos braços, enxia-te essa caranca de facadas.’ 
In literal English it is thus, ‘You son of a w-----, if it were not for the 
respect I have for that bastard son you have in your arms, I would fill 
that ugly face of yours with stabs of my knife.’

‘Soon after this we came nearly opposite to a sort of valley at the 
upper end of the city, from whence we had a breeze. ‘Ah! you will 
consent then after all, you old cuckold, said Ivo still in great wrath 
with his Gossip) after we have almost broken the bones of our arms 
with rowing, you come with your snivelling wind, when we do not 
want your assistance; but remember, friend, I tell you before all this 
noble company, if you are not more tractable and ready in future, I 
will strike my name out of your brotherhood and society, I will never 
give you a farthing, nor collect any more alms, nor make more feasts 
for you, or take any more notice of you, than I would of the meanest 
Saint in the calendar.’

the observations, without being profound, are pertinent; but 
the chief merit of the book consists in the matters of fact, which 
must afford the considerate useful subjects for meditation, while the 
thoughtless may catch amusement, and rejoice, that in the country 
we inhabit, the poor man may enjoy the fruit of his labours, and 
even the culprit be brought speedily to trial, and not suffered to lan-
guish in subterranean dungeons, a prey to anguish and unavailing 
regret. 

After what we have said, it would be almost invidious to point 
out defects in language, and trite remarks; from our own knowledge 
of the country we can assure our readers, that the various stories of 
oppression, and the consequent misery of individuals, are notorious 
facts, and naturally flow from the constitution of the church and 
state, though probably the author did not hear them in the series 
he presents, but connected into a kind of story, the information he 
had collected during a course of years. we except the account of lord 
Freeman, which is undoubtedly an injudicious fabrication, as it is 
certain that no Portuguese Fidalgo ever married an English woman. 
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the author invented this story, perhaps, to give an air of interest to 
the whole, and to display, in the most glaring colours, the pride and 
superstition of the Fidalgos: the representation is just, but the cur-
tain certainly was not drawn back in the manner he pretends.

the climate, want of rational employments, and a mixture of 
Moorish customs, all tend to unite romantic notions of gallantry 
with the grossest intrigues: the gradation is very easy, refinement 
on sensuality leads of course to the most detestable vices, after the 
first glow of youthful ardour is over, which generally has a tincture 
of sentiment. Indeed when the years of maturity arrive, a man must 
be a man, employed to improve his understanding, and govern his 
passions and appetites, or sink below the common station of beings 
who have an intellectual nature to cultivate; and not having proper 
occupations to exercise his faculties, they must sleep the sleep of 
death, at least we shall not see them awake in this world.

Not attending to the circumstances that imperceptibly model the 
manners of a nation, a local person who sees every thing through 
the medium of the atmosphere which surrounds himself, may think 
many things romantic and out of nature, that are the natural effects 
of certain causes he has never explored. Such a person may exclaim, 
these inconsistencies of character, eminently conspicuous in the 
Portuguese, are impossible: can lust, and a profound respect for the 
sex; can a sense of honour and insincerity, dwell together? It is even 
so---a childish cruel religion, and the system of dissimulation it has 
introduced, Moorish customs, and an arbitrary government, have all 
contributed to turn a savage into a monster, and the wildness of the 
appearance only conceals some of its deformities.

w. 



43

ficcionalizar Lisboa como “Colónia” Britânica de Convalescença:
a Estética do Sofrimento feminino em Mary, A Fiction (1788), 

de Mary Wollstonecraft

the beautiful lady Mary! How could she die? – and of consumption! but 

it is a path I have prayed to follow. I would wish all I love to perish of that 

gentle disease. How glorious! to depart in the hey-day of the young blood 

– the heart all passion – the imagination all fire – amid the remembrances 

of happier days – in the fall of the year – and so be buried up forever in the 

gorgeous autumnal leaves! 

Edgar Allan Poe (20)

M
ary, A Fiction (1788), de Mary wollstonecraft (1759-1797), – 
conhecida sobretudo pelas obras A Vindication of the Rights 
of Men (1790) e A Vindication of the Rights of Woman (1792) 
– é o primeiro dos dois romances da escritora feminista,1 
e o único terminado, pois The Wrongs of Woman, or Maria 

(1798) nunca chegaria a ser acabado. A primeira narrativa ficcional 
que referimos é publicada três anos após a visita da autora a Portu-
gal, em 1785, e representa as relações de amizade e amor de Mary, 
caracterizada como um “génio” (alguém com excepcional poder 

1. Sobre o feminismo no século XVIII e a obra política de wollstonecraft, vide Rodrigues (1-75).

Rogério Miguel Puga

cEtAPS/FcSH-NoVA
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intelectual e criatividade), independente, inconvencional, racional e 
auto-didacta, na senda da ideia de Rousseau (Emile, 1762) de génio 
virtuoso que aprende por si mesmo. os dois romances têm sido in-
terpretados como propaganda (proto-)feminista num século em que 
esse fenómeno de persuasão se generaliza na imprensa e nas publi-
cações britânicas, (Ford: 52) e em Mary o génio feminino é aprisio-
nado pelo casamento, (Elfenbein: 236-238) pelo que o discurso e a 
representação da mulher génio afastam-se dos do romance britânico 
tradicional de então, aproximando-se Mary das heroínas de narra-
tivas ficcionais como A Description of Millenium Hall and the Country 
Adjacent (1762), de Sarah Scott, autora que, tal como wollstonecraft, 
foi “recuperada” no século XX pelo movimento feminista. Partindo 
do estudo pioneiro de Aline Ferreira (1991) sobre Portugal na obra 
de wollstonecraft, estudamos agora a representação superficial de 
lisboa sobretudo como espaço povoado por tuberculosos britâni-
cos na obra que surge na sequência da marcante visita da autora a 
Portugal e que tem, portanto, como base a sua experiência pessoal 
num país estranho. Atentaremos ainda nas breves referências a Por-
tugal na restante obra de wollstonecraft, especialmente a recensão 
que publica, em 1788, de Sketches (1787), de Arthur william costi-
gan, pseudónimo de James Ferrier, que surge na sequência de obras 
como Travels Through Portugal and Spain, in 1772 and 1773 (1775), de 
Richard twiss, e Travels Through Spain and Portugal in 1774 (1777), de 
william dalrymple, cuja imagem de Portugal é também negativa, 
tema que já se tornara, então, um lugar-comum na literatura de via-
gens britânica sobre Portugal. 

wollstonecraft, que viria a ser mãe de Mary Shelley (1797-1851), 
viaja amplamente pelo Reino unido e pela Europa. Em criança, mu-
da-se com a família para Essex, para Yorkshire, de novo para lon-
dres, Gales e Middlesex, sai de casa, em 1778, e trabalha em bath, em 
windsor e em dublin como dama de companhia, cottage seamstress 
e governanta, profissões e viagens que lhe permitem testemunhar a 
vida de várias mulheres e ficcionalizar a viagem como aprendizagem 
fruto de observação e comparação multicultural, nomeadamente em 
lisboa. A autora viajaria ainda sozinha para viver em Paris como 
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correspondente que relata a Revolução Francesa, desloca-se a lisboa, 
para visitar a amiga Fanny (Frances) blood, e à Escandinávia, como 
emissária comercial e escritora (de viagens). 

Atentemos, de seguida e sumariamente, na curta estada da auto-
ra em lisboa, experiência que lhe permite, mais tarde, ficcionalizar 
essa urbe em Mary e complementar, com as suas opiniões, relatos de 
viagem como o de costigan, estabelecendo-se, como a própria auto-
ra confessa, uma relação clara entre a sua vida e o mundo possível 
que ela ficcionaliza. No “Advertisement” de Mary, ao estabelecer um 
“contrato de leitura” também baseado na sua biografia, a escritora 
defende que apenas as obras que espelham “the soul of the author” 
(75)2 arrebatam o leitor, pelo que se tornaria fácil, para muitos estu-
diosos, inclusive o seu marido Godwin, (60) encontrar ecos biográ-
ficos nos seus romances, nomeadamente a sua estada em Portugal. 
Aliás, no “Advertisement” da última obra publicada em vida pela 
autora, Letters Written During a Short Residence in Sweden, (3) pode-
mos ler a explicação das constantes presenças autobiográficas nas 
suas obras: 

in writing these desultory letters, I found I could not avoid, being conti-

nually the first person – “the little hero of each tale.” I tried to correct this fault, 

if it be one, for they were designed for publication (…) I found, became sti-

ff and affected: I, therefore, determined to let my remarks and reflections 

flow unrestrained, as I perceived that I could not give a just description of 

what I saw, but by relating the effect different objects had produced on my 

mind and feelings, whilst the impression was still fresh. A person has a 

right (…) when amused by a witty or interesting egotist, to talk of himself 

when he can win on our attention by acquiring our affection.

Regressemos à viagem a Portugal. No início de 1785, Fanny, 
amiga de Mary, viaja para lisboa, já doente com tuberculose, para 

2. utilizamos a edição de 2012 (Mary wollstonecraft. Mary, A Fiction and The Wrongs of Woman, or 
Maria. Ed. Michelle Faubert, 2012).
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casar-se, em 24 de Fevereiro, com o mercador irlandês Hugh Skyes,3 
e com esperança de melhorar a sua saúde. (Godwin Memoirs: 42) 
wollstonecraft segue-a, em Novembro desse ano, para cuidar da 
amiga, que lhe pedira que estivesse em lisboa quando do nasci-
mento do seu filho, ficando a autora em Portugal entre Novembro e 
dezembro de 1785. A romancista deixa a escola feminina que fun-
dara, em 1784, com a referida amiga e as irmãs Eliza e Everina, em 
Newington Green, e viaja para lisboa. A escola faliria pouco depois 
do seu regresso (1786), e wollstonecraft torna-se posteriormente go-
vernanta (1787), escritora e tradutora para a editora Joseph Johnson, 
como forma de sobrevivência. começa também a escrever recensões 
para a revista mensal Analytical Review, fundada pelo seu editor e por 
thomas christie. um amigo anónimo, provavelmente o Reverendo 
Richard Price, paga a viagem de Mary para Portugal, (Godwin: 46) e 
ela parte no final de Novembro, passando cerca de treze dias no mar, 
período em que, tal como a protagonista de Mary, cuida de viajantes 
doentes. A própria autora descreve, numa missiva que envia à irmã, 
a viagem e a chegada a lisboa:

lISboN, Nov. or dec. 1785.

MY dEAR GIRlS, – I am beginning to awake out of a terrifying dream, 

for in that light do the transactions of these two or three last days appear. 

before I say more, let me tell you that, when I arrived here, Fanny was in 

labor, and that four hours after she was delivered of a boy. the child is 

alive and well (…) I am now watching her and the child (…) I could not write 

to you on shipboard, the sea was so rough; and we had such hard gales of 

wind (…).we arrived last Monday. we were only thirteen days at sea. the 

wind was so high and the sea so boisterous the water came in at the cabin 

windows (…). the women were sea-sick the whole time, and the poor in-

valid so oppressed by his complaints, I never expected he would live to see 

lisbon. I have supported him for hours together gasping for breath, and at 

night, if I had been inclined to sleep, his dreadful cough would have kept 

3. Hugh torna-se membro da lisbon Factory no dia 20 de Fevereiro de 1782. (walford: 72)
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me awake. You may suppose that I have not rested much since I came here, 

yet I am tolerably well, and calmer than I could expect to be (…) – Yours, 

MARY. (wollstonecraft, Letters: 63) [nossa ênfase]

o bebé prematuro de Fanny acaba por falecer, e, no dia 29 de 
Novembro, a amiga de Mary também morre, tragédia que inspirou 
certamente o romance de que nos ocupamos. A autora permanece 
alguns dias em lisboa e regressa a londres no final de dezembro. 
Sobre a estada na capital portuguesa, Godwin (Memoirs: 47) afirma: 
“her residence in lisbon was not long. She arrived but a short time 
before her friend was prematurely delivered, and the event was fatal 
to both mother and child”, concluindo:

No doubt the voyage to lisbon tended considerably to enlarge the under-

standing of Mary. She was admitted into the best company the English 

factory afforded. She made many profound observations on the character 

of the natives, and the baleful effects of superstition. the obsequies of Fan-

ny, which it was necessary to perform by stealth and in darkness, tended 

to invigorate these observations in her mind. She sailed upon her voyage 

home about the twentieth of december. on this occasion a circumstance 

occurred, that deserves to be recorded. while they were on their passage, 

they fell in with a French vessel, in great distress, and in daily expectation 

of foundering at sea, at the same time that it was almost destitute of pro-

visions. the Frenchman hailed them, and intreated the English captain, 

in consideration of his melancholy situation, to take him and his crew on 

board. the Englishman represented in reply, that his stock of provisions 

was by no means adequate to such an additional number of mouths, and 

absolutely refused compliance. Mary, shocked at his apparent insensibility, 

took up the cause of the sufferers, and threatened the captain to have him 

called to a severe account, when he arrived in England. (Godwin: 49-50)

brody (49) relembra essa viagem de wollstonecraft como revita-
lizante, bem como a estada, baseando-se, decerto, também na recen-
são de Mary, que analisaremos mais adiante:
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the poverty in lisbon, where roaming packs of dogs lunged for scraps of 

food, appaled her, as did the Roman catholic church’s hold on the popu-

lation (…). She loathed the intolerance that required Hugh Skeys to bury 

Fanny, an Anglican, at night and in great secrecy. She was not impressed 

with the convents and monasteries, where, she thought, nuns and monks 

preferred to preapare for the next world rather than do good in this one.

Viajar é encarado por Mary como um acto de aprendizagem, e, 
anos mais tarde, já após ter contribuído para o “despertar da consci-
ência cívica feminina”, (Rodrigues, 2011) ao deixar christiania, em 
copenhaga, Mary recordaria a sua “estrutura mental” quando visi-
tou lisboa:

My imagination has never yet severed me from my griefs, and my mind 

has seldom been so free as to allow my body to be delicate. How I am al-

tered by disappointment! when going to lisbon, the elasticity of my mind 

was sufficient to ward off weariness, and my imagination still could dip 

her brush in the rainbow of fancy, and sketch futurity in glowing colours. 

(wollstonecraft, Letters:171-172)

como é sabido, wollstonecraft redige Mary em Hotwells (bris-
tol) ao serviço, como governanta, de uma família anglo-irlandesa, 
os Kingsborough, no Verão de 1787. Nas suas memórias, publicadas 
por Godwin, (60-61) podemos ler um elogio que se detém também 
na recepção da obra, ao longo do qual o marido remete para preocu-
pações fulcrais de Mary, o (falso) sentimentalismo (sensibilidade) e 
a reforma da educação, do estatuto e do papel sociais das mulheres:

a considerable part of this story consists, with certain modifications, of 

the incidents of her own friendship with Fanny. All the events that do 

not relate to that subject are fictitious. this little work, if Mary had never 

produced any thing else, would serve, with persons of true taste and sen-

sibility, to establish the eminence of her genius. the story is nothing. He 

that looks into the book only for incident, will probably lay it down with 

disgust. but the feelings are of the truest and most exquisite class; every 
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circumstance is adorned with that species of imagination, which enlists 

itself under the banners of delicacy and sentiment. A work of sentiment, 

as it is called, is too often another name for a work of affectation. He that 

would imagine that the sentiments of this book are affected, would I be-

lieve, betray a total, want of sensibility and taste. 

Em 1797, a própria romancista criticaria Mary numa nota dirigi-
da à irmã Everina: “as for my Mary, I consider it as a crude production, 
and do not very willingly put it in the way of people whose good 
opinion, as a writer, I wish for; but you may have it to make up 
the sum of laughter”. (wollstonecraft, Collected Letters: 404) [ênfase 
nossa]. Poderemos resumir o enredo da obra da seguinte forma: o 
incipit-resumo ocupa-se do casamento árido dos pais (78-79, 85) e 
da infância da protagonista, Mary. A mãe, Eliza, torna-se “a mere 
nothing” (79) e negligencia, inicialmente, ambos os filhos para 
brincar com os seus cães (82) e, mais tarde, sobretudo a filha, ao 
proteger o filho, que acaba por falecer. A protagonista torna-se a 
única herdeira da família aos dezassete anos e, consequentemente, 
passa a ser educada de forma diferente, e é essa liberdade económica 
que lhe permitirá viajar até Portugal e a sua relativa independência. 
Antes de falecer, a sua mãe pede-lhe que case com charles, um des-
conhecido pretendente rico, pedido a que Mary acede. logo após 
o casamento, o casal separa-se, pois charles sai imediatamente de 
cena e parte para o “continente” para terminar os seus estudos uni-
versitários. (95) Ainda criança, Mary trava amizade com Ann, que, 
enquanto guide-figure semelhante à do Bildungsroman,4 contribui 
para a sua educação, e por quem Mary se afeiçoa, pagando as dívi-
das da sua família, embora a sua amiga não retribua a intensidade 
dos sentimentos da protagonista. (87) Quando Ann contrai tuber-
culose, Mary acompanha-a a lisboa, onde conhecem Henry, que 
viajara, doente, para Portugal, como era, aliás, prática comum na 

4. Henry, que Mary conhece em lisboa, é um “thinker” (103) e “a man of learning”, (108) o que agrada 
à protagonista, fazendo com que ele se torne também um dos seus ‘tutores’, a guide-figure que refina 
os seus gostos e aumenta o seu “stock of ideas”, (109) tal como Ann fizera antes.
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altura, para melhorar o seu estado de saúde. Ann acaba por falecer, 
e Mary substitui-a por Henry ao apaixonar-se e ser correspondida 
no amor pelo inglês enfraquecido, passivo e moribundo, ou seja, a 
primeira e feminina “tale of forbidden and unnarratable passionate 
friendship becomes a tale of forbidden but narratable adulterous 
love”. (Johnson, Equivocal: 56) A protagonista e o seu amante regres-
sam a Inglaterra separados, mas encontram-se várias vezes, e Mary, 
tal como fizera com Ann, toma conta dele até à morte. Posterior-
mente, a protagonista adoece e viaja com a mãe de Henry, e, quando 
o seu marido regressa do “continente”, não suporta a sua presença, 
como a narradora informa, de forma hiperbólica, (147-148) suge-
rindo o final da obra que ela falecerá jovem: “Her delicate state of 
health did not promise long life”. (148) 

o enredo de Mary apresenta semelhanças com a realidade fora 
do texto, levando alguns autores (Ferreira: 91; Kelly, Revolutionary: 
42; Faubert: 13; Amaral: 53) a classificar Mary (e Maria) como ro-
mances autobiográficos, interpretação que a própria autora sugere 
ao afirmar, no “Advertisement”, a base real da sua fiction: “without 
arguing physically about possibilities – in a fiction, such a being may 
be allowed to exist; whose grandeur is drawn from the operations 
of its own faculties, not subjugated to opinion; but drawn by the in-
dividual from the original source”. (76) Encontramos ainda outros 
elementos autobiográficos ficcionalizados: o casamento instável 
dos pais de Mary; a sua relação tensa com os filhos e predilecção 
pelo filho Edward (Ned); o pai nervoso e zangado, bem como o 
refúgio que Mary encontra na sua amiga Fanny blood, que parti-
lha características com a ficcional Ann, dois anos mais velha que 
Mary, nomeadamente a amizade íntima, a viagem para lisboa e 
o falecimento nessa cidade. Godwin (Memoirs: 50) descreveria os 
sentimentos da sua mulher por Fanny, “for whom she contracted 
a friendship so fervent, as for years to have constituted the ruling 
passion of her mind”, sendo vários os estudiosos que referem que a 
caracterização de (Fanny como) Ann é “condescendente” e amarga 
pelo facto de esta última ter casado com um homem que a rejei-
tara muito tempo (todd, Mary Wollstonecraft: 11-13; Sapiro: 14-15; 
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taylor: 261; Hoeveler: 32; Kelly, Revolutionary Feminism: 40-41; war-
dle: 62). de acordo com brody, (59) a personagem Eliza é um misto 
de traços da patroa (Kingsborough) e da mãe da autora, enquanto 
o pai desta última, tal como Edward ficcional, bebe e é violento. A 
tuberculose de Ann e de Henry ecoa a doença real de Fanny, e a mu-
dança do marido de Mary para o “continente” recorda a do marido 
de Fanny (Portugal), indo a protagonista com a amiga a lisboa, tal 
como wollstonecraft fizera anos antes, ao visitar Fanny. Em Mary 
não há romances felizes, e o único homem por quem Mary se inte-
ressa é tuberculoso. Se na página 107, a protagonista teme veicular 
os seus medos aos demais ingleses em lisboa sobre o estado de saú-
de de Ann, por poder estar a ditar “Ann’s sentence of death”, a autora 
ao escrever, de Portugal, à irmã Eliza bishop, em 1785, e ao falar do 
estado de saúde de Fanny, desabafa: “Fanny has been so exceedingly 
ill since I wrote (...). I entirely gave her up – and yet I could not write 
and tell you so, it seemed like signing her death warrant”. (wollsto-
necraft, Letters: 63) [nossa ênfase] Aliás, são essa experiência pes-
soal e o conhecimento da realidade que levam a que a representação 
da fase final da doença e as mortes de Ann e de Henry em Mary seja 
realista e não se assemelhe à agradável tuberculose “literária” que se 
viria a tornar comum (byrne, 2011)5 e que seria criticada ainda, em 
1799, pelo dr. thomas beddoes, (6) no seu Essay on the Causes, Early 
Signs, and Prevention of Pulmonary Consumption:

writers of romance (whether from ignorance or because it suits the tone 

of their narrative) exhibit the slow decline of the con-sumptive, as a state 

on which the fancy may agreeably repose and in which not much more 

misery is felt, than is expressed by a blossom, nipped by untimely frosts. 

those who only see the sufferers in passing, are misled by the representa-

tion. And I have heard many persons thus prepossessed, after closely at-

tending a sick friend, declare their surprise not less than their horror, at 

5. Veja-se a epígrafe deste nosso artigo, citação de uma das primeiras versões de “Metzengerstein”, de 
Edgar Allan Poe. (20)
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the unexpected scenes of varied and protracted misery which they have 

been condemned to witness.6

também a caridade e a sensibilidade (sociais) de Mary ecoam 
ficcionalmente no romance quando a protagonista cuida quer de pe-
dintes em criança, passando fome, (85) quer de pescadores pobres, 
(89) da família de Ann (95-97) e de mendigos londrinos. (89, 131-
132) Aliás, a benevolência é alvo de comentários positivos por parte 
da narradora ao caracterizar a protagonista (90) e ecoar a teoria de 
empatia social defendida por Adam Smith em The Theory of Moral 
Sentiments (1759).

As Memoirs, fonte preciosa de informação sobre Mary, da auto-
ria de Goodwin, seriam utilizadas pelos seus opositores e “mancha-
riam” (inadvertidamente) a sua reputação como mulher adúltera 
que tenta “desviar” outras mulheres, pois o marido da romancista 
acaba por revelar aspectos até então desconhecidos da vida dela, no-
meadamente o caso amoroso com Imlay, as duas gravidezes antes de 
se casar, as várias tentativas de suicídio e a sua “perseguição” amoro-
sa a Fuseli. No entanto, apesar de não ter sido um bestseller, excertos 
de Mary foram publicados na antologia The Young Gentleman & Lady’s 
Instructor (1809), vindo os dois romances a ser recuperados, não tan-
to pelo seu valor literário, mas pela sua importante função social 
(auto-educação do “génio” feminino e defesa dos direitos das mu-
lheres) enquanto ficcionalizações (de temáticas abordadas pela pro-
sa política não literária da autora) que concorrem para a educação 
do público feminino dos romances sentimentais em geral (Faubert: 

6. Para uma descrição realista e até demasiado forte do sofrimento causado pela tuberculose, veja-se, 
a título de exemplo, o romance de william w. Reade, Liberty Hall, Oxon., publicado em 1860:

 
her body was bent forward on her knees; the joints of this body so thin, that it was almost 
deformed, were swelled and red and painful. She laboured and coughed for her breath; each 
time that she breathed she coughed up blood (…). but while they were still gazing at her, they 
saw the colour fade from her cheeks, the smile from her lips. Her face, with wonderful rapidity, 
became sallow and dusky; her lips and her fingernails tinged with blue. Her breathing became 
rapid, and was expelled in sharp and hurried gasps. long, deep streams of perspiration ran 
down her face; her features assumed an expression of anxiety, her eye-balls protruded, and her 
heart throbbed savagely and loudly. (III:323, 327)
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32-33). Se, para brody, (60) Mary é “uneven in narrative and uncon-
vincing in characterization”, para Johnson, (Equivocal: 49-50) trata-se 
de um romance arrojado e perigoso, pois apresenta um novo tipo de 
heroína, a “woman who has thinking powers” e se relaciona quer 
com homens (Henry), quer com mulheres (Ann), rompendo barrei-
ras morais e de (representação de) género. Já Johnson (“Mary’s”: 198) 
considera o romance experimental, apesar da hiperfeminilidade que 
caracteriza Mary no final e que o aproxima do típico romance ro-
mântico, elogiando ambas as ficções de Mary:

wollstonecraft’s novels may not be masterpieces in the old-fashioned, tra-

ditional sense. they are brave attempts, not polished performances. but 

as such they evince qualities that typify wollstonecraft’s best work. they 

are startlingly innovative in their methods and their subjects, sometimes 

clumsy and sometimes breathtakingly brilliant, and in close dialogue 

with the forms of fiction they are attempting to supersede. both novels 

are written either about or for those “who will dare to advance before 

the improvement of the age”, (WWM 1:83) to exceptional minds in other 

words, who are not confined by ideology, but who can peer just above or 

ahead of it, and who be-cause they are relatively unblinkered, will pass 

over the novels’ imperfection and comprehend both their despair of the 

present and their hope in the future. (Johnson, “Mary’s”: 207)

 
Por essas razões, os dois inovadores romances de wollstonecraft 

(ao nível temático) deveriam marcar uma maior presença nos estu-
dos sobre a ficção do século XVIII, até porque, para a autora, a refor-
ma do género literário em questão educaria uma mulher (leitora) 
socialmente mais útil. (bahar: 97) Se a típica heroína romântica (que 
Mary encontra em lisboa) representava a mulher construída para 
servir e agradar ao homem – “the heroic feminine victim of the cour-
tly rake and gallant, the virtuous feminine companion of the ideal 
professionalized gentleman, and the intellectually and erotically 
subservient companion of the ideal bourgeois man” –, (Kelly, Revo-
lutionary: 42) wollstonecraft afastar-se-á, até certo ponto, desse ideal 
feminino (de sentimentalismo), fazendo eco das ideias discutidas 
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e defendidas pela conhecida blue Stocking Society, ao longo da se-
gunda metade do século XVIII. Aliás, a folha de rosto da primeira 
edição de Mary inclui uma citação da obra Julie, ou, La Nouvelle He-
loïse (1761), de Rousseau: “l’exercice des plus sublimes vertus éleve 
et nourrit le génie”, que remete simultaneamente para a educação 
e para a sensibilidade do génio feminino, temas de que a autora se 
ocuparia até falecer. No entanto, Mary e outras autoras britânicas 
– como Hannah More, Mary Hays, charlotte turner Smith, Mary 
Robinson, Helen Maria williams e Maria Edgeworth – consideram 
Rousseau “sexista”. (Mellor: 141-159) Estética e ideologia unem-se, as-
sim, na obra de wollstonecraft com um intuito (também) político, 
embora os seus romances sejam relativamente esquecidos perante 
o sucesso de Vindications até sensivelmente à década de setenta do 
século passado, quando surgem reedições dessas ficções, e mesmo 
esses projectos editoriais feministas – por exemplo a introdução de 
Eleanor Flexner, na edição da American Penguin, de 1973 – defen-
dem que Mary não foi uma romancista talentosa.

como é sabido, os temas wollstonecrafteanos por excelência são 
a educação-formação, a emancipação e o desenvolvimento femini-
nos, pelo que não espanta que Mary seja considerado, talvez erra-
damente, um Bildungsroman sentimental por alguns autores. (Kelly, 
“Introduction”: xvi; Kelly, Revolutionary: 41; Faubert: 25) o romance 
partilha características e temáticas com o Bildungsroman ao ilustrar 
como uma mulher inteligente e independente pode aprender ao lon-
go da vida, em contacto com a natureza, na sociedade, com amigos, 
a viajar, a ler, a escrever e a reflectir. o verbo “aprender” e o subs-
tantivo “aprendizagem” tornam-se recorrentes no texto, enfatizan-
do o processo cumulativo da formação da protagonista, que passa 
pela aprendizagem da emotividade (sentimentalismo), da religião 
(90-91) e dos afectos. No entanto, a obra não se aproxima ainda do 
chamado growing up novel devido ao poder masculino e ao casamen-
to que oprimem. Embora a protagonista se distinga das sentimentais 
personagens femininas, os seus percurso e vitória não são ainda os 
desejados devido a amarras sociais que é necessário questionar tam-
bém através da ficção. Afinal, por que haveria o leitor de se prender 
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às expectativas românticas quando a vida ficcionalizada poderá ser 
tão mais interessante, para além dos romances sentimentais, per-
gunta a narradora num dos inúmeros exercícios metaficcionais do 
texto, que estimulam a curiosidade do leitor interpelado: 

if my readers would excuse the sportiveness of fancy, and give me credit 

for genius, I would go on and tell them such tales as would force sweet 

tears of sensibility to flow in copious showers down beautiful cheeks, to 

the discomposure of rouge, &c. &c. Nay, I would make it so interesting, 

that the fair peruser should beg the hair-dresser to settle the curls himself, 

and not interrupt her. (81)

A leitura e a escrita fazem, assim, parte do longo processo de 
formação/educação das personagens, sendo encaradas como práti-
cas sociais e didácticas na época romântica. (Richardson, 1990) A 
própria autora é reconhecida como auto-didacta (aprendeu várias 
línguas) e foi professora e tutora, pelo que os objectivos educativos 
das suas duas narrativas ficcionais devem ser interpretados tendo em 
conta quer a sua obra didactico-pedagógica publicada ainda antes de 
Mary (Thoughts on the Education of Daughters: With Reflections on Fe-
male Conduct, in the More Important Duties of Life, 1787),7 quer o con-
texto político de então, o radicalismo dos anos (17)90, a educação e 
a luta pelos direitos das mulheres e dos escravos nas colónias,8 que 
coincidem com os futuros objectivos políticos da autora, na senda 

7. A sua obra para crianças Original Stories From Real Life: With Conversations Calculated to Regulate 
the Affections and Form the Mind to Truth and Goodness, 1788; a tradução de Jacques Necker, Of the 
Importance of Religious Opinions, 1788, e de christian Gotthilf Salzmann, Elements of Morality, for the 
Use of Children; With an Introductory Address to Parents, 1790, mas especialmente as suas obras: The 
Female Reader: Or, Miscellaneous Pieces, in Prose and Verse; Selected from the Best Writers, and Disposed 
under Proper Heads; for the Improvement of Young Women. By Mr. Cresswick, Teacher of Elocution [Mary 
wollstonecraft]. To Which is Prefixed a Preface, Containing Some Hints on Female Education, 1789; A 
Vindication of the Rights of Men, in a Letter to the Right Honourable Edmund Burke, 1790; A Vindication of 
the Rights of Woman with Strictures on Moral and Political Subjects, 1792 e “on the Prevailing opinion 
of a Sexual character in women, with Strictures on dr. Gregory’s legacy to His daughters”, 1792, 
entre outras.

8. A escravatura fora abolida na Grã-bretanha em 1772, mas permaneceria legal nas colónias, como é 
sabido, até ao Slavery Abolition Act (1833).
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do ideal de igualdade da Revolução Francesa. (Faubert: 34) Se Mary e 
Maria, redigidos, respectivamente, no início e no final da carreira de 
Mary, são romances também sentimentais – fruto da sua época e da 
ideologia e da estética patriarcais que wollstonecraft combate como 
discursos que constroem e modelam a feminilidade –, essas narra-
tivas assumem-se também como estratégias para simultaneamente 
corresponder ao horizonte de expectativas das leitoras de então e 
educá-las depois ao longo do processo de leitura. Aliás, a autora cha-
ma a atenção para esse mesmo processo nas páginas 79-80 de Mary 
(quando da descrição do quotidiano de Eliza) e em Rights of Woman, 
abordando quer a função da literatura como arma de manipulação 
para manter (e desafiar) o status quo, quer a temática das mulheres 
submissas e passivas através do sentimentalismo que infantiliza, 
pois o romance sentimental promove esse sentimentalismo artificial 
e ridículo e representa as mulheres fracas e intelectualmente limita-
das como atraentes:

anxious to render my sex more respectable members of society, I shall try 

to avoid that flowery diction which has glided from essays into novels, 

and from novels into familiar letters of conversation. the pretty nothings 

– these caricatures of the real beauty of sensibility (…) create a kind of 

sickly delicacy (…) and a deluge of false sentiments and over-stretched 

feelings, stifling the natural emotions of the heart (…). the education of 

women has, of late, been more attended to than formerly, yet they are still 

reckoned as frivolous sex (…). women, subjected by ignorance to their sen-

sations, and only taught to look for happiness in love, refine on sensual feelings 

(…). women (…) are amused by the reveries of the stupid novelists, who, know-

ing little of human nature, work up stale tales, and describe meretricious 

scenes, all retailed in a sentimental jargon, which equally tend to corrupt the 

taste, and draw the heart aside from its daily duties. I do not mention the 

understanding, because never having been exercised, its slumbering energies 

rest inactive. (wollstonecraft, Rights of Woman: 8, 425-426) [ênfase nossa]

Podemos, assim, concluir que a literatura produzida pela indús-
tria literária patriarcal e até feminina (“gerida” por homens) para o 



57

estudos / essays

público feminil “adoecia” as mulheres ao torná-las inferiores e mes-
quinhas, como a mãe de Mary no romance, que lê romances senti-
mentais, ou as mulheres britânicas em lisboa, apenas preocupadas 
com as aparências. A leitura, a educação, a sexualidade, as mentes e 
os corpos transgressores seriam os medicamentos para essa “doen-
ça” fruto do controlo patriarcal. Mary tenta, então, criar um novo 
tipo de sensibilidade através do (seu) próprio romance sentimental, 
que educa o gosto feminino e simultaneamente demonstra o valor 
da sensibilidade moderada, pelo que a obra de que nos ocupamos 
também é lida como um romance sobre a “verdadeira” sensibilidade. 
(Faubert: 36-38) Aliás, na página 135, a narradora descreve Mary a 
chorar após uma desilusão amorosa (imagem típica da mulher no 
romance sentimental) e assume-se aristotélica ao invocar o efeito 
catártico da arte e do ambiente natural no ser humano, sensível e 
emotivo por natureza, unindo o sentimento e a empatia os membros 
da humanidade, como Mary conclui em lisboa, apesar das diferen-
ças culturais. Noutros momentos da acção, a narradora apresenta a 
protagonista como detentora de uma força mental e física (auto-con-
trolo) fora do comum – “such power over her apetites and whims (...) 
she conquered them so entirely”; (92) “she did not feel bodily pain”; 
(114) – ou seja, tal como a natureza humana, as personagens e as 
ideias são complexas e contraditórias. logo no início do “Advertise-
ment”, a autora deixa claro que ficcionaliza as aventuras de um novo 
tipo de génio feminino e não de personagens que considera conser-
vadoramente estereotipadas (“insipid”), (76) como Clarissa ou Lady 
Grandison (History of Sir Charles Grandison, 1754-1754), de Samuel 
Richardson, e Sophie, de Rousseau: “this woman is neither a clarissa, 
a lady G, nor a Sophie”. (75) wollstonecraft caracteriza Mary como 
uma mulher adulta e inteligente que rejeita as normas sociais e se-
xuais do século XVIII de forma algo andrógina, aproximando a sua 
determinação à masculina.

os dois romances balizam a sua actividade como escritora e ocu-
pam-se de muitos dos temas que caracterizariam a sua obra, como 
os direitos e as escolhas/alternativas das mulheres, a ausência de 
ocupações condignas para mulheres, a caridade, o casamento-prisão 
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(como revelaram ser o da sua irmã Eliza e o de Fanny), a subjuga-
ção doméstica, a justiça social, o papel e o estatuto da mulher e do 
homem na sociedade (género), a natureza e a condição humanas, 
a sensibilidade/o sentimentalismo e a mulher, a relação amorosa, 
social e de poder entre o homem e a mulher (Sapiro: 14-15) e a for-
ma como a mulher é moldada pela cultura. Apesar de o excipit da 
obra parecer oferecer uma mensagem de esperança para a mulher 
que anseia por liberdade, ela habita um mundo “where there is neither 
marrying, nor giving in marriage”, (148) pois o casamento faz dela 
uma escrava; (131)9 daí que Hoeveler (31) defenda que Mary é um 
romance sentimental (devido às temáticas da morte, das emoções 
desmesuradas e perseguições) marcado pelo “feminismo gótico”, ou 
seja, pela valorização da heroína perseguida. os referidos temas são, 
por vezes, abordados de forma contraditória, desenvolvendo-se o ca-
rácter das protagonistas de Mary e os enredos à luz de teorias médi-
cas sobre o desenvolvimento da mente e sobre o género, de teorias 
educacionais e do radicalismo dos anos (17)90, que eram também 
assimiladas pelo público feminino que lia sobretudo romances e no-
velas e não tanto prosa polémica. (Faubert: 13) Numa missiva que 
envia ao Reverendo Henry Gabell (13-09-1787), wollstonecraft (Col-
lected Letters: 136) desenvolve esses mesmos temas ao falar de Mary: 
“spite of my vexations, I have lately written, a fiction which I intend 
to give to the world; it is a tale, to illustrate an opinion of mine, that a 
genius will educate itself”,10 carta através da qual a autora se assume 
simultaneamente como escritora e teórica, ou seja, uma autoridade 
no que diz respeito à educação do génio feminino. Fica também cla-
ro o uso da ficção como estratégia por parte da autora para veicular 
ideias e posicionamentos pessoais.

9. também em Rights of Woman, a autora designa as mulheres casadas de “house slaves”.
10. Sobre esta temática, brody afirma:

 
wollstonecraft poured all of the resentments she harbored against her often-violent father 
and her unaffectionate and indifferent mother into her autobiographical novel, Mary. She 
suggested that the reasons for her own frequent ungappiness lay in her childhood and in the 
volatile personality she shared with her father. (61)
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Kaplan (35) afirma que a diferença entre os romances e os trata-
dos filosóficos de wollstonecraft é que a ficção celebra e valoriza a 
emotividade feminina, enquanto os tratados apresentam a emoção 
como reaccionária e regressiva. Embora pareça que a protagonista 
cresce e aceita o sentimentalismo, a autora enaltece a amizade ro-
mântica como preferível ao casamento, (Johnson, Equivocal: 48) e a 
longínqua lisboa é o espaço estrangeiro e estranho desses encontros 
(mais livres) da personagem casada, quer com a sua amiga Ann, quer 
com Henry, no seio de uma mini Grã-bretanha que o hotel-colónia 
de pacientes britânicos representa sinedoquicamente, como vere-
mos; daí que Kelly (“Introduction”: xvi) afirme que Mary condena o 
sexismo e a cultura dos falsos sentimentalismo e a sensibilidade que 
a sociedade patriarcal promove, por exemplo, através do romance 
sentimental, que, por sua vez, ela deseja redefinir. É sabido que, nos 
seus mais variados escritos, Mary é ambivalente e até contraditória 
no que diz respeito ao sentimentalismo, o que revela a complexidade 
da questão e o facto de os autores não estarem imunes aos efeitos da 
ideologia que tenta repudiar, tendo, por vezes, que mimetizar dis-
cursos e posturas para os poder subverter. o romance defende, en-
tão, que o uso pleno da razão e a determinação são essenciais para 
chegarmos às nossas conclusões em vez de imitarmos os outros, e 
advoga uma sensibilidade ou um sentimentalismo moderados pela 
razão. (135)

como a narradora sugere, a educação/formação de Mary e a da 
sua mãe, Eliza, enquanto mulheres da alta sociedade, é limitada, 
pois são educadas apenas para casar e tratar do lar, (77) postura de-
monstrada também pelas mulheres britânicas que em Portugal cri-
ticam as duas amigas. No capítulo VII do romance, Ann começa a 
sentir sintomas típicos de “consumptive disorders”, (98) e o médico 
aconselha, como era comum, uma viagem para evitar o rigoroso In-
verno inglês. Mary decide imediatamente acompanhá-la, e, tendo de 
escolher entre o Sul de França e lisboa, decide-se pela capital portu-
guesa, “on account of its being further removed from the only person 
she wished not to see”, o marido, (100-101) e, caso a saúde de Ann 
o tivesse permitido, a protagonista teria escolhido uma ilha remota 
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para fugir de charles para sempre, (120) revelando uma aversão ex-
trema. Já Henry confessaria, na página 117, que escolhera lisboa 
para convalescer porque já tinha viajado pelo resto do “continente”. 

As viagens para o Sul da Europa para curar-atenuar a tuberculose 
levam, por exemplo, Keats a Roma, bastando, no que diz respeito 
a Portugal, recordar a famosa viagem de Henry Fielding, em 1754, 
escritor que falece, como é sabido, em lisboa. (Ferreira: 92) o ca-
pítulo nono de Mary ocupa-se da partida de Falmouth, da viagem 
e da chegada a Portugal, uma semana após as protagonistas deixa-
rem a cornualha. A primeira visão, como acontece noutros relatos 
de viagem, é a “rock of lisbon” (cabo da Roca), referente geográfico 
para inúmeros viajantes. (Hickey: 370; The Lisbon Guide: 22) No dia 
seguinte, as duas amigas desembarcam a uma distância de três mi-
lhas de lisboa (“at the castle”), que poderá designar um qualquer 
forte ao longo do tejo, mas não o castelo de São Jorge, ao contrário 
do que sugere Faubert. (101, n. 3) Será muito provavelmente a torre 
de belém, pois, de seguida, a narradora informa que as inglesas se 
alojaram no convento das Irlandesas, nas proximidades do tejo, que 
é, decerto, o convento (de Nossa Senhora) do bom Sucesso, ou das 
dominicanas Irlandesas, em belém, que acolheu cinquenta freiras 
irlandesas em 1639, e cuja estrutura pouco sofrera com o terramoto 
de 1755, pelo que a estada das amigas no edifício seria possível. o 
católico assume-se como “definitional other” (Parker et al.: 5) no que 
diz respeito à auto-definição da maioria dos britânicos (protestan-
tes), e o tópico do católico demonizado ou carnavalizado faz parte 
do imaginário literário britânico coevo, sobretudo nas obras que fa-
zem parte da Protestant imaginative writing. (Shell: 1-2) o universo 
religioso católico é o primeiro espaço de contacto com a realidade 
portuguesa, marcado pelo som de um órgão na igreja do já referido 
convento, por conversas entre Ann e uma freira e pelo canto de uma 
religiosa que emociona Mary, fazendo-a chorar “tears of gratitude 
and tenderness”, (102) pois numa “unknown land” a protagonista 
sente-se só, sentimento que exacerba a sua relação com deus. A nar-
radora ocupa-se assim também das reacções psicológicas da prota-
gonista perante a alteridade e novas formas de “ser”, nomeadamente 
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no que diz respeito à sua fé e relativa tolerância religiosa, pois não 
rejeita as celebrações e rituais católicos que aprecia. Após as amigas 
se estabeleceram no hotel de inválidos, o romance descreve, já não a 
tolerância individual das amigas, mas a reacção colectiva da comuni-
dade britânica às cerimónias católicas, ridicularizando “the pagean-
try they were all surprised at observing”, (104) embora o espírito 
crítico de Mary a leve a concluir que o outro religioso também tem 
a sua razão. Aliás, The Lisbon Guide (1800), dedicado a “invalids who 
visit lisbon”, refere essa mesma curiosidade e o espanto dos britâni-
cos (para quem os católicos são estranhos demonizados): “the cere-
monies of the Popish religion, especially on particular festivals, are 
naturally objects of curiosity to an Englishman; but however they 
may amuse, they cannot please (…) bigotry and atheism are found 
together in lisbon.” (15)

A primeira imagem terrena de lisboa, a das carruagens, é ne-
gativa – “ugly carriages peculiar to the country” – (101) e também 
se encontra em descrições não ficcionais de lisboa, nomeadamente 
em The Lisbon Guide (25-26) e ainda na edição americana de 1855 
do M’Culloch’s Universal Gazeteer, (191) intertexto do romance: “their 
carriages of all kinds, from the fidalgo’s family coach to the peasant’s 
market-cart, their agricultural implements, cutlery, locks & keys, 
&c., are ludicrously bad. they seem to disdain improvement, and are 
so infinitely below par, so strikingly inferior to the rest of Europe as 
to form a disgraceful wonder in the midst of the 19th century.” Ali-
ás, a referência às carruagens não é de admirar, pois, como william 
Hickey informa em 1782, “a carriage was an indispensable requisite 
at lisbon”. (374)

do inicial espaço religioso que funciona como fronteira de ini-
ciação para as duas amigas, as viajantes mudam-se para um hotel 
preparado para receber doentes (“invalids”) e que funciona como 
uma “colónia” britânica. Já em 1872, três anos antes de Mary wolls-
tonecraft viajar para lisboa, william Hickey (372) se alojara num 
desses hotéis, nomeadamente o hotel de Mrs. william, onde se insta-
lam doentes britânicos e os parentes que os acompanham, por vezes 
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famílias inteiras. o viajante descreve a doença de vários pacientes11 e 
o quotidiano desses estabelecimentos, ambiente que se aproxima do 
ficcionalizado em Mary: 

there were also several other male invalids, all of whom assembled every 

morning in the coffee-room, a noble apartment (…). Here I ususally em-

ployed an hour or two daily in reading English and other newspapers and 

admiring the beautiful scenery from the windows. It was, however, a great 

drawback to my amusement to observe several of the invalids daily sink-

ing into the grave, yet notwithstanding this was too evident to every per-

son who looked at them, the victims themselves seemed unconscious of 

their danger. (Hickey: 373)

um guia publicado, em 1870, pelo médico Michael c. Grabham, 
sobre a Madeira e Portugal continental, para pacientes britânicos e 
familiares, refere também esse tipo de estabelecimentos em lisboa, 
identificando-os: “the principal hotels in lisbon are the “central,” 
near the tagus, and the “braganza,” at a higher elevation; Mrs. du-
rand, also, in Rua dos [sic] Flores, has a house well situated and adpa-
ted to the requirements of invalids and families”. (Grabham: 197) 

11. I could not help feeling extremely interested for one very elegant young man who stood in this class. 
His name was Richardson, only two-and-twenty years of age and in possession of a large estate in 
devonshire. His patriotic zeal had induced him to take an active part in training a newly raised 
corps of Militia, in the performance of which duty he exposed himself to more hardships than he 
had strength of constitution to bear, sleeping in a tent in damp and swampy situations, which pro-
duced first cold and cough, then tendency to consumption. the physicians, pursuing the customary 
routine, began their operations at his own house, then ordered him to bristol hot wells, and finally 
to lisbon, where he had been two months when we arrived. He grew gradually weaker and weaker, 
so much so that at last he with difficulty could crawl from his bed-chamber to the coffee-room 
assisted by the arm of his servant, yet, although reduced to that miserably languid state, and having 
become an absolute skeleton, he thought not of death. on the contrary, he talked with confidence 
of future plans that he intended carrying into effect, remarking that as he did not think he had deri-
ved any material benefit from the climate of lisbon he would return home for the summer months, 
and if it proved necessary that he again should move he would try Italy, and this he said at a time 
when I used to look at him with the most anxious alarm from actually expecting every moment to 
behold him fall from hia chair a corpse. when we had been at the hotel about a month, his servant, 
entering his room to open the window shutters one morning, found him laying half out of bed, his 
head on the floor, quite dead, and he must have been so some hours, the body being cold and stiff. 
(Hickey:373-374)
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Aliás, The Lisbon Guide reúne uma série de “dicas” úteis para “doen-
tes” e complementa os silêncios no romance de Mary sobre a via-
gem e a estada dos pacientes, nomeadamente em hotéis de lisboa, 
(The Lisbon: 9-10) como o Hotel boulnois, na calçada da Estrela, o 
“Rundle’s hotel”, na zona de buenos Aires, ou o “william’s hotel”. 
(11-12, 17) Em Mary, Ann constipa-se na carruagem a caminho do 
hotel para “inválidos” e sofre ao chegar à nova residência, pelo que 
não é de admirar que o já referido guia de 1800 avise os doentes bri-
tânicos antes da viagem: 

the sudden change in the evening from heat to cold, is one of the principal 

defects in the lisbon climate; invalids must guard against it by wearing 

even warmer clothing than they have been used to in England. this is the 

more necessary as fire-places are seldom to be found in fitting-rooms. (The 

Lisbon: 12-13)

os romances de Mary ilustram os vários motivos de viagem para 
Portugal e para o continente europeu, ou seja, por motivos de negó-
cios (tio da protagonista em Maria), de estudo (charles), de turismo, 
para fugir a situações difíceis ou indesejadas (Mary), e ainda por mo-
tivos de saúde, como destino de convalescença (Ann, Henry e “coló-
nia” britânica em lisboa), como acontece com inúmeros britânicos 
que, a partir de 1860, passariam a preferir a Riviera francesa, (Pem-
ble: 85-86) mudando-se para novas zonas quando os antigos “sana-
tórios” de Inverno eram invadidos por pacientes-turistas e ficavam 
sobrelotados. como informa Jeremy black, (205) e Mary ficcionali-
za, a ida às termas inglesas foi gradualmente substituída pela “health 
travel” no século XVIII: “to travel abroad for health represented a 
fusion of two of the more important developments in upper-class ac-
tivities in this period: tourism and travelling for health.” wollstone-
craft ficcionaliza, assim, como veremos, as condições psicológicas, 
ambientais, biológicas, culturais e de género da doença e do acto de 
viajar. os temas literários da enfermidade e de Mary como “cuidado-
ra” acentuam-se após a chegada a lisboa, espaço onde Ann deveria 
melhorar, estratégia que contribui para a construção do suspense da 
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narrativa e para a caracterização positiva da protagonista. o hotel de 
“invalids”, termo repetido várias vezes na página 102, é uma “coló-
nia” britânica onde os residentes trocam motivos da estada e novi-
dades de “casa”, havendo um sentido de comunidade e de identidade 
nacional britânica, bem como uma empatia quase imediata entre 
conterrâneos, mas que não se estende a Mary e Ann, que se tornam 
logo alvos de gossip. Aliás, em 1900, um artigo de linden (85) sobre 
inválidos refere as “colonies for the consumptive” como “imagined 
communities” de doentes. A estranheza do novo país faz com que 
os residentes desses hotéis se relacionem de forma menos informal 
do que se relacionariam se recebessem visitas em casa, sendo as-
sim acentuados os efeitos do “strange country” (102) nos viajantes. 
A doença física e a morte na Grã-bretanha e de britânicos em lisboa 
sugerem a ideia de corrupção física e espiritual, agindo as abastadas 
mulheres acompanhantes (e saudáveis) britânicas de uma forma do-
entia para com Ann e Mary, como se fosse um comportamento vicia-
do, atitude que enfatiza claramente a experiência física da doença e 
o estado decadente desse meio social. 

o desejo amoroso de Mary encontra-se morbidamente associado 
à doença, e a morte é, por sua vez, associada (no estrangeiro e “em 
casa”) à impossibilidade de ser livre e de ter sucesso. A metáfora da 
doença é, há muito, utilizada para ilustrar e denunciar males sociais 
e caracterizar a condição humana, (Sontag, 1979; lawlor: 1-10) e foi-
-o no âmbito do debate da chamada “condition-of-England”, que 
ganharia forma simultaneamente através da literatura médica, das 
polémicas socio-políticas e da própria ficção. (williams: ix) Mary 
ama e dedica-se apenas a (curar) corpos doentes, sugerindo sinedo-
quicamente que, apesar de a tuberculose ser uma doença individual 
(Sontag: 28; byrne: 2) e não colectiva, em lisboa há toda uma co-
munidade britânica que padece dessa enfermidade e, sobretudo, que 
esse colectivo (feminino) está doente e é mantido nesse estado, pelo 
que necessita de uma (auto-)cura para erradicar a doença e enganar 
a morte (interior) a que está votada pela sociedade patriarcal, sub-
jugada a casamentos-prisão “arranjados”. Aliás, encontramos essa 
mesma imagem da condição feminina (doente) como constructo 
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cultural em Vindication of the Rights of Woman, (108, n.1) situação 
que caracteriza a mãe de Mary e as britânicas no hotel em lisboa, 
e acentua as temáticas da fadiga, da fraqueza, da (in)capacidade, do 
consolo, da ansiedade e da morte: 

 if women are in general feeble both in body and mind, it arises less from 

nature than from education. we encourage a vicious indolence and inac-

tivity, which we falsely call delicacy; instead of hardening their minds by 

the severer principles of reason and philosophy, we breed them to useless 

arts, which terminate in vanity and sensuality. 

A narradora apresenta a comunidade britânica em lisboa com 
base na sua invalidez e no seu sofrimento colectivo, fazendo esses 
estados parte da identidade desse grupo. Frawley, (3) ao estudar a 
relação entre invalidez e identidade, bem como a figura do inválido 
na Grã-bretanha do século XIX, chama a atenção para as instituições 
e os agentes que ajudam e dão forma à construção dessa identidade 
e dos estados de espírito e de saúde, “signifying not simply a me-
dical condition or exclusively a social role, invalidism might more 
profitably be thought as a cultural mentality, a mode of thought 
that shaped and a posture that expressed the way men and women 
conceptualized, experienced and represented a wide range of afflic-
tions”, e esse processo acentua-se no romance de wollstonecraft com 
a chegada das amigas a Portugal, como revela a cronotópica e atribu-
lada viagem de carruagem entre o convento das freiras dominicanas 
irlandesas e o hotel de pacientes.

As necessidades da doente (Ann) passam a condicionar a activi-
dade da sua cuidadora (Mary), inserindo-se ambas na comunidade 
de inválidos britânicos em sofrimento e convalescença num hotel 
preparado para o efeito em lisboa. A capital portuguesa acolhe, as-
sim, esse colectivo de doentes, e o clima luso (enquanto agente cura-
tivo e alívio para a depressão) passa a ser uma temática/preocupação 
desde o início da estada das amigas, até porque a viagem a Portugal 
tem um único propósito: a cura de Ann, remetendo esse hotel para 
os pacientes britânicos que viajam para o estrangeiro em busca de 
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cura ou de uma vida melhor (“search for health”), ou seja, para o tu-
rismo de saúde e para a climoterapia, no âmbito dos quais Portugal 
continental e o arquipélago da Madeira eram, como já vimos, desti-
nos frequentes e espaços de convalescença, ou “blessed borderland 
of convalescence”. (Shand: 546) Esse fenómeno é atestado por obras 
anónimas como The Diary of an Invalid: Being the Journal of a Tour in 
Pursuit of Health in Portugal, Italy, Switzerland and France in the Years 
1817, 1818, and 1919 (1820), de Henry Matthews, A Letter to an Invalid 
about to Visit the Island of Madeira (1834), A Brief Letter of Advice to an 
Invalid, in Reply to a Request for Information about Madeira as a Winter 
Residence, by an Ex-Invalid (1859), ou ainda A Sketch of Madeira: Con-
taining Information for the Traveller, or Invalid Visitor (1851), de Edward 
V. Harcourt.12 o outro romance (inacabado) de Mary, The Wrongs 
of Woman: or, Maria, também refere lisboa como destino do tio da 
protagonista por motivos de saúde, (245) cidade para onde ela pre-
tende fugir do marido, mal o seu estado de saúde o permita, para ser 
protegida pelo tio, que ainda aí se encontra, (259) mas que poderá 
já, entretanto, ter falecido. (261-262) lisboa assume-se assim como 
espaço de alívio para doentes (tuberculose), para mulheres oprimi-
das pelo casamento na Inglaterra, e também como destino de evasão 
masculina, como acontecera com Skeys, marido de Fanny, que deve-
ria ter casado com ela muito mais cedo e evitar o agravamento da sua 
saúde, em vez de ter andado a esbanjar dinheiro em lisboa, como se 
queixa wollstonecraft, em Julho de 1875, numa missiva para Geor-
ge blood, (Pennrich: 51) irmão mais novo do visado, que também 
visitaria lisboa.

Ironicamente, em Mary, a chuva da primeira semana confina as 
amigas ao hotel e piora o estado de saúde de Ann, forçando-as a con-
viver com desagradáveis compatriotas na comunidade “inválida” bri-
tânica, onde reina a má-língua de mulheres desinteressantes. Mary 
ajuda vários turistas “doentes” femininos e masculinos em lisboa, 
tal como auxilia os economicamente desfavorecidos em Inglaterra. 

12. Sobre as viagens de inválidos britânicos para o estrangeiro no século XIX, veja-se Frawley (113-155). 
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Por outro lado, a inactividade dos enfermos Ann e Henry enfatiza 
a produtividade, a pro-actividade e o “génio” de Mary, enquanto os 
pacientes reproduzem uma pequena Grã-bretanha no hospital que 
passa a ser o seu “lar” temporário no clima estranho que (eventual-
mente) os curará. o hospital de lisboa pode ser interpretado como 
um sick-room e é um dos inúmeros espaços-instituições do fenómeno 
que Hacking (13) chama “ecological niche” da invalidez, ou seja, um 
fenómeno que não é apenas social, nem médico, nem depende ape-
nas do paciente, mas que emerge “from the concatenation of an ex-
traordinary large number of diverse types of manifestation of ilness”. 
Aliás, a relação de Mary com terceiros parece passar por essa devoção 
para com os mais desfavorecidos, uma condição difícil que a carac-
teriza na infância relativamente aos afectos. Para a protagonista, lis-
boa é, portanto, o espaço da aprendizagem intensiva da doença, da 
paixão e do valor da vida, tal como do desgosto (morte de Ann), do 
amor que se renova (Henry) e da esperança. o estrangeiro é também 
sinónimo da fuga ao casamento-prisão. A Grã-bretanha social pare-
ce estar doente, sendo a natureza e o estrangeiro longínquo espaços 
de evasão, acabando a doença sempre por exigir exílio e por acarre-
tar posteriormente a morte, e não a recuperação. A sensibilidade exa-
cerbada de Mary e a aversão violenta ao marido poder-se-iam dever a 
um estado depressivo, viajando ela também como “nervous invalid”, 
a par de tuberculosos, como Ann e Henry. Em lisboa, os doentes 
beneficiam do clima marítimo, de sol, de uma nova paisagem e de 
entretenimento, enquanto Mary beneficia da ausência do marido, 
cuja presença não suporta, fuga que a viagem lhe proporciona.

o novo país e a nova comunidade de pacientes britânicos a in-
teragir de modo informal complementam a sua educação e forma 
de ver o mundo, levando à seguinte reflexão: “she indulged herself 
in viewing new modes of life, and searching out the causes which 
produced them. She had a metaphisical turn, which inclined her to 
reflect on every object that passed by her (…) every opinion was 
examined before it was adopted. (104) A observação de Mary leva a 
narradora, que se auto-caracteriza como “faithful historian”, (105) 
a entreter o leitor com alguma gossip, pois no hospital encontram-se 
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uma paciente e duas familiares (“fashionable women”) (105) que a 
acompanhavam e que apenas se importam com o que os outros po-
derão dizer acerca de si, “fracas” e sem qualquer ideia na cabeça, 
postura que, claro, leva Mary e a narradora a criticá-las de forma 
sarcástica e com um tom de superioridade: “it is scarcely necessary 
to add, that their minds had received little cultivation” (105) /“stu-
pid gravity (...) ignorant (...) their narrow souls”, (106) ou seja, existe 
nesta afirmação uma crítica directa à educação feminina e às expec-
tativas (mesquinhas) que certas mulheres tinham relativamente a 
si mesmas na sociedade e no casamento: “to captivate lords”, (105) 
posições que seriam posteriormente desenvolvidas em Rights of Wo-
men. A má-língua assume-se, assim, como ocupação favorita entre 
empregadas e entre essas três britânicas. A prática de controlo social 
através da onzenice é pautada por juízos de valor relativos à classe 
social a que as demais personagens pertencem, recordando que o 
poder económico-social (da mulher) advém da esfera masculina da 
família, e, no século XVIII, a maioria dos casamentos nas classes 
mais elevadas eram “arranjados”, sem levar em consideração os sen-
timentos e gostos das jovens. (Staves: 119)

o bom tempo permite a Mary sair sozinha para admirar as ruínas 
do terramoto ainda visíveis por toda a cidade, passear nas margens 
do tejo, “to feast her eyes with the sight of that magnificente river”, 
(109) ou visitar igrejas para apreciar pinturas históricas. Mary é assim 
caracterizada como uma turista com interesses culturais que mantém 
o seu contacto com a Natureza e aprecia a cultura de outros países, 
embora as restantes mulheres não se interessem por arte, nem consi-
gam debater assuntos mais eruditos, situação que singulariza a pro-
tagonista. As visitas a conventos levam-na a reflectir sobre a natureza 
humana e a religião, e tais reflexões permitem-lhe entender melhor o 
comportamento das demais mulheres britânicas em Portugal. 

o estado de saúde de Henry vai piorando, e Ann acaba mesmo 
por falecer abruptamente, sendo o cadáver “stolen out of the house”, 
(115) decerto uma referência ao funeral (escondido) da amiga da au-
tora, anos antes em lisboa. (Ferreira: 94) Em Portugal e até nas suas 
colónias, os funerais de protestantes estavam proibidos e, mesmo 
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que acontecessem, deveriam ser discretos, tendo, no entanto, já sido 
inaugurado o cemitério protestante de lisboa quando Mary visita 
essa urbe, sem que a Igreja católica e parte da população vissem com 
bons olhos o enterro de “hereges” em solo católico, como revelam 
várias fontes inglesas, que culpam também a intolerante Inquisição. 
(Keating: 13-14)

Em geral sobre os portugueses, o capítulo XIV afirma que eles 
“are certainly the most uncivilized nation in Europe”, (111) sem 
que a narradora justifique essa mesma posição com exemplos espe-
cíficos, tratando-se de uma generalização como muitas outras que 
marcam o romance. As visitas a monumentos, como o Aqueduto 
das Águas livres, são apenas referidas e não descritas, detendo-se a 
narradora sobretudo no clima desses momentos (chuva e sol), um 
factor importante que afecta o seu quotidiano e o estado de saúde 
da comunidade britânica no hotel. Aliás, as próprias localização e 
identificação de monumentos de lisboa são vagas, como acontece 
no final da estada, quando Mary passeia de carruagem e visita (pro-
vavelmente) as ruínas do convento de São carmo: “she passed by 
the ruins of an old monastery on a very high hill; she got out to walk 
amongst the ruins”, (119) onde é “atacada” pelo vento, elemento na-
tural que ela também ouve do interior do barco em que, melancólica 
e triste, regressa a Inglaterra, continuando a apoiar os necessitados 
durante a dolorosa viagem marítima ao longo da qual tem como 
companheiros uma mulher que sofre de enjoos e um tuberculoso. 
A estada em lisboa é representada sobretudo a partir do interior de 
edifícios, e a narradora descreve a interacção das personagens em 
ambientes fechados ou durante passeios pontuais por lisboa, que 
são apenas referidos e não descritos. No último capítulo-resumo do 
romance, o leitor descobre que Mary regressa ao “continente” para 
melhorar a sua saúde em vários climas, “but her nerves were not to 
be restored to their former state”, volta também ao campo e continua 
a ajudar os necessitados: “she visited the sick, supported the old, and 
educated the young”. (148) 

Numa recensão que publica, em 1788, na Analytical Review, de-
dicada à obra Sketches of Society and Manners in Portugal, de Arthur 
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william costigan,13 wollstonecraft (“[Review]”) descreve Portugal, 
já após ter visitado o país, de forma negativa, como fizera no roman-
ce: “the most savage part of Europe, where superstition still reigns 
triumph”, (451) e onde o governo é arbitrário e a religião é absurda 
e impede o progresso e a moral. (451-452) Na página 456, a autora 
elogia as pertinentes afirmações de costigan e chama a atenção para 
o facto de o pobre, na Grã-bretanha, poder “enjoy the fruit of his 
labours, and even the culprit be brought speedily to trial, and not su-
ffered to languish in subterranean dungeons, a prey to anguish and 
unavailing regret”, ou seja, a imagem negativa de Portugal avançada 
por Mary encontra também eco nos parcos comentários que a autora 
tece, na sua recensão, ao país representado em Sketches. (Ferreira: 94) 
A escritora valida a informação veiculada por costigan devido ao seu 
próprio conhecimento enquanto viajante: “from our own knowledge 
of the country we can assure our readers, that the various stories of 
oppression, and the consequent misery of individuals, are notorious 
facts (...) the pride and prejudice of the [Portuguese] Fidalgos”, (457) 
também dados a exageradas galantarias, intrigas e a temperamen-
tos exacerbados, a “sensualidade latina” a que Aline Ferreira (96) 
se refere no seu estudo sobre Portugal na obra de wollstonecraft. 
Portugal é apresentado como um país de paradoxos, onde reinam, 
lado a lado, “honour and insincerety (…) a childish cruel religion, 
and the system of dissimulation it has introduced, Moorish customs, 
and an arbitrary government, have contributed to turn a savage into 
a monster, and the wildness of the appearance only conceals some 
of its deformities.” (457) o comportamento infantil dos portugueses 
estimulado pela igreja católica para mais facilmente os manipular 
é também referido, por exemplo, por Alexander Jardine. (II: 422-
423) em 1788, ou seja, os hetero-estereótipos associados a Portugal 
na escrita de viagens britânica são resumidos na recensão de for-
ma a reforçar a imagem negativa dos sentimentais descendentes de 

13. Sobre esta obra de costigan, veja-se castro (2007), a quem agradecemos a amável cedência de cópia 
da referida recensão. 
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“mouros”, corrompidos pela igreja católica e por um governo ineficaz 
e desumano. Portugal acaba, portanto, por não ser o espaço da busca 
quer da felicidade por parte das duas amigas, tema que este romance 
partilha com Rasselas (1759), de Samuel Johnson, quer do amor real 
e da anulação do “enredo” do casamento, (Johnson, “Mary”: 191-
198) mas é associado ao sofrimento (drama) e aos excessos católicos. 
Aliás, no ano de 1790, em A Vindication of the Rights of Men, (58) a 
autora feminista referir-se-ia a Portugal como um “despotic country” 
oposto à edénica Inglaterra onde imperam o mau gosto e a pobreza 
extrema, como recorda Aline Ferreira. (89) dois anos depois, em A 
Vindication of the Rights of Woman avançará exemplos da condição 
feminina em Portugal e do carácter dos portugueses.14

Mesmo que o romance não seja da mais elevada qualidade literá-
ria, é óbvio que o seu discurso em torno do género e dos direitos das 
mulheres é pioneiro, na medida em que dá vida ficcional a um génio 
feminino independente que visita lisboa, onde faz a aprendizagem 
da doença, da morte e do amor mais livre. Mary desbrava caminhos 
temáticos, caracterizações e “liberdades” inovadoras em termos da 
representação do(s) género(s) que serão desenvolvidos em narrati-
vas posteriores, como Jane Eyre (1847) e Vilette (1853), de charlotte 
brontë. (todd, “Introduction”: x) Já a emotividade/sensibilidade e a 
capacidade de apreciar o outro e o Self (Ferreira: 90) parecem re-
lacionar o quotidiano (da vida real) à ficção, à arte e à fé, como a 
estada em lisboa também revela ao juntar todas essas dimensões e 
permitir reflexões sobre a natureza humana. Se o modus vivendi das 
classes sociais elevadas é considerado claustrofóbico para as mulhe-
res britânicas, as viajantes irão encontrar esse mesmo problema na 
“colónia” em lisboa, uma “pequena” Grã-bretanha, que, ao contrá-
rio da protagonista, que se deixa “tocar” pela diferença (religiosa) do 

14. In Portugal, the country that I particularly allude to, it takes place of the most serious moral obli-
gations; for a man is seldom assassinated when in the company of a woman. the savage hand of 
rapine is unnerved by this chivalrous spirit; and, if the stroke of vengeance cannot be stayed—the 
lady is entreated to pardon the rudeness and depart in peace, though sprinkled, perhaps, with her 
husband’s or brother’s blood. (wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman:172)
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outro, parece nada conseguir aprender/apreciar perante o espectácu-
lo da alteridade, por mais negativo que o considerem ser. A viagem 
rumo ao outro é assim também uma viagem rumo ao Self cultural 
e colectivo britânico, cujos preconceitos sociais e morais patriarcais, 
perpetuados também pelas próprias mulheres, são criticados quer 
em casa, quer num espaço longínquo como Portugal, a par da into-
lerância católica.

Mary: A Fiction representa um novo tipo de sensibilidade/emoti-
vidade (ancorada na razão) e de feminilidade (auto-)educada e mais 
independente, embora o final da acção seja ambíguo e revele ainda a 
impossibilidade de a mulher crescer e se tornar independente, apesar 
de dever sonhar e lutar por essa liberdade. os romances de wollsto-
necraft indagam a natureza da emotividade, (Faubert: 41) ensinam 
aos leitores as diferenças e semelhanças de género (gender) e parti-
cipam no debate médico em torno (da “psicologia”)15 da formação 
do carácter humano, advogando que a educação das mulheres deve 
ser igual à dos homens, pois têm ambos a mesma capacidade inte-
lectual. ou seja, a autora rentabiliza aquilo a que tong (7) chama o 
impacto emocional da ficção, defendendo Kelly, no seu estudo The 
English Jacobine Novel, 1780-1805 (1976), que os romances deste pe-
ríodo deverão ser interpretados tendo em conta os debates e as polé-
micas científicas de então, nomeadamente os escritos “políticos” dos 
romancistas. 

curiosamente, tendo a autora visitado Portugal antes de se tor-
nar escritora, as impressões em missivas e nos romances sobre o país 
são poucas e telegráficas, em prol da descrição sobretudo de interac-
ções entre ingleses no hotel, o espaço da amizade, do confronto, da 
doença e, portanto, do cuidar. Não é apenas a imagem dos portugue-
ses que é negativa no romance e na recensão de que nos ocupámos, 
pois a caracterização da colónia de pacientes ingleses e dos seus fa-
miliares em lisboa é-o igualmente, isolando-se Mary ao longo não 

15. Sobre o uso de teorias médicas coevas sobre neurologia na obra de wollstonecraft, vejam-se Ranger 
(27-28) e Faubert (41-50).
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só da estada em Portugal, mas de todo o romance. As viagens de 
wollstonecraft a Portugal e a França permitiram-lhe observar a for-
ma de vida das mulheres em vários países, recolher material para as 
suas obras políticas, pelas quais é mais conhecida, e concluir que a 
mulher se deve (auto-)educar, enriquecendo sempre o seu desenvol-
vimento pessoal, e viajar e ler romances são duas formas de o fazer, 
conforme a vida e a obra da autora demonstram. wollstonecraft de-
senvolve a sua própria “estética do sofrimento” e “da solidariedade” 
(expressões de bahar: 8-12, 105, 128-136, 174) de uma comunidade 
(feminina) que deve defender os seus interesses, e, se Mary e Ann 
sofrem mentalmente com a opressão masculina, através de estraté-
gias como o casamento (arranjado), a própria doença física reforça o 
sofrimento da personagem colectiva feminina, não parecendo haver 
possibilidade de convalescença, mesmo no clima mais saudável de 
lisboa, porque a doença é social e imposta às mulheres, acabando 
alguns homens (como Henry) por ser também vítimas da mesma.
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William Beckford e o Mosteiro da Batalha

Introdução

a 
ligação de william beckford à batalha e ao seu mosteiro, que 
visitou em 1794, ficou plasmada, por um lado, no livro Recol-
lections of an Excursion to the Monasteries of Alcobaça and Bata-
lha e, por outro lado, no empreendimento arquitectónico de 
Fonthill Abbey, de que nos chegaram apenas vestígios – uma 

parte diminuta do edifício, aguarelas, gravuras e descrições. Essa li-
gação faz parte de uma relação mais vasta e profunda com Portugal, 
que se iniciou com o seu desembarque em lisboa, no mês de Maio 
de 1787. 

Falar de qualquer empreendimento de beckford significa falar do 
próprio beckford, de tal maneira é omnipresente a sua personalida-
de, a um tempo vívida, caprichosa, indomável, sensível, generosa e 
fiel a si própria. A arte foi para ele a própria vida, que viveu mergu-
lhado numa prodigiosa imaginação. daqui emergem várias dificul-
dades, como facilmente se pode adivinhar. A maior de todas reside 
na quase inevitável tendência em resvalar para juízos de ordem mo-
ral na crítica da obra, tanto mais que esta parece resultar directamen-
te, a todo o momento, de constrangimentos da vida pessoal. 

Pedro Redol
conservador do Mosteiro da batalha
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outra grande dificuldade encontra-se na valoração do testemu-
nho de beckford como fonte histórica, considerando-o, com frequên-
cia, pouco verdadeiro ou até mesmo armadilhado, e esquecendo que 
a verdade existia genuinamente para ele – como para qualquer ar-
tista – na imaginação. Neste sentido, o seu testemunho tem que ser 
interpretado em função não apenas das condições históricas em que 
foi produzido, mas também da intrínseca natureza poética. Pode-se 
dizer, então, que o valor da obra de beckford como fonte histórica 
existe na medida em que a mesma encerra valores estéticos, pois, 
entre outros aspectos, contribuiu para a história do gosto e para a 
mediação artística. 

com a sua mansão de Fonthill Abbey, a arquitectura neogótica 
adquire, em Inglaterra, um impulso de tal modo inusitado que, só 
considerando esse sonho de beckford, conseguimos compreender a 
escolha do projecto de charles barry para o novo palácio do Parla-
mento, erigido em westminster entre 1840 e 1860. com Recollections 
aparece, no universo da literatura de viagens, uma qualidade de es-
crita até então desconhecida e ulteriormente a custo igualada. Estes 
dois factos são, a nosso ver, suficientes para colocarmos a lupa, por 
alguns momentos, sobre a batalha de beckford.

Apesar da importância de que se revestem, como dissemos, os 
aspectos mais íntimos da vida de william beckford para a compre-
ensão da sua obra, abster-nos-emos de os recapitular, uma vez que 
foram já pormenorizadamente tratados por numerosos autores, com 
especial relevo para laura bettencourt Pires, no que respeita aos pe-
ríodos da sua estada em Portugal. (Pires, 1972)

1 . Até ao Mosteiro da Batalha 

da visita à batalha, em Junho de 1794, ficamos a saber pelo pró-
prio beckford: não no pequeno diário que fez da expedição aos mos-
teiros da Estremadura, (beckford, Recollections, 1972: xxiii-xxxii) em 
que não figura, mas em Recollections of an Excursion to the Monaste-
ries of Alcobaça and Batalha, escrito quarenta anos depois. (beckford, 
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1835) uma vez que esta obra é uma revisitação e que não nos inte-
ressa aqui apenas o seu valor estritamente histórico, afigura-se perti-
nente, para já, averiguar apenas a motivação dessa viagem.

Não é possível que, conforme se lê em Recollections, a visita tenha 
sido da iniciativa do Príncipe Regente, futuro d. João VI, pois beck-
ford só viria a ser por ele recebido em Maio de 1795. Mais provável 
é que a organização deste evento tivesse partido do seu amigo d. 
diogo de Menezes e que, por essa razão, tivesse sido acompanhado 
pelo Grão-Prior de Aviz, d. Manuel de Noronha e Menezes, seu tio e 
igualmente amigo de beckford, desde a primeira estada em Portugal. 
A antecipação da proximidade da casa real prende-se naturalmente 
com a necessidade que, aos setenta e quatro anos, beckford ainda 
sentia de mostrar aos seus compatriotas que privara com os mais al-
tos representantes da sociedade, algures noutra parte da Europa. No 
entanto, a ideia de ir à batalha deve ter partido do próprio beckford, 
informado sobre o seu mosteiro por outras fontes e talvez aconselha-
do pelo seu arquitecto, James wyatt.

Para se compreender o interesse de william beckford pela ba-
talha é necessário recuar até 1760, ano em que thomas Pitt (1737-
1793) visita o seu Mosteiro. (Frew e carey: 582-585; e Mateo: 9-22) 
tendo concluído os estudos universitários em cambridge, integrou 
uma embaixada extraordinária enviada pelo monarca britânico à 
coroa portuguesa, com o que dava início ao seu Grand Tour. A pas-
sagem por Portugal, a que se seguiria Espanha, foi determinada não 
só pelo facto de a Inglaterra se encontrar em guerra com a França, o 
que inviabilizava a travessia terrestre rumo a Itália, como ainda pelo 
objectivo de investigar as origens da arquitectura gótica, a instâncias 
de um círculo de intelectuais e antiquários de cambridge. Em par-
ticular, urgia argumentar contra a incómoda teoria, recuperada por 
christopher wren, de que o Gótico tinha a sua génese no chamado 
arco sarraceno. A partir de thomas Pitt, a visita aos grandes mostei-
ros da Estremadura – Alcobaça, batalha e, por vezes, Mafra – passa 
a fazer parte do itinerário de diversos viajantes ilustres da segunda 
metade do século XVIII, planeado, em vários casos, pela própria cor-
te portuguesa. 
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o diário de viagem de thomas Pitt (Pitt) chegou ao conhecimento 
de numerosos intelectuais, estetas e antiquários britânicos. um deles 
terá sido william conyngham (1733-1796), aristocrata irlandês que 
cedo se notabilizou pelo patrocínio do registo gráfico de monumen-
tos na sua ilha natal. o gosto pela arquitectura gótica, bem em voga 
na época, levou-o a procurar os serviços do arquitecto James wyatt, 
em 1775, para a renovação da sua residência ancestral, Slane castle. 
Porém, apenas dez anos mais tarde se efectivaria essa renovação, in-
formada já por uma nova visita do próprio william conyngham ao 
Mosteiro da batalha. (Alexander, “Fonthill”: 1430-1434) Entretanto, 
em 1783, vem a Portugal, invocando razões de saúde, mas natural-
mente com interesses dissimulados de prospecção económica e com 
o fito de desenhar o já famoso mosteiro gótico. Além do registo que 
dele fez directamente, na companhia do coronel tarrant e do capi-
tão broughton, procurou ainda obter eventuais desenhos existentes 
à data e encomendou trabalho ao pintor do Porto, João Glama Strö-
berle. (Murphy, Plans: ii; Murphy, Travels: 9; Neto: 15-20) Em 1788, 
encontrava-se ao serviço de william conyngham o arquitecto irlan-
dês James Murphy (1760-1814), com a incumbência de realizar dese-
nhos gerais do Mosteiro da batalha, a partir dos elementos reunidos 
pelo seu patrono. Verificando-se a insuficiência destes, Murphy é en-
viado à batalha, onde chega em 29 de Janeiro de 1789, apresentado 
por carta de um comerciante da colónia inglesa do Porto ao Prior da 
batalha. Residiu no Mosteiro durante treze semanas, que ocupou a 
medir e a desenhar exaustivamente o edifício. Seguiu-se um périplo 
pelo país, durante o restante ano de 1789, que terminou em Évora. 
Em 1790, Murphy regressa à sua pátria, onde começa a preparar a 
publicação dos desenhos, acompanhados de uma introdução teórica 
em que discute os fundamentos da arquitectura gótica, bem como 
da tradução de uma parte da História de S. Domingos de Frei luís de 
Sousa. A sua obra, intitulada Plans, Elevations, Sections and Views of 
the Church of Batalha, foi publicada em fascículos, entre 1792 e 1795, 
obtendo pronta aceitação por parte de um exigente público que é 
conhecido, em grande parte, pelas listas de assinantes publicadas 
no final dos fascículos. Entre eles contavam-se o príncipe regente 
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português e os monarcas britânicos, Horace walpole, James wyatt, 
william beckford e, naturalmente, william conyngham e o Mostei-
ro da batalha. o livro de Murphy seria o primeiro de uma série de le-
vantamentos rigorosos publicados sobre edifícios góticos, desta vez 
ingleses, que correspondeu ao interesse nascente pelo conhecimento 
profundo da sua arquitectura, com o objectivo de projectar, usan-
do os seus princípios formais, ou mesmo de empreender o respec-
tivo restauro. (watkin 55-56) com a publicação de Plans, Elevations, 
Sections and Views of the Church of Batalha consolidava-se também o 
prestígio do seu mecenas, w. conyngham, junto da Royal Antiquary 
Society of london, a que entretanto fora admitido em 1790.

Ainda em 1795, James Murphy dá à estampa Travels in Portugal, 
um diário ilustrado da sua viagem a Portugal, que, juntamente com 
o grande álbum que vinha a editar desde 1792, lhe deve ter trazido 
algum desafogo nos anos que se seguiram. Sabe-se que em 1799 vol-
tou a estar em Portugal, procurando alimentar um projecto de levan-
tamento de outros edifícios antigos, para o qual, ainda em 1801, bus-
cava – sem sucesso – um mecenas. Nesta última data, encontrava-se 
em dificuldades económicas que acabaram por o levar até Espanha, 
onde, entre Sevilha e córdova, recolheria material para dois outros 
projectos editoriais, concretizados ainda em vida, desta feita sobre 
antiguidades e história da Espanha árabe. (Murphy, Viagens: 12-16)

Geralmente acusado de escritor deficitário, a que não terá sido 
alheia a circunstância irónica de ter sido o próprio a afirmá-lo em 
primeiro lugar, temos que reconhecer diversos méritos a este ho-
mem invulgar. o primeiro de todos foi projectar o conhecimento 
do Mosteiro da batalha na Europa do seu tempo; o segundo, registar 
edifícios conventuais que o tornam fonte única para o conhecimen-
to de um mosteiro totalmente reconfigurado no século XIX, com 
a demolição de numerosos edifícios maneiristas; o terceiro foi pro-
porcionar-nos informação escrita sobre a comunidade da batalha e 
a sua vida no espaço conventual. beckford apelidou-o injustamente 
de “enfadonho desenhador”, (Recollections, 1835: 136) servindo-se, 
todavia, mais do que ninguém – sem nunca o dizer –, do seu inesti-
mável contributo.
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os contactos entre william beckford e o arquitecto James wyatt, 
que estão na origem de Fonthill Abbey, iniciaram-se em 1791. É pos-
sível que wyatt, assinante da obra de Murphy, tal como beckford, 
lhe tenha sugerido que visitasse a batalha. Natural é também que 
tenha visto alguns desenhos do Mosteiro realizados por esse seu ou-
tro cliente e patrono de Murphy, william conyngham, pois, antes da 
saída do primeiro fascículo de Murphy, já se tinha inspirado, na opi-
nião de Megan Aldrich, (118-119) no antigo coruchéu da capela do 
Fundador para a construção da torre central, em forma de octógono, 
de lee Priory, sem nunca ter visitado a batalha. 

2 . fonthill Abbey 

A concepção de um novo edifício para Fonthill arranca inexora-
velmente no Verão de 1796. (Alexander, England: 152-180; wilton-
Ely: 116-135) James wyatt, que, nesse ano, ascendia ao cargo de Ins-
pector-geral das obras da coroa, à morte de Sir william chambers, 
foi o arquitecto incumbido por beckford de interpretar os seus de-
sígnios. Esta encomenda ia desafiadoramente de par com a escolha 
de George III, informada, é certo, por um conhecimento já longo do 
arquitecto e da sua obra, a que correspondia uma antevisão das vir-
tualidades do artista, apanágio, aliás, do patrono ao longo de toda a 
sua existência. Fonthill Abbey reflecte tanto a reclusão a que beck-
ford se remeteu como a sua necessidade de afirmação social através 
de uma obra neogótica sem precedentes em Inglaterra. 

Antes mesmo da construção da sua “abadia”, em 1793, beckford 
mandara erguer um muro altíssimo em torno da propriedade, à ma-
neira de cerca conventual, com o intuito de se isolar e de impedir a 
passagem de caçadores que perseguiam toda a espécie de animais. 
Ao mesmo tempo que ia alimentando o mito em torno da sua figu-
ra, dava naturalmente pasto à maledicência sobre o que se passava 
dentro de muros. 

Fonthill Abbey é fruto do trabalho combinado de beckford e 
wyatt. Ao primeiro se devem os elementos básicos: a torre solitária, 
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a residência cavaleiresca e a capela ou ruína monástica. todos eles 
ocuparam o imaginário de beckford, desde muito jovem, alimen-
tado pelo pai, pela literatura medieval e pelas ruínas do mais anti-
go mosteiro cartuxo inglês, witham Abbey, situado numa vizinha 
propriedade da família. Segundo recorda boyd Alexander, beckford 
tinha uma obsessão por torres, referindo-se ao sonho da sua cons-
trução logo aos 18 anos. (Alexander, England: 152) deste leitmotiv 
da sua vida, que precede qualquer simpatia pelo catolicismo, fazem 
prova a torre ficcionada de Vathek, e as reais de Fonthill e lansdown, 
em bath. Quanto à ideia de abadia, tanto a descoberta da Grande 
chartreuse como, mais tarde, as visitas aos mosteiros da Estremadu-
ra portuguesa desempenhariam naturalmente o seu papel. 

Inicialmente entendida como nota pitoresca entre bosque e rel-
vados (na verdade, a continuação de uma torre cujas fundações ha-
viam sido lançadas pelo pai de beckford), passando por várias expe-
riências e mudanças de planos, (Alexander, England: 156) a “abadia” 
irá assumir proporções e suscitar sentimentos que dela farão um tes-
temunho por excelência da estética romântica do sublime. 

o sublime e o belo foram entendidos pelo filósofo Edmund 
burke, em meados do século XVIII, como mutuamente exclusivos, 
podendo ambos proporcionar prazer. Porém, o sentimento de subli-
me corresponde a um temor respeitoso, ou mesmo horror, suscitado 
na imaginação, por algo dotado de uma grandiosidade sem par. Era 
reconhecido, assim, pela primeira vez na história do gosto, o valor de 
belo ao que é horrendo, abrindo-se caminho para estéticas ulterio-
res que vêm até ao nosso tempo. Simultaneamente, burke acentuava 
os efeitos sensoriais do sublime, privilegiando, também inovadora-
mente, o sensível face ao transcendente, isto é, a uma secular tradi-
ção metafísica. 

Após o regresso de beckford de Portugal, em Junho de 1796, 
wyatt projectou a torre referida, que ficava numa parte da proprie-
dade chamada Stop’s beacon, mas a ideia acabaria por ser abando-
nada. beckford viria a retomar o projecto de uma torre solitária ape-
nas trinta e nove anos mais tarde, em lansdown, bath. Em outubro 
daquele ano, estava a ser construída uma “abadia” noutra parte, 



86

reap/ J apS  2 5

Hinkley Hill. Entretanto, a torre seria incorporada no projecto da 
própria abadia, que, no Verão do ano seguinte, já tivera uma am-
pliação considerável, a ponto de, passados alguns meses, beckford 
admitir a demolição de Fonthill Splendens, que herdara, e de passar 
a imaginar a “abadia” como sua mansão. Em Novembro de 1798, 
o edifício recebe enfim o nome de Fonthill Abbey e o seu patrono 
assume-se como fundador de um mosteiro real, onde poderia vir a 
ser tumulado enquanto protector das artes. A “abadia” de beckford 
começa a ser conhecida e admirada a partir de 1797, através da ex-
posição dos projectos de wyatt, na Royal Academy. No mesmo lugar, 
mostraria o jovem turner, em 1799, algumas vistas da “abadia”, en-
comendadas por beckford. Entre elas contava-se talvez uma pers-
pectiva pintada a partir do quadrante sudoeste (Fig. 1) que tem sido 
notada por mostrar uma torre curiosamente parecida com a repre-
sentação da capela do Fundador do Mosteiro da batalha que James 
Murphy entretanto publicara (Fig. 2). (wilton-Ely: 43; Aldrich: 123)

uma última viagem de beckford a Portugal, da qual muito pou-
co se sabe, ocorreu quando a “abadia” já tinha sido começada, en-
tre outubro de 1798 e Julho de 1799. A recente morte da mãe, que 
beckford admirava, apesar do seu carácter possessivo e dominador, 
motivou essa saída do país natal. Por outro lado, beckford queria 
agradecer ao Príncipe Regente português a atribuição da ordem de 
cristo ao seu servidor Gregório Franchi. durante esta estadia, adqui-
riu Monserrate, em Sintra, onde já antes vivera. Aí, deu largas ao seu 
génio de arquitecto paisagista, ensaiando outros voos, que em breve 
empreenderia em Fonthill.

Na sua versão final, ainda que inacabada, Fonthill Abbey era um 
enorme edifício de planta cruciforme, dominado, no sentido Norte-
-Sul, por um eixo constituído por duas extensas galerias perfeita-
mente alinhadas, cuja continuidade era interrompida apenas por um 
grande corpo octogonal, situado de permeio (Fig. 3). A ideia de criar 
uma sequência vertiginosa de espaços, culminando no oratório de-
dicado a Santo António, foi, uma vez mais, como anteriormente se 
viu, do próprio beckford, que, no final de 1793 ou no início do ano 
seguinte, esboçara a remodelação da sua casa na Rua da cova da 
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Fig. 1. J. M. w. turner. Vista de Fonthill Abbey em Perspectiva de Sudoeste, 1799. bolton Museum 
and Art Gallery.

Fig. 2. James Murphy. “o Alçado Sul do Mausoléu de d. João I na batalha, Mosteiro da bata-
lha”. Plans, Elevations, Sections and Views of the Church of Batalha. london, 1792/1795.

Fig. 3. John Rutter. “Planta do Piso Principal” de Fonthill Abbey. Delineations of Fonthill and 
its Abbey. london, 1823.

Fig. 4. John Rutter. “Vista da Fachada Sul” de Fonthill Abbey. Delineations of Fonthill and its 
Abbey. london, 1823.
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Moura, preconizando o mesmo tipo de solução cénica. (Alexander, 
England 118-119) Porém – como em toda a obra de Fonthill Abbey –, 
as soluções-chave são integradas no projecto em execução, resultado 
de uma verdadeira mania de construir que se apodera de beckford, 
prendendo-o ao estaleiro anos a fio, sem se deixar demover pela 
paulatina e irreversível erosão da sua fortuna. um dia escreveu: “Há 
pessoas que bebem para esquecer a sua infelicidade; eu não bebo, 
construo”. (Alexander, Life: 116)

o edifício passou, então, por várias configurações sucessivas. A 
primeira é aquela que se pode ver na pintura de turner (Fig. 1) e 
corresponde, grosso modo, às dependências que conheceram o único 
grande acontecimento social de Fonthill Abbey, que teve lugar no 
dia 23 de dezembro de 1800: o banquete oferecido em honra de 
Lord Nelson. Percebe-se o princípio da estrutura cruciforme, de que 
se distingue o braço Sul – a Galeria de S. Miguel – e a entrada para 
o grande átrio ocidental. No canto formado pela intersecção destas 
estruturas, que a torre coroa, abriga-se o claustro, dissimulado, no 
plano mais próximo, pela Sala de Visitas de carvalho (Oak Parlour), 
a que se sobrepunha, no piso superior, uma outra sala de visitas e a 
biblioteca, onde wyatt e o seu patrono passaram muitas horas em 
busca de soluções para o edifício e para a sua decoração. No topo 
Norte da Galeria de S. Miguel, ficava o santuário dedicado a Santo 
António, onde já então se encontrava a imagem de Rossi.

Só a torre fora entretanto reconstruída, por ter ruído parcialmen-
te com uma ventania, em Maio daquele ano. tem-se responsabiliza-
do unilateralmente, tanto beckford como wyatt, pela fragilidade de 
Fonthill, que levou a derrocadas tão fantásticas quanto toda a res-
tante história da “abadia”. A razão dessa fragilidade foi o emprego de 
uma argamassa armada em madeira, em vez de alvenaria, para mais 
célere construção de tão arrojado edifício. uma vez que este mate-
rial era então de uso corrente em construções cenográficas, situadas 
em jardins, e que beckford instigou o arquitecto, repetidas vezes, a 
proceder com celeridade, compreende-se melhor a escolha, que, logo 
em 1806, houve que remediar, desmontando a torre e voltando a 
construí-la em pedra (Fig. 4). 
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Fig.5. John Rutter. “Vista das Fachadas ocidental e Norte” de Fonthill Abbey. Delineations of 
Fonthill and its Abbey. london, 1823.

Fig. 6. John Rutter. “Interior da Galeria de S. Miguel”, Fonthill Abbey. Delineations of Fonthill 
and its Abbey. london, 1823.

Fig.7. John buckler. As Ruínas the Fonthill Abbey, 1825. litografia da colecção de Sydney 
blackmore.

Fig. 8. James wyatt. Esboço do Alçado Sul de Fonthill Abbey, c. 1797. Royal Institute of 
british Architects, london.
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A história da primeira reconstrução da torre não deixa, contudo, 
de ser impressionante: movido pela perspectiva do banquete, beck-
ford contratou cerca de quinhentos operários que satisfariam o seu 
desiderato em tempo útil, trabalhando dia e noite.

com a recepção ao herói de trafalgar, trazido – com west, Pre-
sidente da Royal Academy – por Emma e Sir william Hamilton, as-
sentavam-se também mais algumas pedras na construção da lenda 
do Abade de Fonthill, pois numerosas pessoas da alta sociedade bri-
tânica tiveram então possibilidade de viver, por uma noite, um dos 
contos de fadas que beckford era exímio a encenar. A este propósito, 
escreveu boyd Alexander:

beckford não era apenas um astuto produtor teatral, decidido a impres-

sionar os seus convidados. Estava sempre a criar um mundo de sonho e, 

sobretudo, a reviver joviais memórias de um passado mais feliz. de certa 

forma, era como um mágico, com poderes sobre o tempo: conseguia con-

vocar, por breves instantes, o Passado como se este não se tivesse jamais 

escoado pelos corredores do tempo. (England:163-164)

o banquete em honra de Lord Nelson fez com que beckford to-
masse, por fim, a decisão de tornar habitável a “abadia” e de cons-
truir a Galeria de Edward III, para Norte, alinhada com a de S. Mi-
guel, em honra do rei a cuja estirpe cada vez mais estava convencido 
de pertencer. Entretanto mandava demolir Fonthill Splendens. As 
obras sucediam-se com lentidão devido à baixa nos rendimentos 
provenientes das plantações da Jamaica. da Galeria de Edward III 
nasce a torre de lancaster (Fig. 5), em cujo piso superior será insta-
lado o Quarto de dormir de cerimónia da família de lancaster.

Para a sua decoração, beckford contrata beltz, especialista em 
heráldica daquela família. No Verão de 1807, beckford muda-se para 
a ala Sul, mas a obra da torre continuaria até ao outono de 1809. A 
partir de 1812, acrescenta o transepto Nascente (Fig.4), que avança-
rá com soluções de continuidade até 1818, sem nunca ser verdadei-
ramente acabado. Em 1823, o pintor John constable, escrevendo à 
mulher, dizia de Fonthill Abbey: 
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a entrada e o que se vê por dentro é verdadeiramente belo. Imagina o in-

terior da catedral de Salisbury, ou mesmo qualquer belo edifício gótico, 

em carmesim e ouro, com pinturas antigas, estátuas em quase todos os 

nichos, grandes caixas de ouro maciço para relíquias, etc., etc., belas e 

ricas carpetes, reposteiros e vidros… tudo isto faz dela um lugar estranho, 

ideal, romântico, um absoluto país de fadas”. (Alexander, England: 169-

170) (Fig. 6)

dois pontos de vista principais assombravam quem visitasse a 
“abadia”: a extremidade da Galeria de S. Miguel, de onde se avistava, 
o oratório, a uma distância de 95 metros; e o octógono, que permitia 
apreender todas as partes do edifício num relance. 

James wyatt viria a falecer inesperadamente em 1813, interrom-
pendo-se assim o trabalho da dupla que, com beckford, formava. 
outros arquitectos e artistas passaram, porém, por Fonthill Abbey: 
os filhos de wyatt, charles wild, George cattermole, J. F. Pordon, J. 
c. buckler e John le Keux. todos beneficiaram da importante biblio-
teca de arte e história da arte de beckford, que foi, toda a vida, um 
estudioso do Gótico. boyd Alexander pensa que “Fonthill deve ter 
sido uma Meca para os goticistas, pelo que teve mais influência do 
que se pode provar directamente”. (Alexander, England:169) 

Ao longo dos vinte e três anos de colaboração com wyatt, beck-
ford beneficiou do seu conselho quanto à aquisição de objectos e à 
decoração dos interiores de Fonthill Abbey. Após a morte do arqui-
tecto, o papel de consultor e agente passou a ser desempenhado, sem 
desvantagem, por Franchi.

A última década de vida despendida por beckford em Fonthill 
foi penosa. No Verão de 1817, escrevia ao genro: “meu caro douglas, 
vou morrer (…) se continuar a vegetar aqui durante muito mais me-
ses, neste estado de entrega à solidão”. (Aldrich: 131) Por outro lado, 
falhavam as tentativas de reintegração social, rejeitadas pelo próprio 
beckford. os negócios na Jamaica pioravam substancialmente, obri-
gando à venda de propriedades e, finalmente, de Fonthill. Em Fe-
vereiro de 1821, numa tentativa de manter o património dentro da 
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família, beckford propõe a venda ao genro, que, entretanto, se abs-
tém de lhe responder. convencido, enfim, no Verão do ano seguinte, 
do desinteresse do duque de Hamilton, decide-se a vender Fonthill e 
a leiloar o seu recheio, fixando residência em bath.

o facto surpreendente do sonho de Fonthill ser posto à venda 
mereceu atenção de todo o mundo e uma extensa cobertura da im-
prensa. Na “abadia”, ficara o fiel Franchi para receber milhares de 
visitantes, curiosos e possíveis compradores, que, mediante a aquisi-
ção de um bilhete de ingresso, tiveram uma oportunidade única de 
se deslumbrar com a mítica obra de beckford. Este, por seu lado, sor-
via, em bath, onde uma nova vida começava, mais um raro momen-
to de admiração pela sua obra, registado tanto por jornalistas como 
por autores, que lhe dedicaram monografias ricamente ilustradas: 
John britton e John Rutter. o leilão, que deveria ter lugar no final 
de 1822, não chegou a realizar-se devido à inesperada compra de 
todos os bens, nas suas vésperas, por um obscuro milionário, John 
Farquhar.

durante a tarde de 21 de dezembro 1825, caía, pela última vez, 
a torre de Fonthill Abbey, destruindo o átrio de entrada e a parte 
poente do claustro (Fig. 7). Nas palavras de um contemporâneo, “a 
grande Abadia (…) ergueu-se como um sopro e extinguiu-se como 
uma nuvem de Verão”. (Alexander, England:167)

3 . fonthill Abbey e a Batalha 

Embora beckford fosse um conhecedor de arquitectura gótica, o 
Mosteiro da batalha e, em particular, a grande nave da sua igreja e a 
capela do Fundador parecem tê-lo impressionado profundamente, 
a ponto de procurar reviver emoções ali experimentadas, primeira-
mente, através da construção de Fonthill Abbey e, muitos anos mais 
tarde, na escrita de Recollections. o facto de nada ter registado sobre a 
batalha, no seu diário de viagem, (beckford, 1972: xxiii-xxxii) pode 
reflectir simplesmente a incapacidade momentânea de descrever o 
que sentia, em face de uma experiência avassaladora.
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Ao procurar avaliar a importância que a batalha possa ter tido 
para beckford, é necessário, no entanto, não perder de vista o artista 
que ele foi e, portanto, procurar conhecer o seu próprio processo 
de construção do projecto. dois aspectos devem ser considerados: 
por um lado, beckford não faria, à partida, transposições literais, 
procurando antes enriquecer a experiência estética, a partir do que 
via e sentia; por outro, quando visita o Mosteiro tem trinta e qua-
tro anos e um razoável conhecimento de edifícios góticos. outros 
aspectos influenciaram certamente a maneira como viu a batalha: 
a relação com Inglaterra e, pretensamente, com a sua família, nela 
guardada por via de d. Filipa de lencastre, neta de Edward III; a vaga 
suposição, propalada por compatriotas seus (especialmente william 
conyngham), de que o arquitecto da batalha fora inglês; a atmosfera 
humana que aí foi encontrar, num período tão atribulado da sua 
vida; e a relação do Mosteiro com a paisagem, um tema que lhe era 
caro.1 

Não há dúvida de que aquilo que mais fez reparar na influência 
da batalha em Fonthill Abbey foi a pintura de turner (Fig. 1) que 
mostra uma torre muito parecida com a representação do corpo cen-
tral da capela do Fundador, publicada por Murphy (Fig. 2). John 
wilton-Ely (42) entende que esta pintura se baseou num estudo de 
wyatt, entretanto posto de lado (Fig. 8). 

Em sua opinião, já em 1798 se encontrava em construção uma 
torre com características distintas, recordando a que wyatt desenha-
ra para a catedral de durham, no início desse ano. Esta interpretação 
resulta do título de um dos desenhos – hoje desaparecido – mostra-
dos pelo arquitecto na Royal Academy, no Verão de 1798: “Vista, de 
Noroeste, de um edifício actualmente em construção em Fonthill 
(…) no estilo de uma Abadia Gótica”. Segundo aquele investigador, 

1. wilton-Ely esclarece o seguinte:
 
beckford desenvolveu também uma abordagem ao projecto em que a arquitectura assumia as 
propriedades românticas de paisagem. os efeitos da fusão potente entre natureza e artifício, 
continuados na sua ulterior criação da torre de lansdown e dos seus jardins, haviam de rever-
berar na arquitectura inglesa até ao último quartel do séc. XIX (wilton-Ely, 40).
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o desenho mostraria sensivelmente o mesmo que uma segunda pin-
tura de turner (Fig. 9), com ele devendo estar relacionado um outro 
esboço de wyatt (Fig. 10). Argumenta ainda com a referência, no 
Salisbury and Winchester Journal, de 24 de dezembro de 1798, a um 
coro que deveria situar-se a nascente (wilton-Ely: 43-44) e que, na 
verdade, se pode ver noutro desenho de James wyatt, datado de c. 
1799 (Fig. 11). A nova forma e proporções adquiridas pela torre são 
já completamente estranhas ao modelo da batalha. contrariamente 
ao que afirma John wilton-Ely, isto é, que a torre, na sua última 
versão, se inspira na da vizinha catedral de Salisbury, em cujo dis-
cutido restauro wyatt participara desde 1789, (wilton-Ely:44) não 
encontramos nada de comparável no gótico inglês. Estranhamente, 
Megan Aldrich, ao publicar um estudo que turner fez para as vistas 
que beckford lhe encomendara e que data também de c. 1799 (Fig. 
12), não faz notar esta diferença. (Aldrich: 123) 

Em todo o caso, em gérmen ou plasmadas na obra, as relações 
com a batalha que, na “abadia”, é possível destrinçar, não se ficam 
pela torre. Quanto ao corpo oriental que se vê na Fig. 14, regista Fa-
rington, no seu precioso diário, em 16 de Novembro de 1798, que 
viria a abrigar “uma Galeria por cima da Igreja, a decorar com pin-
turas de Artistas Ingleses. o túmulo do próprio beckford será colo-
cado ao fundo desta Galeria como promotor da Arte”. (wilton-Ely: 
44, nota 26) Em 22 de dezembro do mesmo ano, relata ainda, com 
pormenor: 

wyatt disse-me que a Galeria do Sr. beckford que deverá dar para a câma-

ra do Apocalipse, na abadia em construção, deve ter 38 metros de compri-

mento por 6 de largura. Será apainelada com ébano e nos espaços abertos 

haverá pinturas históricas de artistas ingleses (…) tresham irá pintar qua-

tro quadros para um desses espaços. o maior de todos há-de ter 12 metros 

por sete e meio. A câmara do Apocalipse terá paredes de 1 metro e meio 

de espessura para receberem os sarcófagos. o de beckford ficará em frente 

à porta. Esta dependência não será aberta à visita de estranhos, podendo 

apenas avistar-se por um gradeamento. o chão há-de ser de jaspe. Esta 

Galeria e a câmara ficarão por cima da capela. (wilton-Ely: 44, nota 27)
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Fig. 11. James wyatt. Esboço de Perspectiva de Fonthill Abbey de Noroeste, c. 1799. Royal 
Institute of british Architects, london.

Fig.12. J. M. w. turner. Fonthill Abbey em construção, c. 1799. tate britain, london.

Fig. 9. J. M. w. turner. Perspectiva de Fonthill Abbey de Noroeste, c. 1798. Yale center for 
british Art, Paul Mellon collection.

Fig. 10. James wyatt. Esboço do Alçado ocidental de Fonthill Abbey, c. 1798. Royal 
Institute of british Architects, london. 
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conforme observou John wilton-Ely, o corpo oriental da Fig. 14 
mostra interessantes semelhanças com as capelas Imperfeitas do 
Mosteiro da batalha, de que James Murphy apresentara uma pro-
posta de conclusão (wilton-Ely: 44) (Fig. 13). No seu livro sobre a 
“abadia”, publicado em 1812, James Storer refere que “é intenção do 
Sr. beckford uma capela soberba, diametralmente oposta ao Grande 
Átrio”. (wilton-Ely: 46, nota 36) A ideia do templo e certamente de 
mausoléu continuava presente. É possível que a morte de wyatt, em 
1812, tenha mudado o rumo ao pensamento de beckford, quiçá o 
principal responsável pelo corpo oriental, que, certamente devido à 
falta de assistência especializada, desenhou com proporções fora de 
escala em relação à restante “abadia”.

A batalha parece ter dinamizado em beckford a criação do so-
nho de Fonthill Abbey, enraizado em três ideias cuja génese não é 
possível datar, mas que o acompanham ao longo de toda a vida, de 
uma maneira, por vezes, obsessiva: a torre, a morte e a estirpe. Estas 
ideias estão associadas. 

uma vez mais através de Farington, sabe-se que, já em 1795, 
beckford tencionava ser tumulado na torre de Stop’s beacon. (wil-
ton-Ely: 42) A assimilação do túmulo à torre perdurará até ao final 
da vida. Apesar de a indicação para ficar sepultado junto à torre 
de lansdown não ter podido ser cumprida por sua filha, uma vez 
que o terreno não era consagrado, em 1848, a duquesa de Hamil-
ton oferecia a propriedade de lansdown – que finalmente lograra 
adquirir – para cemitério da paróquia de walcot, com a condição 
de que o túmulo do pai para ali fosse transferido. (Pires, William, 
1987: 55-56) cumpria-se, assim, tão significativo desígnio de wi-
lliam beckford.

Porém, o seu projecto memorial complexifica-se, durante uma 
época que vai de 1795 até, pelo menos, 1810. A visita ao Mosteiro 
da batalha desempenhou, sem dúvida, um papel muito importante 
nesta reconfiguração de fundo escatológico. A torre não deixa de 
estar presente mas vai passar a ser o fulcro de todo o edifício, à 
maneira de torre lanterna. como se viu, a ideia de uma estrutura 
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centralizadora octogonal encontrava-se na mente de beckford já 
antes da visita à batalha. (Alexander: 118-119) Neste ponto, con-
vém notar que os edifícios de planta octogonal, coroados, aliás, 
por coberturas piramidais, foram mais comuns em Inglaterra, du-
rante a época gótica, do que em Portugal. disso são exemplo as 
numerosas salas capitulares de catedrais, de que referimos apenas 
westminster, wells, York e Salisbury, ocorrendo, porém, em outros 
casos, como, por exemplo, a torre da catedral de Ely. Estas obras – 
algumas delas geograficamente bem próximas de Fonthill – não 
podem ter sido indiferentes a beckford. Porém, a visão da bata-
lha – aliás, certamente dos seus dois mausoléus – assimilava de 
um modo perfeito a forma à função, reforçando a importância da 
estirpe a que considerava pertencer – a de d. Filipa de lencastre, 
o mesmo é dizer de Edward III, ou a dinastia Plantageneta. de cer-
to modo podemos dizer que beckford reunia um conjunto ideal 
de condições para vibrar em simpatia com o Mosteiro da batalha, 
dando origem a uma série única de acontecimentos na história da 
recepção da sua estética. Em Recollections, após duas páginas dedi-
cadas à capela do Fundador, diz: 

Foi com relutância que me afastei da contemplação destes túmulos. todos 

os objectos que se encontram na capela são de um gosto tão puro e de um 

colorido tão harmonioso; os emblemas heráldicos, as divisas, tão elegante 

e lapidarmente esculpidos, e também tão intimamente associados a recor-

dações históricas inglesas – à jarreteira, aos leopardos, à flor-de-lis “arran-

cada à Gália altiva”; o cunho Plantageneta de toda a câmara despertava-

me no fundo do coração um sentimento de afinidade tão especial, que 

dificilmente me convenci a sair dali, apesar dos inequívocos sinais de im-

paciência dos meus reverendos companheiros. (beckford, Alcobaça, 1997)

É possível defender, como fez John wilton-Ely, que ao imagi-
nar um panteão para além da igreja, em Fonthill Abbey, beckford 
pensasse nesse outro mausoléu – as capelas Imperfeitas –, situado a 
nascente da igreja da batalha, que, pela localização, certamente assi-
milou à magnífica capela de Henry VII, o último rei católico inglês, 
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na abadia de westminster. (wilton-Ely: 44)2

todavia, a batalha impressiona ainda, por outras qualidades, o 
gosto cultivado de beckford. do estilo do portal principal diz que 
“honraria william de wykeham”, acrescentando que “foi provavel-
mente traçado por discípulos seus, vindos no séquito de d. Filipa de 
lencastre, esposa do Fundador”. (beckford, Alcobaça: 82-83)3 Sobre 
a igreja, afirma:

A nave fez-me recordar a de winchester pelos seus arcos e capitéis, e a de 

Amiens pelo verticalismo (…). Mas era inexcedível a riqueza de colorido, 

pelo menos àquela hora do dia. Não há tapeçaria, por mais rica, nem pin-

tura, por mais vívida, que possam igualar o deslumbramento deste matiz, 

o esplendor do dourado e vermelho rubi derramado pela longa série de 

vitrais. Esta luz bruxuleava em todas as direcções, no lajedo e no tecto, 

projectando em cada objecto miríades de sombras suaves e resplandecen-

tes; os hábitos brancos dos frades que me conduziam pareciam bordados 

com as mais brilhantes cores do paraíso e todo o nosso cortejo avançava 

revestido de cores celestiais. (beckford, Alcobaça: 83-84)

cyrus Redding, o primeiro biógrafo de beckford, que o conheceu 
pessoalmente, diz, a respeito da experiência proporcionada pelos vi-
trais da batalha: 

2. o principal argumento é o desenho apresentado na Fig. 11, em que se vê um corpo oriental da “aba-
dia” evocativo do panteão de d. duarte, que, aliás, wilton-Ely, na esteira de James Murphy (que é 
seguido por beckford), insiste em afectar a d. Manuel I. 

3. beckford foi um dos responsáveis pela consolidação da ideia, que germinara com william conyn-
gham, de que o arquitecto da batalha fora inglês. Esta ideia da primeira historiografia arquitec-
tónica do Mosteiro arraigou-se de tal maneira que não foi sem custo que as provas documentais 
encontradas, no cartório da batalha, por Frei Francisco de S. luís – o cardeal Saraiva –, sobre 
Afonso domingues como primeiro arquitecto do Mosteiro, foram sendo incorporadas no discurso 
historiográfico ulterior (cf. Frei Francisco de S. luís, “Memoria histórica sobre as obras do Real Mos-
teiro de Santa Maria da Victoria chamado vulgarmente da batalha”. Memorias da Academia Real das 
Sciencias. tomo X. lisboa: Academia Real das Sciencias, 1827: 11-12. Em A Abóbada, de Alexandre 
Herculano, a necessidade de afirmar a autoria portuguesa da obra continua de tal modo presente 
que se coloca nas mãos de Afonso domingues a reconstrução da famosa abóbada da casa capitular 
da batalha, indiscutivelmente obra posterior ao seu falecimento.
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Estes efeitos parecem ter-se enraizado precocemente entre os objectos que 

prendiam a atenção do Sr. beckford. conhecia bem a teoria da cor, sendo 

poucos os que tão bem estudaram os seus efeitos. Em Fonthill, em lans-

down e nas suas casas de cidade, podiam sempre encontrar-se vestígios 

desse saber. (Redding: 53-54) 

Apesar das destruições ocasionadas pelo terramoto de 1755 e, 
senão da destruição, pelo menos, da ocultação de vitrais da cabecei-
ra da igreja por retábulos setecentistas, beckford pôde ainda benefi-
ciar da experiência oferecida pelos vitrais dos séculos XV e XVI. Em 
contrapartida, deixou-nos a mais bela imagem desse património da 
batalha, entretanto perdido na sua quase totalidade. 

Não é de admirar, por consequência, que o Mosteiro da batalha, 
sobretudo a sua igreja e a capela do Fundador, tenha inspirado a be-
ckford o desejo de ver no octógono de Fonthill Abbey – que, em si 
mesmo, convoca os dois panteões reais do mosteiro (Fig. 14) – vitrais 
que lhe lembrassem as obras que ali tanto o haviam tocado. os res-
pectivos cartões foram feitos a partir de pinturas do famoso benja-
min west intituladas S. Tomás Becket e S. Miguel e o Dragão. também 
o pintor william Hamilton realizou cartões para os três conjuntos de 
vitrais do octógono,4 a que beckford passou a chamar “as janelas da 
batalha”. (Alexander, Life: 81) John Rutter, em 1823, fala delas como 
“os célebres vitrais, que são o orgulho da Abadia”. (Rutter: 20) desta 
forma, beckford estimulava o reflorescimento de uma arte cujo es-
plendor há muito conhecera os seus dias. outros, como walter Scott, 
seguiriam o seu exemplo. 

A passagem pela capela do Fundador fascinou ainda william 
beckford pela heráldica que, nas divisas e no banco de pinchar, além 
dos leopardos, lhe acendeu “recordações inglesas”, (Pires, William, 
1987: 171-172) relacionadas, na verdade, com as inovações introdu-
zidas no armorial régio pelo arauto de armas de d. Filipa, Sir John 

4. As pinturas de west encontram-se no toledo Museum of Art, ohio, e os cartões de Hamilton no 
Victoria and Albert Museum, londres (cf. Pires, William, 1987: 171, nota 412, e Hamilton-Philips). 
A realização dos vitrais coube a Francis Eginton.
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wiltshire. como se viu, a afirmação da linhagem teve lugar em Fon-
thill Abbey, através da exploração obsessiva da genealogia e da he-
ráldica da casa de lancaster, de que o seu proprietário acreditava 
descender. Existia, também aqui, um passado sugestivo para beck-
ford, uma vez que seu pai tinha adquirido o castelo de Eton bray, que 
pertencera ao duque de lancaster. (Pires, William, 1987: 172) Ainda 
que não expressos em Recollections, outros ecos terão ressoado na sua 
lembrança, pois o túmulo do casal régio, primeiro no seu género em 
Portugal, procura também o modelo na tumulária inglesa. (barker: 
104 e ss.)

Por fim, pode-se dizer que a batalha ficou na retina de beckford 
sob a forma de uma fusão onírica entre arquitectura e paisagem, 
que procurou incessantemente recriar, tanto em Fonthill, como em 
Monserrate e lansdown (Alexander, England 167):

Mesmo diante de mim, ao fundo de uma série de outeiros, alguns sem ve-

getação e outros cobertos de urze em flor, mas desprovidos de habitantes, 

homens ou animais, erguia-se o altivo e majestoso Mosteiro da batalha, 

rodeado pela magnífica mole de edifícios, que do ponto onde me encon-

trava, apresentava uma perspectiva bem interessante. Mal podia acreditar 

que um conjunto tão considerável e impressionante de telhados e torres, 

paredes com ricas balaustradas, capelas independentes e flechas isoladas 

constituíssem as partes de um só e mesmo edifício: aparentemente o que 

eu contemplava não era apenas uma igreja ou palácio, mas uma cidade de 

conto de fadas, tal como a imaginação poderia conceber, inspirada pelas 

fantasias de Ariosto. (beckford, Alcobaça:76)

4 . A Batalha Revisitada 

Segundo Maria laura bettencourt Pires, “a descrição do conven-
to da batalha é, sem dúvida, das melhores de Recollections, por corres-
ponder a páginas plenas de informação e simultaneamente perfeitas 
de um ponto de vista literário”. (William, 1987: 169) ocupar-nos-
emos, em seguida, em verificar o teor desta “informação”. como 
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se fez notar no princípio deste estudo, a mensagem de beckford é 
a mensagem de um artista, devendo ser entendida a ideia de infor-
mação, em sentido lato, como a interpretação da sua poética. de 
facto, beckford tinha clara consciência de que, na narrativa, a prosa 
poética era o registo mais adequado para traduzir as suas emoções 
face à paisagem e à arquitectura, contrapondo a um objecto estético 
outro objecto estético. Em nossa opinião encontra-se, em tão nobre 
desígnio, o motivo principal por que lhe devemos reconhecimento. 
como veremos, este tributo único refere-se a um todo arquitectó-
nico e paisagístico que a segunda metade do século XIX e o século 
XX se encarregariam de transformar, a ponto de darem origem a um 
novo topos. Pondo de parte saudosismos pouco úteis, queremos, com 
beckford, revisitar uma batalha desaparecida, que não pode deixar 
de fazer parte da consciência de um lugar que também ocupa o nos-
so coração. tal como não existe juízo crítico da obra de arte sem 
intermediação emocional, também não é possível julgar um objecto 
estético desaparecido, amputado ou reconfigurado, em toda a sua 
totalidade, sem recorrer ao registo passado de emoções – quando se 
tem a felicidade de ele existir.

Em 1834, enquanto beckford escrevia Recollections, era extinto o 
convento da batalha. Julgamos que tenha tido plena consciência de 
revisitar um mundo perdido, acreditando que, mesmo após a morte 
do seu fiel Franchi, em 1828, se tivesse mantido tão bem informa-
do das vicissitudes experimentadas em Portugal quanto o estivera 
no tempo das invasões napoleónicas. de facto, em 1808, escrevia: 
“Pobre Portugal! Pobres províncias, consumidas, mais de metade, 
pelas chamas que as têm varrido! Se lá formos, nada encontrare-
mos a não ser cinzas embebidas em sangue”. (Alexander, Life: 77) 
A mais do que provável leitura da obra de william Morgan Kinsey, 
Portugal Illustrated, publicada em londres, em 1828, terá completado 
a imagem que beckford faria da passagem das tropas francesas pelo 
Mosteiro da batalha: espaços sagrados profanados, túmulos violados 
e vandalizados, paramentos e alfaia de culto roubados e destruídos, 
dependências incendiadas. o relato de Kinsey acusa o depaupe-
ramento da reduzida comunidade conventual, que, apesar da sua 
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humilde condição, continuava a fazer por manter de pé e em bom 
funcionamento a secular casa que herdara. Sugestiva para beckford 
terá sido também a gravura que ali se dava a conhecer de uma vista 
do Mosteiro, desde uma colina a Noroeste da cerca conventual (Fig. 
15). É uma imagem preciosa por ser a única de quantas se conhe-
cem que mostra as dependências conventuais, em parte demolidas, 
em parte profundamente alteradas, durante o restauro da segunda 
metade do século XIX. Nela se vê, entre muitas outras coisas (a que 
voltaremos), o dormitório dos professos, que fora incendiado pelos 
invasores, sem telhado, e a ruína do coruchéu da cegonha, fulmi-
nada por um raio à volta de 1818. (Kinsey: 420) Para um homem 
cosmopolita como beckford que, além disso, tinha sido testemunha 
directa de vários acontecimentos no período revolucionário francês, 
a perspectiva de um mundo no ocaso da sua multissecular existência 
deve ter sido clara, logo no momento em que visitou a batalha, em 
8 e 9 de Junho de 1794. Eis um ingrediente fundamental, quase exó-
tico e, sem dúvida, puramente romântico, da sua narrativa. Vamos 
agora considerá-la em face das fontes de que se terá servido para re-
cordar os edifícios e a paisagem percorridos, não sendo, como vimos 
anteriormente, o diário de viagem uma delas, pois dele nada consta 
sobre a batalha.

o que foi efectivamente vivenciado por beckford nos dois grandes 
mosteiros estremenhos é uma questão que ocupou já vários autores, 
desde cyrus Redding até boyd Alexander, passando por Rose Macau-
lay. de um modo geral, são unânimes em admitir que Recollections é 
um vasto repositório de informações correspondentes à experiência 
real de beckford, alimentada por uma permanente ruminação dos 
tempos felizes vividos em Portugal. Prova-o uma afirmação da filha, 
Susan Euphemia, em carta a seu marido, de 28 de Julho de 1835: 
“não tenho realmente energia para escutá-lo [a beckford] a discorrer 
sobre Alcobaça durante horas a fio”. (beckford, Recollections, 1972: 
xx) Justamente, porém, interrogaram-se os mesmos autores acerca 
da fidedignidade da informação, quarenta anos volvidos sobre a pas-
sagem por Alcobaça e batalha, a respeito de cujos mosteiros pratica-
mente nada se contém no pequeno diário que deu origem ao livro. 
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Fig. 13. James Murphy. “Projecto para completar o Mausoléu de d. Manuel”. Plans, 
Elevations, Sections and Views of the Church of Batalha. london, 1792/1795.

Fig.14. John Rutter. “corte do Grande Salão, Vestíbulos, etc., Fonthill Abbey”. 
Delineations of Fonthill and its Abbey. london, 1823.

Fig. 15. william Morgan Kinsey. o Mosteiro da batalha Visto de Noroeste. Portugal 
Illustrated. london, 1828.
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o próprio autor não foge a esta circunstância, quando anuncia, na 
abertura da obra:

Ao examinar há tempos uns papéis, encontrei umas brevíssimas notas 

sobre esta visita. convencendo-me de que talvez não fossem de todo in-

dignas de serem desenvolvidas, invoquei os poderes da memória e surgiu 

então a série de recordações que agora submeto aos indulgentes leitores, 

que têm acolhido os meus anteriores escritos com mais apreço do que 

merecem. (beckford, Alcobaça:15)

Porém, é de suspeitar que as “brevíssimas notas”, publicadas por 
boyd Alexander, (beckford, Recollections, 1972: xiii-xxxii) e “os poderes 
da memória” tivessem sido suficientes para originar um tipo de dis-
curso que Rose Macaulay disse possuir “toda a frescura, poder, poesia 
e prazer da juventude”. (apud beckford, Recollections: x) Relativamente 
à batalha, é possível apurar claramente o contributo de outras fontes.

Se James Murphy, em Plans, Elevations, Sections and Views of the 
Church of Batalha, publicou a memória gráfica do complexo conven-
tual desaparecido sob a forma de uma planta do piso térreo (Fig. 16), 
william beckford deixou-nos o mais vívido testemunho do uso do 
espaço correspondente, pela sua organicidade e riqueza de registo 
emotivo. Para tal, serviu-se obviamente da obra de Murphy, de que 
foi assinante. A planta não seria, no entanto, a única informação que 
havia de usar, nem tão-pouco seria esta a única obra de Murphy que 
excitaria a sua memória. Ainda em Plans, foi-lhe de utilidade crucial, 
como veremos oportunamente, a tradução de um excerto da Histó-
ria de S. Domingos de Frei luís de Sousa ali contida.5 Além de Plans, 
glosou também informação desse outro livro de Murphy, Travels in 
Portugal, publicado em 1795.

beckford chegou à batalha ao final da tarde do dia 8 de Junho de 
1794, na companhia do Grão-Prior de Aviz, d. Manuel de Noronha e 

5. Não sabemos da existência de nenhum exemplar desta obra na biblioteca de beckford, que a pode-
ria ter lido no original, uma vez que dominava a língua portuguesa.
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Menezes, tio do seu amigo d. diogo de Menezes e igualmente amigo 
de beckford, desde a primeira estada em Portugal. conforme repa-
rou boyd Alexander, o Prior de S. Vicente, d. duarte da Encarna-
ção, também íntimo de beckford, está presente em Recollections, mas 
não consta do diário senão em alguns dias do início e do final da 
viagem. (beckford, Recollections, 1972: xii) Faziam parte da comitiva 
alguns dignitários de Alcobaça, seguidos por Franchi, o dr. Ehrhart, 
médico de beckford e Simon, o seu cozinheiro francês. A caravana 
era composta por várias carruagens e seus criados, catorze a quinze 
mulas de carga, bem como carroças e os cavalos de montar de beck-
ford. Ainda que por uma noite, nenhum dos circunstantes parecia 
disposto a dispensar qualquer luxo ou comodidade.

“um vale tranquilo e solitário, rodeado de colinas e arbustos” e 
“meia dúzia de palhoças, e não mais de meia dúzia, [que] espreita-
vam entre a densa folhagem” (beckford, Alcobaça: 50) são as indica-
ções, certamente muito exageradas, que beckford dá da vila, a par 
do Mosteiro. Algo de muito diferente é-nos revelado por uma vista, 
desenhada três décadas mais tarde, por charles landseer (Fig. 17), 
sensivelmente do ponto que corresponde à primeira abordagem vi-
sual de beckford à batalha. de facto, com a ideia de sublime quadra 
melhor a solidão dos campos, à maneira, diríamos, de Fonthill Ab-
bey, pois continua o autor: 

E bem acima desta superfície verde erguia-se a enorme igreja, em toda a 

sua imponência, com o soberbo conjunto de edifícios conventuais e os 

arcobotantes, pináculos e coruchéus lavrados, traçando no solo sombras 

negras que pareciam infindas, de tal modo se alongavam e espraiavam. 

(beckford, Alcobaça: 50)6 

6. compare-se o texto de James Murphy:
 
o prazer da perspectiva aumentou com a inesperada visão que àquela hora me ofereceu o sol 
declinante, apresentando-nos as torres doiradas pela luz amortecida dos raios solares que 
sobre elas incidiam: era um aglomerado de espirais, ameias, botaréus e janelas onde havia 
sombras profundas. Juntava-se a isto a solidão siberiana do lugar e o venerável aspecto dos 
frades, de maneira que, no conjunto, se me ofereceu o espectáculo mais maravilhoso que até 
hoje me foi dado presenciar (Viagens: 47).
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Mais realista, prestando-se embora a interpretações apressadas, 
é a descrição da chegada ao destino: “Aqui e ali tremeluziam luzes 
em várias partes do edifício; mas um forte clarão indicava a entra-
da principal, onde toda a comunidade se encontrava à nossa espera 
para nos receber”. (beckford, Alcobaça: 50) Ao cair da noite, não era 
possível avistar luzes no interior, através das altas janelas da igreja 
ou mesmo da capela do Fundador. Essas luzes vinham, portanto, de 
aposentos situados no lado nascente do convento, de que hoje ape-
nas podemos fazer uma ideia muito aproximativa. depreende-se que 
a caravana tenha entrado na batalha pela Rua direita e flanqueado 
o Mosteiro pelo lado Sul, atravessando a praça do pelourinho para, 
de seguida, contornar as capelas Imperfeitas e desembocar na pra-
ça reconfigurada, em meados do século XVI, com a ampliação do 
convento e a concomitante construção de uma fachada monumental 
que passou a dominar o espaço público. Ao fundo da praça, à direita, 
avistava-se a igreja velha, ligada por um muro com portão à fachada 
nascente do convento. Aquém do muro, onde a fachada se abria num 
pórtico de três grandes arcos, perfazendo um total de 16 metros e 
meio de largura por mais de 9 metros de profundidade, situava-se a 
portaria. A entrada no convento era praticada apenas através de uma 
porta rasgada na parede Sul, o que permite compreender as palavras 
de beckford que se seguem: “como o espaço diante da entrada era 
estreito, foi com alguma dificuldade que nos esgueirámos pelo labi-
rinto de cestas, etc.”. (Alcobaça: 50)

o primeiro espaço conventual a que beckford se refere é “uma 
sala grande e simples” (Alcobaça: 50) onde se fizeram apresentações 
e conversas entre os religiosos mais proeminentes, orações e uma 
ceia. Infere-se que não estava presente toda a comunidade conven-
tual que, aliás, teria já tido a sua ceia. É possível que a sala referida 
fosse a divisão da extremidade nascente do que actualmente desig-
namos por Adega dos Frades (Fig. 16), situada convenientemente 
entre a clausura e o claustro da portaria. A partir deste, acedia-se 
à hospedaria, no piso superior do desaparecido claustro da botica, 
que ficava a nascente do noviciado (actual claustro de d. Afonso V). 
deste modo, era possível receber os visitantes mais ilustres com as 
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Fig. 16. James Murphy. “A General Plan of the church and Royal 
Monastery of batalha”. Plans, Elevations, Sections and Views of the 
Church of Batalha, london,1792/1795.

Fig. 17. charles landseer. Vista da batalha de Sudoeste, 18257

7. o álbum que contém este desenho pertence ao Instituto Moreira Salles e foi publicado por leslie 
bethell (org.) Charles Landseer, Desenhos e Aguarelas de Portugal e do Brasil, 1825-1826. São Paulo: 
Instituto Moreira Salles, 2010.
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comodidades devidas – incluindo o serviço de uma não demasiado 
distante cozinha –, sem perturbar os espaços reservados à clausura: a 
igreja, o capítulo, as galerias e o jardim do claustro real, o refeitório e 
o dormitório com a sua livraria. Entre esta “sala grande e simples” e a 
hospedaria, existia circulação directa, através da escadaria que ainda 
hoje dá acesso ao piso superior do claustro de d. Afonso V. Por outro 
lado, a localização de charneira da sala, que cremos ser a mesma em 
que é servido o jantar do dia seguinte, abria a possibilidade de admi-
tir os visitantes a partes notáveis do edifício, como a igreja, se assim 
se entendesse desejável. 

Após a ceia, os hóspedes retiraram-se para os seus quartos. É aqui 
que surge, porventura, uma primeira sugestão – bem dissimulada, 
aliás – de Murphy. diz-nos beckford:

Não tinha sono e no entanto o meu quarto, agradável e recatado, bem me 

convidava ao repouso: paredes brancas e limpas reflectiam o axadrezado 

ondulante da ramagem e ouvia-se o murmúrio de um regato, atenuado 

pela distância. Sentado no recanto fundo de uma ampla janela, aberta de 

par em par, deixei que o ar balsâmico e o luar sereno me aquietassem o 

espírito atribulado. um rouxinol solitário tomara posse de um loureiro, 

mesmo ao pé de mim, e de quando em quando emitia notas extasiantes. 

(Alcobaça: 51-52)

Recordemos agora a descrição de Murphy:

Foi aqui que pela primeira vez ouvi cantar um rouxinol. o pequeno can-

tor entoava os seus gorjeios plangentes todas as noites, sob um ramo que 

sombreava a janela da minha cela e toda a Natureza parecia escutar o seu 

cântico, à excepção da garça cujo piar incessante e estridente prejudicava 

as deleitosas meditações em que divagava o espírito. (Viagens: 60)

o rouxinol e o cenário em que aparece deixam lugar a dúvidas 
quanto à genuinidade da experiência de beckford, não desmentida, 
porém, no que diz respeito ao vão cavado na parede espessa, onde 
porventura o acolhia um banco de pedra, nem no “murmúrio de um 
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regato” – nada menos do que o rio lena que corria dentro da cerca 
conventual. tanto um autor como o outro estiveram, sem dúvida, 
instalados na hospedaria do Mosteiro, num dos quartos designados 
com as letras d, E, F, ou G, que figuram na planta esboçada para o 
piso superior por Murphy (Fig. 18).8 tanto quanto é possível saber, 
beckford nunca viu esta planta. de resto, a segurança com que fala 
dos espaços conventuais que percorreu não pode ter resultado do 
simples estudo de desenhos publicados por Murphy, sendo antes um 
sinal claro de memória do espaço vivido. A Murphy tão-pouco se 
poderá negar o mérito de um precursor romântico, quando refere “as 
deleitosas meditações em que divagava o espírito”, a que beckford 
oporá a confissão aberta de um “espírito atribulado”.

chegado um novo dia, beckford é procurado no seu quarto pelo 
prior da batalha que o conduz a “uma sala grande e sombria, onde 
se ouvia distintamente o cair de águas de uma fonte próxima”, da 
qual se diz, logo a seguir, que é “curiosamente abobadada”. (Alcoba-
ça: 57) trata-se certamente, como se viu, da mesma sala em que fora 
recebido na véspera e que agora serve para tomar uma nova refeição, 
a coincidir talvez com o jantar conventual, uma das duas refeições 
diárias servidas à comunidade, que tinha lugar pelas 11 horas da 
manhã. compreende-se, assim, que pudesse escutar a água que caía 
– então como hoje –, no lavatório do claustro real, bem como rece-
ber o “aroma das flores de laranjeira e de limoeiro”, (Alcobaça:58) 
vindo do claustro da portaria, cujo espaço aberto vem descrito, na 
planta publicada por Murphy, como “pátio com laranjeiras”, ou do 
próprio jardim do claustro real, a cujas laranjeiras beckford se refere 
mais adiante. o momento foi interrompido pelo sacristão que veio 
chamar o grupo para a missa, possivelmente de hora sexta (ao meio-
-dia), passando pelo refeitório, para se juntar – presume-se – aos fra-
des que então daí saíam, em procissão rumo à igreja: “avançámos em 
procissão pelas galerias, claustros e arcadas, todos construídos com 
notável mestria”. (Alcobaça: 57) Esta conjugação de circunstâncias 

8. Society of Antiquaries of london. Sketches of batalha, Ms. 260, fl. 76.
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lembra uma nota que Murphy registou na legenda da sua planta ge-
ral do Mosteiro: “w w – Alas [norte e nascente] do claustro [real] 
por onde os Frades e os Noviços passam em Procissão do coro para 
o Refeitório e vice-versa em acção de graças antes e depois do jantar”. 
o cruzamento de fontes levanta, no entanto, várias dificuldades de 
interpretação. diz beckford: 

Passámos pelo refeitório (…). Atravessando um pátio ajardinado (…), cru-

zámos uma porta esculpida que dava para um espaço aberto e irregular 

defronte da soberba fachada ocidental da enorme igreja. (Alcobaça: 58)

desde logo, afigura-se-nos estranho o facto de a comunidade 
conventual sair da clausura, quando as procissões de acção de graças 
referidas decorriam entre o refeitório e o coro, passando naturalmen-
te pela porta que do claustro dá para a igreja. tratar-se-ia de uma 
excepção devida à presença de tão ilustre visitante? Por outro lado, 
como era possível atravessar o pátio do claustro depois de ter ido ao 
refeitório, tendo em conta que a “porta esculpida”, única comunica-
ção do claustro com o exterior, fica na mesma galeria que a porta do 
refeitório? Acresce uma outra dificuldade: tanto a planta que Murphy 
publicou como os desenhos feitos no local que lhe deram origem 
mostram que a porta a que nos referimos (e que efectivamente existe) 
estava entaipada, sendo mesmo ignorada no fól. 67 do caderno de 
campo. A procissão que o próprio Murphy representou a dirigir-se ao 
adro da igreja – e que não é do convento (Fig. 19) (Travels: 37-38) – ig-
nora igualmente a porta, representando, um contraforte no sítio onde 
encostava o muro da cerca. uma vista da fachada poente do Mostei-
ro, contida no Mappa Topographico de 1793 (Fig. 20),9 mostra o muro 
da cerca e, para nossa grande surpresa, a porta que beckford refere, 
aparentemente em funcionamento. Em conclusão, não dispomos de 
um conjunto de dados que nos permita saber se a procissão em que 
participou entrou na igreja pelo grande portal ocidental ou não.

9. Instituto Geográfico Português, cartoteca, cA 436.
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Fig. 20. Vista da fachada ocidental do Mosteiro da batalha. 1793. Mappa Topographico, 1793. 
Instituto Geográfico Português, cartoteca, cA 436.

Fig. 18. James Murphy. “Planta do Segundo Piso do Mosteiro da batalha”, 1789. Society of 
Antiquaries of london, Sketches of batalha, ms. 260, fól. 76.

Fig. 19. James Murphy. “uma Vista da Igreja da batalha”. Procissão em frente ao Mosteiro. 
Travels in Portugal. london, 1795.
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A experiência da igreja, além da da capela do Fundador, é aquela 
que beckford regista com mais forte e, com certeza, sincera emoção, 
recordando, no tom poético que lhe é próprio, as cores dos vitrais 
nas superfícies do edifício e nos hábitos brancos dos frades, que “pa-
reciam bordados com as mais brilhantes flores do paraíso”, o cântico 
austero e grandioso, a expressão e os gestos dos celebrantes que se 
caracterizavam por “um sentimento de profunda fé”. Em beckford, a 
vivência da arquitectura faz-se declaradamente por todos os canais 
sensíveis.

Após a visita à capela do Fundador, de que tratámos oportu-
namente, william beckford é instado a regressar a Alcobaça pelos 
que o acompanham, passando ao claustro real, de que diz ser “um 
privilégio respirar o delicioso ar ameno que sopra sobre as ervas aro-
máticas e flores que enchem os canteiros no centro”. (Alcobaça: 60) 
Ao passar pelo capítulo regista ainda que “esta imponente sala, em-
bora apropriada para local de reunião de vivos, é também morada 
consagrada aos mortos”, (Alcobaça 60) referindo-se aos túmulos de 
d. Afonso V e de seu neto, o príncipe d. Afonso. uma pálida imagem 
deste dispositivo funerário é dada pelo arranjo posterior à invasão 
de Masséna, levado a cabo ainda pelos religiosos da batalha, que nos 
chegou através de um antigo postal ilustrado (Fig. 21).

Por volta da uma hora da tarde, do dia 9 de Junho de 1794, re-
gressa beckford a Alcobaça com a sua caravana: “o nosso exército de 
serviçais, as mulas, os cavalos e as carruagens, tudo estava a postos, 
aguardando-nos no mesmo portal por onde na noite anterior tínha-
mos entrado”. (Alcobaça: 60-61)

beckford faz eco do que, segundo Murphy, era voz corrente em 
relação aos monges de Alcobaça, isto é, que os seus privilégios eram 
excessivos e a sua vida pouco exemplar, “partindo do princípio de 
que a riqueza incita mais a recreios do que à oração”. (Viagens: 92) 
Porém, durante a sua bem mais longa estadia no Mosteiro de Alco-
baça (três semanas em vez de dois dias), Murphy diz ter observado 
“a maior temperança e decoro” entre os monges. (Viagens: 92-93) A 
imagem colorida, muitas vezes caricatural, que beckford nos ofere-
ce do comportamento dos religiosos pode conter, no entanto, um 
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fundo de verdade, captado pelo seu olhar atento às relações sociais 
e, neste caso, a contrastes acentuados na maneira de viver das duas 
fundações régias vizinhas. Ainda que resvalando pontualmente para 
o anedótico, não deixa de observar, nem de, à sua própria maneira 
– displicente e bem-humorada –, registar reacções que são, afinal, 
simplesmente humanas, como aquando da chegada à batalha:

Enquanto as nossas mulas eram descarregadas, e das cestas a deitar por 

fora rolavam presuntos, pastéis e chouriços, achei que estes pobres frades 

nos olhavam com uma certa inveja. os meus companheiros, mais afor-

tunados – verdadeiros primogénitos da opulenta Madre Igreja, e não os 

filhos segundos da ordem da Mortificação –, mal conseguiam disfarçar 

sorrisos escarninhos de consciente superioridade. um contraste tão acen-

tuado muito me divertiu. (beckford, Alcobaça: 50)

A Fig. 22 ilustra a deambulação de beckford no Mosteiro da 
batalha.

A estrutura da narrativa beckfordiana possui um carácter – apraz-
nos dizer – polifónico. o autor escreve a várias vozes, deixando a 
ressoar temas de fundo, enquanto vai tratando outros, que, aqui e 
além, eventualmente retoma, numa variedade de registos e timbres 
que vão do íntimo ao burlesco, passando pelo sublime. Maria laura 
bettencourt Pires chamou a atenção para o uso que beckford faz da 
técnica narrativa da história intercalada ou fabula in fabula, com o 
objectivo de desviar e refrescar a atenção do leitor através da inserção 
de um episódio curto que não é indispensável ao relato principal. 
Nesta categoria, entra a história do frade embriagado que “animou” 
a ceia oferecida na batalha com recordações dos tempos gloriosos 
de d. João V. tendo em mente a contenção que beckford reconhece 
aos conventuais desta casa, o episódio apresenta-se, à partida, como 
uma nota dissonante. Ele introduz, no entanto, o tema – que é de 
fundo – desta vinda à batalha: o fim irremediável de um mundo, 
presságio de outras perdas, oposto, em jeito de contraponto musical, 
à amenidade e à harmonia perfeita que se respira em cada recanto do 
Mosteiro. de facto, foi com d. José, melhor dizendo, com Pombal, 



114

reap/ J apS  2 5

que se antecipou o fim de tantas comunidades conventuais, sobre-
vinda inapelavelmente em 1834, e que se restringiram severamente 
os seus privilégios. A invocação da História recente de Portugal foi 
motivada certamente pelo convívio com os Marialvas e facilitada 
pelo conhecimento da língua portuguesa. Após a convulsão do fra-
de, retiram-se os convivas para os seus aposentos, instalando-se o si-
lêncio, mas não a tranquilidade, que o canto do rouxinol tão-pouco 
convoca:

Numa das suas longas pausas, quando o próprio silêncio, realçado pelo 

contraste, parecia tornar-se ainda mais denso, chegou-me ao ouvido um 

som bem diferente – o som de uma voz forte mas melancólica ecoando 

pelas alamedas cobertas de um vasto jardim [que fazia parte da cerca con-

ventual], pronunciando distintamente estas palavras estarrecedoras: “cas-

tigo de deus! castigo de deus! temei a ira de um deus ofendido! Ai de 

Portugal! Ai de nós! Ai de nós!” (beckford, Alcobaça: 52)

Era, como o prior explicaria a beckford, quando o foi buscar à 
hospedaria na manhã seguinte, o parente enlouquecido da família 
dos távoras, proscrita e infamemente exterminada pelo Marquês de 
Pombal. convicto da injustiça da expulsão jesuíta, via nos horrores 
a que assistira a causa daqueles que, recentemente, a Revolução Fran-
cesa prodigalizara. o espectro do horror e da loucura estará presen-
te, a partir de então, sendo recordado, uma e outra vez, quando mais 
não fosse pela sua imponderabilidade:

um glorioso sol matinal brilhava em todo o seu esplendor quando, ao 

acordar, corri para a varanda [da hospedaria] com o intuito de ver os jar-

dins e os bosques e de perguntar a mim próprio, vezes sem conta, se a 

figura que vira e a voz que escutara eram reais ou imaginárias.

[À refeição da manhã, os priores e os monges de Alcobaça] acolheram-me 

com olhares que revelavam a maior simpatia; mas nem uma palavra foi 

proferida sobre a ocorrência da noite anterior – embora não tenha a me-

nor dúvida de que estavam perfeitamente cientes do caso. Não posso dizer 

que a refeição tenha sido animada ou alegre. uma melancolia misteriosa 
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parecia pairar sobre nós e impregnar a própria atmosfera – que todavia 

estava esplêndida. (beckford, Alcobaça: 55, 57)

de saída para Alcobaça, beckford ainda regista: “depois de uma 
grande troca de saudações, partimos. E se é verdade o que penso, a 
voz fatal ressoava aos ouvidos de todos nós – pelo menos aos meus”. 
(Alcobaça: 61) A premonição de um futuro trágico para o convento 
da batalha, numa situação de despedida, própria de diário íntimo, 
sugere uma separação irremediável. Eis o primeiro sinal de que o 
regresso de beckford, a cavalo, no dia 10 de Junho, foi com certeza 
fruto da sua imaginação. No entanto, as histórias que sobre essa in-
cursão conta e, em particular, uma delas, entretecem-se com a nar-
rativa do dia anterior. 

depreende-se que o relato da única e curta visita que efectiva-
mente terá feito ao Mosteiro da batalha não tenha permitido a be-
ckford exprimir completamente as emoções e sentimentos que ali 
vivera. Para o fazer, nada melhor do que a fantasia, ajudada por al-
gumas lembranças colhidas em livros. uma vez mais, parece ter sido 
Murphy a dar a sugestão para outra história que se desenvolve em 
torno de uma cegonha:

Foi-me dado verificar neste lugar a ternura paternal que os poetas e os natura-

listas atribuem às cegonhas. um destes animais, com a sua afectuosa companheira, 

residiu durante muito tempo num grande ninho curiosamente construído no cimo 

da torre da igreja. (Viagens: 59) 

de facto, enquanto, no claustro, teve lugar a procissão em que 
beckford tomara parte,

Rapazinhos de tez morena, cabelo rapado e longas túnicas brancas dedi-

cavam-se afanosamente a sacudir toda e qualquer partícula de pó. uma 

cegonha e um flamingo pareciam fazer-lhes companhia bem amigável, 

seguindo-os por todo o lado, o que muito me fez lembrar o Egipto e os 

ritos de Ísis. (beckford, Alcobaça: 57)
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É deixado, pois, o mote para uma história que se há-de relatar 
no dia de pretenso regresso, esse dia 10 de Junho em que provavel-
mente, já então, como quarenta anos volvidos sobre a data, beckford 
sonha ser levado de volta à batalha, através da charneca, pelo seu 
cavalo árabe que o introduz, em seguida, – diz – numa “mata de 
carvalhos e pinheiros, por onde desci até à beira do rio, que tanto 
me apetecia explorar”. (Alcobaça: 75) o verbo no passado revela, sem 
dúvida, como tantas outras pistas, o desejo de convívio íntimo com 
uma realidade que fora forçado a partilhar apressadamente, no dia 
anterior, com os seus companheiros de viagem. o único curso de 
água a que poderia estar a referir-se seria a ribeira da calvaria. co-
meçam aqui as incongruências denunciadoras de uma composição 
em que se fundem a memória pessoal, elementos de outras fontes e 
a própria fantasia. A vila da batalha eclipsa-se para dar lugar a uma 
visão onírica do Mosteiro:

Mesmo diante de mim, ao fundo de uma série de outeiros, alguns sem ve-

getação e outros cobertos de urze em flor, mas desprovidos de habitantes, 

homens ou animais, erguia-se o altivo e majestoso Mosteiro da batalha, 

rodeado pela magnífica mole de edifícios. (Alcobaça: 76)

Reaparecem as margens de um hipotético rio, 

(…) tão calmo e transparente que lamentei mil vezes não ver reflectido 

na sua superfície algo de mais agradável do que uma longa fila de frades 

fantasmagóricos, munidos de canas de pesca espetadas nos seus hábitos 

malhados, aguardando com uma carantonha pálida e resignada que os 

peixes mordessem o isco. (Alcobaça: 76)

o tom caricatural desta cena é, já por si, suspeito em face da 
dignidade reconhecida pelo próprio autor à comunidade batalhina. 
Sabemos, pela mesma via que beckford, isto é, por Frei luís de Sousa 
(no seu caso, com certeza na tradução de Murphy, Plans: 47), que, en-
tre as actividades escolhidas para alívio da clausura, os frades da ba-
talha pescavam no rio lena que passava dentro da cerca conventual. 
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A falta de veracidade do relato é confirmada, pois, pelo facto de se 
referir uma actividade que tinha lugar no interior da cerca que, por 
definição, faz parte da clausura, inacessível a um ocasional visitante.

Interpelado, na ficção, pelo prior da batalha, a que se devia a 
sua visita, respondeu beckford: “Ao desejo sincero (…) não só de lhe 
testemunhar mais uma vez o meu profundo respeito, como de visitar 
o mausoléu de d. Manuel, que na pressa de ontem negligenciei com-
pletamente”. (Alcobaça: 77) Insistindo na nomenclatura de Frei luís 
de Sousa, repetida por Murphy, referia-se efectivamente ao panteão 
de d. duarte, mais conhecido pelo nome de capelas Imperfeitas. 
transparece na sua descrição, já no final da jornada, a memória que 
delas beckford possuía por as ter visitado, sem dúvida, no dia ante-
rior: “atravessámos uma zona cheia de ervas daninhas – esta parte 
do conjunto conventual estava muito negligenciada – e entrámos 
numa área sombria rodeada de um conjunto de capelas sem tecto e 
inacabadas”. (Alcobaça: 79) 

No interior do Mosteiro, beckford volta a situar uma refeição na 
sala onde antes fora servido. É a partir daqui que a história de uma 
cegonha e uma criança, preparada no capítulo anterior, se desen-
volve, transformando-se no momento mais pungente desta vinda à 
batalha, não sem antes fazer referência ao “gracioso coruchéu” avis-
tado das proximidades daquela sala, que mais não é do que a “torre 
da igreja” onde, segundo Murphy, vivia um casal de cegonhas. Este 
cenário é dominado pela luz crepuscular, a presença silenciosa dos 
noviços que se aplicam a limpar o claustro e as “vozes profundas e 
solenes [dos frades], vindas do grande portal do transepto mais pró-
ximo do coro” (Alcobaça: 79):10

lá estava o flamingo, mas não dei pela cegonha – não tardaria porém 

a saber o porquê da sua falta; ao subir a escadaria que dá para a sala do 

capítulo, descobri o seu corpo, esticado no chão, hirto e sem vida. um 

10. Esta porta, não sendo do transepto, é-lhe adjacente. Se dúvidas subsistissem em relação à sala onde 
beckford foi realmente recebido na batalha, elas dissipar-se-iam com estas indicações, que revelam 
uma memória do espaço conventual.
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dos rapazes estava inclinado sobre ela numa atitude que exprimia o mais 

profundo desgosto. o jovem, ao ver que eu me compadecia dele, mur-

murou numa voz surda e desalentada: – “esta pobre ave seguiu-me todo 

o caminho desde a minha casa no Alentejo – muito longe da batalha. Era 

a alegria da minha vida. A minha falecida mãe estimava-a muito. Nunca 

mais verei aqui na terra esta nossa querida ave de estimação, nem ouvirei 

os seus alegres gritos chamando-me todas as manhãs. Nunca mais comerá 

migalhas da minha mão, nunca mais seguirá fielmente a meu lado. Agora 

não tenho ninguém que goste de mim neste grande convento!” – E rom-

peu num pranto amargo, e foi um alívio para o meu coração – um grande 

alívio – partilhar a sua dor. (Alcobaça 79)

desde a sua torre de lansdown, aos 74 anos, beckford revisita a 
batalha e, com ela, a própria vida, regressando à infância, à comu-
nhão vital com a natureza e, em particular, com os animais, que 
uma imagem dos primeiros anos tanto evoca: confiando a guarda 
das crias ao pequeno william, sobe um pássaro para a sua mão ino-
cente (Fig. 23). tão etérea e passageira felicidade é lembrada ainda 
no sonho de regresso à batalha, no momento em que o cavalo pára 
onde o rio “galgava uma saliência rochosa e se transformava num 
caudal de espuma”:

lançando-me sobre terra firme, deixei que o meu olhar se embebesse no 

curso das águas, perdido e absorto no filão de recordações interessantes 

e todavia melancólicas que tanto se prestavam a ser reavivadas por tudo 

o que me sucedera desde que pela primeira vez entrei neste belo reino de 

Portugal. Pensei (tarde demais, para mal dos meus pecados!) nas ofer-

tas que desprezara com tanta leviandade, nas oportunidades que pode-

riam ter conduzido a resultados felizes e estancado a corrente de males se 

agarradas com mão firme. desde essa época, o germe da destruição que 

podia então ter sido calcado transformou-se numa árvore carregada de 

frutos envenenados, escurecendo a luz sadia e nutrindo-se, através das 

suas inúmeras e variadas raízes, das profundezas mais abissais do inferno. 

(Alcobaça: 77) 
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Fig. 21. os túmulos de d. Afonso V e da Mulher, à di-
reita, e do Príncipe d. Afonso, à esquerda, na Sala ca-
pitular da batalha, tal como aí foram reinstalados após 
1810 e anteriormente à trasladação dos respectivos res-
tos mortais para a capela do Fundador, em 1901.

Fig. 22. Percursos de william beckford no Mosteiro da 
batalha. da exposição temporária “william beckford 
e o Mosteiro da batalha”. Mosteiro da batalha, 25 de 
Setembro a 30 de dezembro de 2010.

Fig. 23. Andrea casali, William Beckford c. 1786. the 
Hamilton collection. lennoxlove, East lothian.
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A ‘Portuguese garden’ in Kensington

It must be confessed that Portugal appears to great advantage when one 

enters it by this road leaving behind the dreary plains of Spanish Estre-

madura (…)1

(lord Holland, Journal, 1809)

G
enerally described as a Hispanophile, sometimes even as a 
Hispanist, the third lord Holland’s relation with Portugal 
is largely unknown to the majority of the Portuguese histo-
rians, and if known, usually disregarded.2 Except for a few 
authors who referred vaguely to Holland in the 19th century 

1. british library, Holland House Papers, MSS Add. 51861, lord Holland’s travel Journals: 1809, f. 3v 
(4 July 1809).

2. Henry Richard Vassall-Fox (1773-1840), 3rd baron of Holland of Holland and Holland of Foxley, 
English whig politician, statesman and hispanist. He was the grandson son of Henry Fox, 1st lord 
Holland, and his wife lady caroline lennox, the eldest daughter of charles lennox, 2nd duke of 
Richmond, a grandson of charles II. Holland was the nephew of charles James Fox, the famous 
whig politician, who was responsible for his education. In 1797, Holland married Elizabeth Vassall 
(1771-1845), whose marriage to Sir Godfrey webster had just been dissolved; Elizabeth was the 
daughter of Richard Vassall (1732-1795), who had extensive estates in Jamaica. 

John Clarke
(the university of buckingham) 

José Baptista de Sousa
(cEtAPS)
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– mostly to his role in the reestablishment of liberalism in Portu-
gal in 1834 – historiography neglects the importance of his con-
tribution to political developments in that country. Although this 
omission may be explained by a number of reasons, the main one 
seems related to the seemingly modest extent of Holland’s interest in 
Portugal, especially when compared to his obvious enthusiasm for 
Spain – “mi segunda patria” (Holland and Jovellanos 1: 166, cádiz, 
15 Mayo 1809).3 Yet Holland’s interest in Portugal was actually quite 
profound. unlike his sudden, even violent passion for Spain, Hol-
land’s affection for Portugal was relatively milder and longer last-
ing, growing in an unobtrusive way. Passions are usually meteoric 
and fickle, while true love is mild and often more enduring. while 
Holland’s relationship with Portugal began with apparent disdain, 
it developed into a true sentiment of ‘love’ and ‘affection’, to quote 
his own words in a speech to the House of lords in July 1828. (The 
Times 17 July, 1828: 6)

Holland’s initial – and indirect – encounter with Portugal oc-
curred during his first visit to Spain in 1793. Fascinated with the 
character and costumes of the Spaniards, who “(…) gave such a warm 
reception to a 19 years old boy4 (…)”, (bl, HHP, MSS Add. 51618, G. 
M. Jovellanos: 1808-1809, lord Holland to Jovellanos, f. 3r, 12 Sept. 
1808) Holland dedicated himself to the study of the language, litera-
ture and history of their country. the dismissive tone in Foreign Rem-
iniscences – “I know little of Portugal or Portuguese that would have 
the interest of novelty to English readers” – suggests contamination 
with a widely held Spanish prejudice. (161) Holland’s negative opin-
ion also appears when, in a letter to Manuel Quintana, a Spanish 
Romantic author he met in Madrid in September 1803, he describes 
the Portuguese language as a ‘patois’ (Quintana to Holland, Madrid, 

3. In another letter, Holland described himself as ‘Españolado’ (Holland and Jovellanos 2: 371, 6 Sept. 
1809); and again, ‘(…) medio español y españolado(…)’. (idem, 2: 375, 8 Sep. 1809)

4. “ (…) con tanto agasajo a un muchacho de 19 años (…)” [our translation].
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7 Feb. 1805’ apud Alonso: 317).5 It was not until 1804, after his first 
direct contact with Portugal, that Holland began to revise his opin-
ions, admitting in a letter to his sister, lady caroline Fox (1767-1845): 
“I am safe on Portuguese territory (which by the way is very pretty 
territory too).” (bl, HHP, MSS Add. 51737, lord Holland to caroline 
Fox, f. 133r, december r 2.d [1804]) Although Holland was to say un-
flattering things about Portugal in the future, this favourable first 
impression never completely left him.

lord and lady Holland, accompanied by their private secretary 
and physician, dr John Allen (1771-1843), visited Portugal in 1804-
1805 and again in 1808-1809. while there is little information about 
the first journey to Portugal, the final visit is reasonably well docu-
mented with their travel journals, of which a Portuguese translation 
was published recently as Três Diários de Viagem em Portugal em 1808-
1809. Holland’s apparent indifference is perceptible during his sec-
ond visit to Portugal, contrasting with his wife’s more emotional and 
unpredictable responses. lady Holland, whom clarke identifies as 
“(…) the most forthright among the diarists (…)”, (10) is often con-
templative, sometimes even poetical, yet at others caustic and ill-hu-
moured, while Holland is more objective and pragmatic, keeping an 
almost philosophical distance from the object of his investigation. 
Yet, Holland’s somewhat disdainful aloofness is occasionally punc-
tured, not least when the intrusion of reality forces him to question 
the universal applicability of the whig principles he had once sup-
posed appropriate to all times and all places. Faced with overwhelm-
ing signs of backwardness, Holland finds it hard to decide whether 
Enlightened despotism – exemplified in Pombal – is a solution or 
part of the problem. Holland seems distressed and alarmed by his 
own indecision.

Although Holland’s affection for Portugal is not immediately 
perceptible in his journals, it is already present below the surface. 

5. Although the whereabouts of lord Holland’s letter are not known, Quintana’s reply reproduces the 
expression ‘patois’ used by Holland: “No extraño que la lengua portuguesa le parezca a V. un patois.”
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Some of Holland’s Portuguese entries give a powerful impression 
of the sufferings of the country during the years of war and foreign 
occupation; Holland’s sympathy is deep and genuine. Indeed Hol-
land’s relationship with Portugal illustrates the adage that absence 
makes the heart grow fonder. He never returned to Portugal after 
1809 yet it was precisely after this time that his unambiguous affec-
tion develops most strongly. 

the first clear sign of a taste for things Portuguese comes in 1812 
when the Italian poet Serafino bonaiuti, factotum and librarian at 
Holland House, was commissioned to create a ‘Portuguese Garden’, 
in which some of the polychromatic landscapes of Portugal were 
recreated – contrasting with the monotony of most of the Spanish 
territory.6 Interestingly, despite their confessed admiration for Spain, 
it was only in 1821 that the Hollands created a ‘Spanish’ Alameda at 
Ampthill Park, bedfordshire, an estate bequeathed to lord Holland 
by his maternal uncle, lord John Fitzpatrick (1745-1818), second 
Earl of upper ossory.7 the Alameda is a pleasant grove of linden 
trees entered by a stone gate with the arms of castile and Aragon 
above it.8 

For unknown reasons, however, the ‘Portuguese’ garden was lat-
er renamed the ‘dutch’ garden. this change must have occurred be-
fore September 1834, when Sir Augustus Foster (1780-1848) referred 
to the ‘dutch Garden’ in a letter to Henry Edward Fox,9 Holland’s 
second son and the future fourth lord Holland.10 the change, how-
ever, has been attributed to a deterioration in Anglo-Portuguese rela-
tions, but this cannot be proven. Apart from some disputes about the 

6. Serafino bonaiuti was the author of the libretto to the Italian comic opera Li Due Svizzeri, first per-
formed at the Haymarket theatre, london, on 14 May 1799. (Pugliaro: 278)

7. cf. Ilchester, The Home of the Hollands: 329; Penny Magazine 12 January, 1839: 9.
8. cf. leigh: 35.
9. Henry Edward Fox (1802-1859), later 4th lord Holland, the second son of Henry Richard Vassall 

Fox and his wife Elizabeth Vassall. He was born at Holland House on 7 March 1802 and died at 
Naples on 8 december 1859. Married 9 May 1833 Mary Augusta coventry (1812-1889), daughter of 
George william coventry, 8th Earl of coventry, and lady Mary beauclerk. the couple had no issue 
and the barony became extinct.

10. cf. Foster to Henry Fox apud Ilchester, Chronicles 11 Sep. 1834:183.
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abolition of the Slave trade from 1806 to 1842 – a matter in which 
Holland took a keen interest – it is hard to think of any obvious 
reason for the change. Knox suggests the change of name “(…) was 
probably on account of its similarity to the famous sunken garden of 
that name at Hampton court Palace.” (44)11 It is then possible that 
Foster may have thought the garden looked vaguely dutch and then 
mistakenly referred to it in these terms when writing to Henry Fox. 
Yet, the most likely explanation, admitting the garden was officially 
renamed, lies in the Hollands’ increasing interest in the low coun-
tries after the French withdrawal and the establishment of the King-
dom of Netherlands in 1815. whatever the reason for the change of 
name, the ‘Portuguese Garden’ represents an important landmark in 
Holland’s relations with Portugal and provides tangible evidence of 
his affection for the country.

At first sight, the notion exemplified in E. M. Forster’s Howard’s 
End, that physical objects such as houses and gardens can have per-
sonalities of their own, seems to belong more to literature than to 
history. Yet it must be conceded that, consciously or not, people are 
influenced by what they believe to be the traditions of the houses 
they live in and places where they have been happy. Even if they are 
not truly personalities, houses and gardens can acquire a ‘presence’ 
that stands for something and that can make them important fac-
tors in history. one such example is surely Holland House and its 
splendid gardens, animated by the spirits and memories of the many 
notable inhabitants, including walter cope, Henry Rich, cromwell, 
Joseph Addison, charles James Fox, Henry Richard Fox and Eliza-
beth Vassall. Above all it has been a place made famous by its guests 
– kings of England, literary figures and distinguished foreigners. of 
these, some of the most interesting have been Portuguese.

Holland House was built circa 1605 in Abbot’s Manor, a parcel of 
the old Manor of Kensington formerly owned by the Earls of oxford. 
originally known as cope castle after its founder Sir walter cope 

11. See also longstaffe-Gowan: 64-68, 194-96.
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(1553?-1614), it became Holland House when Sir Henry Rich (c.1590-
1649), a rising man at the court of James I was ennobled as Earl of 
Holland in 1624. Rich had married cope’s only daughter and heir, 
Isabel (†1655), in 1612. the architecture was typical of the Jacobe-
an style and combined classical and contemporary elements. cope 
was not only responsible for building the house itself but also for 
beginning the social and cultural associations for which it became 
even more famous in the days of third lord and lady Holland. the 
arcades and lateral wings suggesting two open arms, added some-
time between 1621 and 1640 by Henry Rich, seems to represent a 
welcome and invitation to visitors. this spirit of tolerance and open-
ness, present from its very foundation, was to forge the personality 
or presence of Holland House.12 

like many other courtiers and the King himself, Henry Rich did 
not survive the civil war. His vacillations during the Great Rebel-
lion, attempting to please both the King and the Parliament, led 
him to the block on 9 March 1649 and his properties were confis-
cated. Holland House was occupied for some time by the leaders 
of the commonwealth, including oliver cromwell,13 but was later 
restored to Holland’s widow, Isabel, who was allowed to return to 
Holland House with her many children.14 Holland House remained 
with Rich’s descendants and heirs till 1768, when Henry Fox (1705-
1774), first baron of Holland and an influential figure at the court 
of George II, purchased the property, which he had tenanted since 

12. cf. Sousa: 74-75.
13. cf. loftie: 74.
14. According to loftie, Henry Rich and Isabel had ten children, though only eight reached majority. 

of these eight, there is biographic information available for the following: Susannah Rich (†1649) 
married James Howard, 3rd Earl of Suffolk in 1646; Mary Rich (†1666), married John campbell of 
Glenorchy (c.1635-1717), 1st Earl of breadalbane and Holland in 1657; Frances Rich (1617-1672), 
married william Paget (1609-1678), lord of beaudesert in 1632; Robert Rich (c.1620-1675), 2nd 
Earl of Holland and 5th Earl of warwick, married Elizabeth Ingram (†1661), daughter of Sir Arthur 
Ingram of temple Newsam in 1641; cope Rich (c.1635-1676); and Isabella Rich, married to Sir Ja-
mes thynne of longleat. (loftie 75) there was also lady diana Rich, who John Aubrey claimed to 
have died of the small-pox a month after having seen her own image during a walk in her father’s 
gardens at Kensington. (Aubrey: 126)
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1746.15 
Henry Fox died at Holland House on 1 July 1774. He was fol-

lowed by his wife, lady caroline lennox, née lennox (1723-1774), 
a descendant of charles II, who died only twenty-three days later 
on 24 July. their eldest son, Stephen Fox (1745-1774), second lord 
Holland, survived his parents by only a few months and died on 16 
december of the same year, leaving two children, caroline and Hen-
ry Richard, who succeeded him in the titles and property. because of 
Stephen’s gambling debts, his widow, lady Mary Fitzpatrick (c.1750-
1778), was forced to lease the House, moving with her children to 
Ampthill Park, bedfordshire.16 Holland House remained leased until 
1796, when Henry Richard Fox, third lord Holland, began restora-
tion work, a major and expensive project designed by George Saun-
ders (1762-1839). It was not until September 1797, a few months after 
Holland’s marriage to Elizabeth Vassall, that the House was ready 
for occupation.17

Elizabeth and Henry Richard’s arrival marked the beginning of 
the most brilliant period in the history of Holland House. they re-
stored it both physically and intellectually, returning to it the bright-
ness and glory of former days. Animated by a new cosmopolitan 
breath, (liechtenstein 1: 142) it became, to borrow Greville’s words, 
“(…) the house of all Europe (…)” whose loss would “(…) eclipse the 
gaiety of nations”. (2: 332) opening its doors and drawing-rooms 
to European Society for magnificent dinners and brilliant conversa-
tion, Holland House was soon reckoned as one of the great salons of 
the sort satirised by byron in English Bards:

blest be the banquets spread at Holland House,

15. cf. Ilchester, The Home of the Hollands: 32; Henry Fox, 1: 141.
16. cf. Ilchester, The Home of the Hollands: 92, 104.
17. Henry and Elizabeth Vassall, then lady webster, had met at Florence on 3 February 1794 and be-

came lovers. they returned to England at the beginning of June 1796 as a couple, causing enor-
mous scandal in london Society, especially when Elizabeth’s pregnancy became obvious. they 
married at Rickmansworth church, Hertfordshire, early in the morning of 6 July 1797, two days 
after Elizabeth’s marriage to Godfrey webster had been annulled by an Act of Parliament on the 
grounds of her adultery.
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where Scotchmen feed, and critics may carouse!

long, long beneath that hospitality roof,

Shall Grub-street dine, while duns are kept aloof. (byron: 43)

lady Holland turned out to be a perfect hostess whose skills were 
only rivalled by Madame de Stäel (1766-1817), presiding over her sa-
lon with charm, brilliance and great style. the range of visitors dur-
ing the Hollands’ lifetime is so wide and impressive that it would be 
impossible – and if possible, monotonous – to mention them all. the 
Prince of wales, the future George IV, wellington, George canning, 
Palmerston, charles Grey and John Russell, byron and Southey, wal-
ter Scott, caroline Norton and charles dickens, were only a few of 
the celebrated persons who attended the salon. Holland House was 
also visited by many foreign diplomats and became something of a 
place of refuge for “floating continental exiles”, (Kriegel: xv) includ-
ing leading Portuguese figures such as the Morgado de Mateus and 
his wife, Madame de Sousa, Funchal, Palmela and, possibly, Almei-
da Garrett, the reputed founder of Portuguese Romanticism.

Following her husband’s death on 22 october 1840, lady Hol-
land never again lived at Kensington, except for a few months in the 
spring and summer of 1842, when she made a few minor changes to 
the house.18 Henry Edward Fox, fourth and last baron Holland, and 
his wife Mary Augusta coventry, lived at Holland House for only a 
few months each year, usually in the early summer. when lady Eliz-
abeth Holland died, Henry Edward and his wife Mary Augusta cov-
entry lived abroad, mostly in Florence and Naples.19 Although dem-
olition was considered and often advertised, the new lord Holland 
decided to invest once more in improvements, first commissioning 
clutton but later deciding on J. H. browne.20 

lord Holland died at Naples on 18 december 1859, leaving an 

18. cf. Keppel: 365.
19. while in Italy, the Hollands lived in Florence, at Palazzo Amerighi, and in Naples at Palazzo Roc-

cella. the Palazzo Rocella was owned by don Vincenzo Maria carafa cantelmo Stuart, Prince of 
Roccella, whose brother, don Gerardo, was guest at the Holland House during the summer of 1852. 
(Ilchester, Chronicles: 393)

20. cf. (“Holland House, and its inhabitants”: 148; apud Ilchester, Chronicles: 368)
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adopted child only, Marie Fox (1850-1878), the author of Holland 
House.21 Marie Fox married Prince Aloise von liechtenstein (1840-
1920) in 1872 and died in Austria in 1878, childless. After lady Mary 
Augusta’s death on 20 September 1889, Holland House and what 
was left of the original property – much reduced by the baroness in 
an attempt to pay her husband’s debts – was inherited by Henry Ed-
ward Fox-Strangways (1847-1905), fifth Earl of Ilchester, a descend-
ant of Stephen Fox (1704-1776), first Earl of Ilchester, brother of the 
first baron Holland.

when lord Ilchester took possession of Holland House in 1890, 
the mansion was once more in decay and requiring urgent restora-
tion. the task was entrusted to the architect Robert Edis who, among 
many other changes, replaced the entire drainage system and roofs 
and installed electric lightning.22 Mary Eleanor Anne (1852-1935), 
lady Ilchester, remained at Holland House long after her husband’s 
death on 6 december 1905, devoting herself to the preservation of 
the mansion and its gardens, a task she performed with zeal and 
ability, resisting the strong pressure of urban expansion during the 
first quarter of the twentieth century. Henry Edward was succeed-
ed in the title and property by his son, Giles Stephen Holland Fox-
Strangways (1874-1959), sixth Earl of Ilchester, the distinguished 
official historian and biographer of the Fox family and Holland 
House. His many valuable works are quoted extensively throughout 
this article. He was also responsible for the transfer of the colossal 
family archive to the british Museum. this archive is now kept at the 
department of Manuscripts of the british library where it is known 
as ‘the Holland House Papers’.23

21. dr Séguin, a family friend who presented the baby to the Hollands in 1851, had discovered her 
in Paris. Although her paternity was never revealed, the adoption raised suspicions, especially in 
lady Holland, that Marie could be Holland’s illegitimate child, a theory strengthened by the fact 
that relations between Marie and her adoptive mother were far from cordial. (Ilchester, Chronicles: 
400-402)

22. cf. Ilchester, Chronicles: 450.
23. lord Ilchester stipulated in his will that the Fox family’s papers should be donated to the british 

Museum, so that it can be available for students and investigators. the archive was formally delive-
red by his son Edward Henry in 1960. (Keppel: xii; Sousa: 73)
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In September 1940, during a raid by the luftwaffe, three high 
explosive bombs fell near Holland House, causing little damage. A 
few days later, however, on the night of 27-28 September, Kensing-
ton suffered a further attack. this time the damage was far greater; a 
total of twenty-two incendiary bombs fell on the grounds of Holland 
House and, despite the efforts of the firemen who fought the flames 
for more than twelve hours, the building was practically destroyed. 
only the eastern wing and a few sections of the western wing sur-
vived. when Giles Stephen arrived early in the morning, Holland 
House was still burning, and he watched, helpless, as more than 
three centuries of history were destroyed. on 16 June 1952, after sev-
en years of intense negotiations, the london county council pur-
chased the property from lord Ilchester, for two hundred and fifty 
thousand pounds. In the following year, demolition was considered 
as the ruined building appeared to be beyond repair. Fortunately 
demolition was averted largely due to strong opposition by the Kens-
ington Society and lord Ilchester himself. An agreed solution was 
reached in March 1954. Most of the House would be demolished – 
and this was done in 1957 – but the eastern wing would be retained. 
the wing was restored with financial support from the King George 
VI Memorial Fund and a modern adjacent building was added. the 
new building, by the architects Hugh casson (1910-1999) and Nev-
ille conder (1922-2003), was highly controversial.24 when the work 
was completed in 1959, what was left of the Holland House was put 
under the administration of the Youth Hostels Association. A Youth 
Hostel was inaugurated by Queen Elizabeth II on 25 May 1959,25 
and is still operating. In 1996, the ‘opera Holland Park’, a summer 
opera company producing annual season performances under a 
temporary canopy in Holland Park, was established. More recently, 
the belvedere, a smart and expensive Anglo-French style restaurant 
was inaugurated at the Summer ballroom.

24. cf. Hudson: 130-131.
25. cf. The Times 26 May 1959: 12.
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the gardens of Holland House, currently known as Holland 
Park, were created in the early 17th century, when walter cope built 
his ‘cope castle’ and continued by his son in law, Henry Rich. de-
spite the austerity of the commonwealth, Isabel cope made several 
improvements to the mansion and outbuildings, as an inscription 
on a stone found near the old stables in 1806 seems to reveal. Al-
though this stone is now lost, Faulkner transcribed the epigraph in 
1820: “this side done by ye la. Holland, A.d. 1654”. (Faulkner: 68) 
the stone was possibly used later for the construction of an arcade in 
the garden, but its location is not known. A curious account of lady 
diana Rich by John Aubrey is also worth mentioning here. A month 
after seeing her own image while walking in her father’s garden at 
Kensington to get fresh air before dinner she died of small-pox. Ac-
cording to the same author, her sister Isabella had the same expe-
rience shortly before her own death. (126) diana was one of Isabel 
and Henry Rich’s ten children, one who did not survive childhood; 
her name was not recorded in any book of peerage or genealogy.

of course the surroundings of Holland House in the Riches’ 
times were quite different from those we observe today. Although in 
the early years of Queen Anne’s reign, at the beginning of the 18th 
century, the region had already become “(…) a Handsome Populous 
Place (…)”, (bowack 1: 15) Kensington was still a bucolic and pleas-
ant site in Middlesex, where “(…) milkmaids and sportsmen wan-
dered, between green hedges and over fields bright with daisies (…)”. 
(Macaulay: 253) In a mid-18th century drawing by J. Vardy, Holland 
House is pictured in the middle of an almost empty ground, with a 
few huge trees around and a wood in the distance. the gardens and 
pleasure grounds, which completed the feature of Holland House as 
we know it, were added sometime after lord Henry and lady Geor-
giana Fox moved to the House in 1746, by Peter collinson (1694-
1768) and charles Hamilton (1704-1786), two well-known arbori-
culturists.26 In the 1748 edition of A Tour Through the Whole Island of 

26. cf. Ilchester, Henry Fox 1: 175.
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Great Britain, the author congratulated the new tenants of “(…) the 
famous old Edifice, which has been long decaying (…)”, for the “(…) 
prodigious Improvement, as well to the Estate as to the town, and all 
its neighbourhood”. (dafoe 2: 162)27

the following substantial improvements in the gardens were 
made by bonaiuti after 1802, on the third lord and lady Holland’s 
instructions, including the creation of a ‘Portuguese Garden’ in the 
western side of the House, portrayed by liechtenstein as “(…) a gi-
gantic bouquet of the gayest flowers”. (1: 175) In 1820, Faulkner 
described it as a ‘French garden’, probably owing to its symmetry 
and geometrical shape, “(…) the nursery bed of the most fashion-
able plant of the present day, the genus dahlia”. (124) by the mid-
19th century, leigh Hunt referred to the garden as the “(…) way our 
grandmothers and great-grandmothers, the chloes and delias of the 
18th century, enjoyed their flower-beds”. (125) As Gloag saw it in 
1906:

this dutch Garden is delightfully set out, the geometrical Parterres of 

black earth, edged with closely-clipped box, are intersected by narrow 

Gravel Paths converging diagonally towards two Fountains and an Armil-

lary Sphere, which are placed in a line, some distance apart, in the centre 

of the Garden. (237)

In November 1812, lord Holland himself explained: “there is a 
fountain, with old marble columns in the middle, and black borders 
and green figures, and all sorts of gimcracks”. (apud Ilchester, Chron-
icles: 491) Alongside the geraniums, calceolarias and other summer 
flowers, there were also dahlias, reintroduced to England by lady 
Holland, who had sent the seeds over from Spain in 1804 and 1814. 
After her husband’s death, during one of her stays at Holland House, 
lady Holland wrote: “the gardens are as perfect as ever, the flowers 
never more brilliant; the dahlias he so admired shine in every colour. 

27. As dafoe died in 1731, this edition must have been updated by another hand.
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It is quite heart breaking”. (apud Ilchester, Chronicles: 294) during 
these moments of melancholy, lady Holland must have recalled the 
lines her husband had written for her many years earlier:

the dahlia you brought to our isle,

Your praises for ever shall speak,

‘Mid gardens as sweet as your smile,

And in colours as bright as your cheek.

(Holland apud Ilchester, Chronicles: 491)

According to Marie Fox, who lived at Holland House until her 
marriage to Prince von liechtenstein in 1872,

(…) the dutch (quondam Portuguese) Garden, laid out in that good 

old-fashioned way so rarely met with now. Flowers, surrounded with a 

framework of box-edging, form fitful patterns through which, turning 

from the House, we walk in zigzags. but there is a straight path for those 

who prefer it, which runs parallel with a high wall making an espalier. 

towards the end of this garden is a kind of evergreen curtain formed by 

an arcade covered with ivy. through this arcade we notice another flower 

garden (also dutch), in which the dahlia stands the monarch of all it 

survey. (1: 175)

dahlias had first been introduced into England in 1789 by lady 
bute, whose husband, John Stuart (1744-1814), the future Marquess 
of bute, was Minister at Madrid in 1783, but these failed. In 1803, the 
dahlia coccinea was introduced in England by the Scottish traveller 
John Fraser (1750-1811), who established a nursery in chelsea, but 
he was no more successful than his predecessor. In the Autumn 1804, 
bonaiuti had managed to bring at least three varieties of dahlias to 
flower, whose seeds had been sent from Spain – though it seems 
these flowers did not survive for long.28 According to Faulkner, while 
in Spain in 1803, the Hollands met the Spanish botanist Antonio 

28. cf. Hogg: 4-5.
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José de cavanilles (1745-1804), who procured exotic seeds for them. 
Although the seeds arrived at Holland House in May 1804, about 
the time cavanilles died in Madrid, it was not until mid-September 
that the first flowers appeared. (124-25) one such dahlia, a purple 
one, the dwarf winged-leaved dahlia, was illustrated in the Botanist’s 
Repository.29 lady Holland tried the experiment again in 1814, with 
seeds sent from Spain, this time more successfully, as when Jessie 
Macgregor published her Gardens of Celebrities in 1918, the dahlias 
“(…) still grows abundantly near ‘Rogers’ Seat’, the famous alcove 
where the poet Rogers was wont to sit, which faces that bust of Na-
poleon, by canova, that, ten years after waterloo, lord Holland put 
up on a pedestal in the ‘dutch’ or ‘west Garden.’” (224)

As earlier suggested, it was probably the polychromatic land-
scapes of Portugal that induced the Hollands to create a ‘Portuguese 
Garden’ at Holland House. lady Holland’s journals are filled with 
descriptions of flora, trees and shrubs as well as agricultural practic-
es, an interest John clarke describes as “(…) a very british fashion of 
the time”. (10-11) on 16 december 1808, after crossing the Minho 
and entering Portugal, lady Holland observed:

For the first league the road lay through cultivated cheerful country, some 

olives, alcornoques, and woods of oaks. league 3 quarters begun ascend-

ing a terrible Cuesta or M.t view back upon the valley very pretty, diversi-

fied by white houses churches, very woody. At the summit one loses sight 

of the Miño. bay trees, myrtles fragrant, box hedges. (…) Sierra de Bruxas or 

the M.t of witches is well covered with wood. (bl, HHP, MSS Add. 51934, 

lady Holland’s Journals: 1808-1809, ff. 59r-59v, 16 december 1808)

two days later, she wrote: “the approach to oporto very hand-
some the country houses are substantial & ornamented with gardens 
and pleasure houses.” (bl, HHP, MSS Add. 51934, lady Holland’s 

29. ‘Plate cccclXXXIII: dahlia pinnara nana. dwarf winged-leaved dahlia.’ Botanist’s Repository: Com-
prising Colour’d Engravings of New and Rare Plants 7: [n. p.]
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dutch Garden, c.1874. Liechtenstein 1: 175
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Journals: 1808-1809, f. 65v, 18 december 1808) while at oporto, she 
described “(…) the Quintas with orange & lemon trees are charm-
ingly situated – one very handsome belongs to the Secretary of the 
Regency at lisbon, a Fidalgo & man of parts.” on the opposite bank 
of the douro, she admired the Augustinian Monastery of Serra do 
Pilar: “their Quinta is extensive & ornamented with a Mirador or 
Summer house, and gardens hanging down the steep declivity of the 
m.t to the River.” (bl, HHP, MSS Add. 51934, lady Holland’s Jour-
nals: 1808-1809, f. 67r, 20 december 1808) on their way to lisbon, 
on 22 december, the Hollands stopped at the Monastery of Grijó, 
where lady Holland was delighted with the cloisters and the ‘très 
riant’ environs, “the Quinta is filled with large orange & lemon trees 
& has good gravel walks – a large cenador30 a pretty building in one 
part, & another ornamental building with a billiard table.” (bl, HHP, 
MSS Add. 51934, lady Holland’s Journals: 1808-1809, ff. 71r-71v, 23 
december 1808) At coimbra, lady and lord Holland visited the 
charming Quinta das Lágrimas where they could observe “(…) three 
large spreading beautiful red cedars (…)” and “(…) a spring which 
runs through a small channel into a fountain just in that spot tra-
dition says poor Ignez was murdered.” (bl, HHP, MSS Add. 51934, 
lady Holland’s Journals: 1808-1809, f. 78v, 27 december 1808)

while at lisbon, on 6 January 1809, lady Holland and Mr Allen 
visited the Royal botanical Garden of Ajuda, (bl, HHP, MSS Add. 
51935, lady Holland’s Journals: 1809, f. 3v, 6 January 1809) estab-
lished in the early years of the reign of dona Maria I and placed 
under the direction of the Italian naturalist domenico Vandelli.31 
the original project, probably by Vandelli, appears to have been 
conceived under Pombal, but the Minister was dismissed before he 
could see it finished.32 on 17 January, lady Holland wrote: “I walked 

30. Cenador (Sp., Port.: caramanchão), space commonly round in the gardens, made of wood or iron 
stacks, covered with plants; summer-house made of lattice-work.

31. domenico Agostino Vandelli (1735-1816), Italian naturalist, the son of Jeronymo Vandelli, he made 
most of his career in Portugal, where he came about 1765 at Pombal’s invitation to teach philoso-
phy at the university of coimbra.

32. cf. barbosa: 220-222; A Handbook for Travellers in Portugal 1: 397.
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the other morning in debisme’s gardens at bemfica.” (bl, HHP, MSS 
Add. 51935, lady Holland’s Journals: 1809, f. 11r, 17 January 1809) 
Gerard de Visme (1726-1797) was a wealthy French businessman es-
tablished at lisbon for forty years where he made a large fortune. He 
was the son of a French Huguenot exiled in britain and a younger 
brother of the diplomat louis de Visme (1720-1796). Gerard was the 
owner of a fine property and mansion at São domingos de benfica, 
now in the outskirts of lisbon, near the Palace of the Marquês de 
Fronteira and worth £30,000 in 1790.33 According to william beck-
ford, who travelled in Portugal in 1787, the gardens as “(…) eclips-
es our clapham and Islington villas in all the attractions of leaden 
statues, chinese temples, serpentine rivers, and dusty hermitages”. 
(2: 98)

on 21 January, the Hollands crossed the tagus to Aldeia Galega 
on their way to Seville. Although it was winter, lady Holland was 
delighted at the sight of the “(…) many varieties of the Erica, the 
cists, & innumerable bulbous plants, Myrtles, Junipers the dwarf or 
creeping oak, Spanish broom & a shrub which seemed to me not 
unlike azaleas (…)”, though admitting “(…) I have no knowledge 
whatever upon the subject, many of these were in flower & the colors 
were very pleasing.” (bl, HHP, MSS Add. 51935, lady Holland’s 
Journals: 1809, f. 17r, 22 January 1809) on 5 July 1809, the Hollands 
were back to Portugal on their way to lisbon to embark for England. 
lady Holland praised “the country just about Elvas (…)”, which she 
described as “(…) exceedingly beautiful & cheerful; the fresh green 
mixed with olives, the vines, Quintas, aqueducts, fountains. large 
tanks for watering altogether remarkably pleasing.” (bl, HHP, MSS 
Add. 51937, lady Holland’s Journals: 1809, f. 51r, 6 July 1809) A few 
miles ahead, she admired “(…) the foliage of the trees this season is 
very luxuriant – flowers of every sort & variety in great abundance, 

33. de Visme’s property at benfica was later acquired by d. Pedro de lencastre da Silveira castelo branco 
Sá e Menezes (1771-1828), 3rd Marquês de Abrantes, whose heir sold it to the Infanta d. Isabel Maria 
in 1834. the Palace, situated at the largo de São domigos de benfica, was built under the direction 
of the Architect Inácio de oliveira bernardes (1697-1781). (Proença 1: 435-44; Ferreira 103)
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shrubs in flower very beautiful.” (bl, HHP, MSS Add. 51937, lady 
Holland’s Journals: 1809, f. 54r, 8 July 1809) At Quinta da Bacalhoa, 
the Renaissance village at Azeitão were they spent the night of 12 
July, lady Holland described:

(…) the garden is very much ornamented, in the center opposite the back 

front of the House, there is a large Pantano34 with a Pavilion in the center 

to which we go by a causeway, the water is clear & has a number of gold 

& silver fish in it, the remainder of the garden consists of ornamented 

platforms, terraces, statues &c – & below a large orange ground. (bl, HHP, 

MSS Add. 51937, lady Holland’s Journals: 1809, f. 66r, 12 July 1809)

Although the first reference to a ‘Portuguese Garden’ dates from 
1812, bonaiuti had already been working in the gardens for the last 
ten years.35 He was in charge of the House and gardens during the 
Hollands’ absence in the Peninsula from 8 July 1802 to 6 May 1805, 
and again between 9 october 1808 and 10 August 1809.36 while his 
employers were abroad, bonaiuti took his instructions from lady 
caroline Fox, who may well have suggested the name ‘Portuguese’ 
for the garden. Although there is no evidence that caroline Fox ever 
spoke or wrote in Portuguese, she maintained a regular correspond-
ence with her ‘little brother’, as she used to call lord Holland, while 
he was in Spain and Portugal. A few years later, in the mid-1830s, 
caroline Fox formed a literary society at little Holland House, a 
group of women of literary and historical interests, including Ma-
ria callcott (1785-1842), tutor to the Infanta d. Maria da Glória for 
a short time in 1824, Mary Russell Mitford (1787-1855), caroline 
Norton (1808-1847) and her sister Helen blackwood (1807-1867). 
they had in common a keen interest in Portuguese culture and liter-
ature and, except for caroline Fox, who never published, and Helen 

34. Pântano (Port.), swamp, probably she meant the tank in the garden.
35. cf. Ilchester, The Home of the Hollands: 190.
36. cf. bl, HHP, MSS Add. 51950, dinner books: 1799-1806, f. 97r, thursday, 8 July 1802; E. Holland, 

The Spanish Journal: 187, 202, 371.
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tile panels in Holland Park / Fotog. tim Knox
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blackwood, all members of this lusophile circle of women published 
works related to Portugal.

the freehold of the farm premises known as little Holland House, 
in Kensington, had been purchased by Stephen Fox, second lord 
Holland, from a Mr. bowles in 1774, and subsequently became the 
home of caroline Fox.37 A century later, in 1875, when lord Ilchester 
took possession of the property, little Holland House was sold and 
then demolished to allow the construction of Melbury Road. the 
first house to be built in the grounds was that of George Frederic 
watts, the famous English Victorian painter and sculptor who had 
been tenant of little Holland House for many years. the place was 
described by Sir Sidney colvin as “(…) the joint home of the painter 
George Frederic watts and the old friends, the thoby Prinseps, with 
whom he was domesticated”. (90)

Another aspect worth mentioning here, is the several panel tiles 
in Holland Park and their possible Portuguese influence – if not or-
igin. As earlier noted, the fact that the ‘Portuguese Garden’ was re-
named ‘dutch’ at some point, may have been due to the Hollands’ 
increasing interest for the new Kingdom of Netherlands from 1815. 
this theory gains plausibility from the tiled floors lord Holland in-
troduced on the East side of the House, converted into a new En-
trance Hall by the fourth lord Holland in 1848 and described by 
liechtenstein as Italian.38 It is possible, however, that the tiles were 
really dutch, not least because a picture of a chained black dog and 
inscription in the East front of the House, based on a well-known 
mosaic at Pompeii, was reproduced on a dutch tile installed at little 
Holland House in 1828.39 unfortunately, while little Holland House 
was demolished, Holland House was destroyed by German bombs 
in 1941, and these panels may not have survived.

when asked whether the colourful ceramic tiles, which still sur-
vive in the niches in the outer terraces at Holland House Park and 

37. cf. Ilchester, The Home of the Hollands: 92.
38. cf. liechtenstein 1: 205.
39. cf. Ilchester, Chronicles: 453.
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restored at the end of the 1980’s by clare Spicer, could have been 
made in Portugal, dr João Pedro Monteiro of the Portuguese Museu 
Nacional do Azulejo (‘National Museum of tiles’) is adamant that the 
sizes and colours indicate that they were probably made in Holland 
– certainly not in Portugal.40 It is possible, however, that some of the 
original drawings for these panels, prepared under the Hollands’ in-
structions, reflected their memories of their time in Portugal many 
years earlier. they had certainly been impressed and, after visiting 
the cloister of oporto cathedral, lady Holland had described it as 
“(…) very beautiful & quite in the Moorish style of architecture, the 
walls are covered with glazed coloured tiles, the first I have seen in 
the north of Portugal.” (bl, HHP, MSS Add. 51934, lady Holland’s 
Journals: 1808-1809, f. 68v, 21 dec. 1808) Although lady Holland 
did not mention it, she certainly noticed the fine tile panels at the 
Quinta da Bacalhoa.
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The Rescue of Lusia by Albion:
Representations of Portugal in British Women’s 

Peninsular War Poetry1  

My son, behold this lovely flower,

It bloomed in a secluded bower;

Some idle hands misjudging tore

the floweret from the stem,

Its beauteous tints revive no more,

It cannot profit them !

(c. tonna)

W
e propose to begin this brief article on representations 
of Portugal in some british women’s poetry of the ear-
ly nineteenth century with a background summary of 
the known records and facts of the Peninsular war; a 
distinctly male-constructed imperial history, yet one 

which was very uniquely absorbed, and also artistically interpreted, 
by the often neglected and forgotten female side. we will attempt to 

1. Parts of this article were originally presented at the 2nd International congress of Anglo-Portuguese 
Studies, organised by cEtAPS, which took place at Fundação Calouste Gulbenkian in lisbon, in April 
of 2011.

Paula Alexandra Guimarães 
(cEHuM / university of Minho)
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show what women poets as different as Felician Hemans and char-
lotte tonna, both well known for their patriotic inclinations, mainly 
saw these momentous events, taking place in a remote and exotic 
location designed as 'Portugal', a precious opportunity to inscribe 
their voices in a male-dominated british literary history.

In december 1807, after the refusal of the Prince Regent of Por-
tugal to stop all the traditional trading with Great britain, Napole-
on bonaparte’s army led by Marshal Junot invades the country and 
captures the city of lisbon, in the attempt to tighten France’s trade 
blockade of britain. the invasion was indeed only made possible be-
cause the Spanish government, under King carlos IV, had agreed 
at Fontainebleau to allow a French army to pass through Spain in 
return for most of the eventually conquered Portuguese territory.2 

Five months later, in August 1808, a british army would land 
in Portugal under the command of Sir Arthur wellesley, the future 
duke of wellington, who manages to win a decisive victory over 
the French at Vimeiro, near lisbon.3 later, in April 1809, wellington 
feels encouraged to undertake a new campaign in Portugal, where he 
finds that the enemy forces had captured oporto this time; with the 
help of a re-trained and re-organised Portuguese army under wil-
liam beresford, wellesley catches Marshal Soult when he crosses the 
douro River and thus brilliantly seizes the military initiative.4 He 
and his victorious Anglo-Portuguese army would then move forward 
into Spain, where at talavera they fight a hard and bloody battle 
to defeat Joseph bonaparte’s army; a new victory which eventually 

2. It would soon regret this greediness because only three months later, in March 1808, French forces 
captured Madrid and Napoleon installed his own brother Joseph as King of Spain. this led not only 
to a major revolt in the Spanish Provinces but also to the first guerrilla warfare.

3. this in spite of the disastrous Sintra convention, which allowed the trapped Frenchmen to wi-
thdraw their troops and loot on british ships back to France.

4. crossing the douro by a masterly manoeuvre, wellington caught the Marshal with his forces dis-
persed trying to hold down the Portuguese irregulars in the mountains, and drove him back into 
northern Spain.
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earned wellington the title of viscount.5 
but wellington’s dashing Peninsular campaigns apparently did 

more than just to liberate Portugal and stop the trade blockade; they 
aroused a very considerable interest among british historians and 
the reading public throughout the nineteenth century.6 In his 1991 
article entitled “the Romance of war, or the Highlanders in Spain”, 
(1991) brian dendle is careful to stress that 

the war in the Iberian Peninsula (…) was savagely fought by british, Span-

ish, Portuguese, and French troops, as well as by Spanish and Portuguese 

irregular forces (the guerrilleros). (…) the sufferings caused by the war 

were immense, including the looting and devastation of French-occupied 

Spain, the starvation of many Spaniards and Portuguese, and a very high 

casualty rate among the troops involved. (49)

In spite of the appalling bloodshed and suffering taking place 
abroad, many british writers were indeed bent on banking on this  
immaginative opportunity. And dendle does refer to the existence 
of several novels on the Peninsular campaign written in English, and 
by men, especially between 1825 (a prolific year) and 1845, form-
ing a sub-genre of nineteenth-century british fiction and attesting 
to the huge popularity of the theme.7 being based either on direct 
observation or on careful historical research, the sub-genre’s out-
standing feature is its ‘realism’, including a great frankness regarding 

5. learning that another Napoleon army had taken up a position on the upper tagus covering Madrid, 
wellesley set off up the river from lisbon, accompanied by the Spanish army, and defeated the 
French at talavera in July1809. After constructing his fortified defensive lines of torres Vedras and 
defeating Massena at buçaco in 1810, wellesley and his allied army would subsequently win a series 
of decisive battles over the Portuguese-Spanish border, culminating with the captures of Salamanca 
and Madrid.

6. For the british, the campaign represented the success of a small and previously despised army, un-
der the remarkable leadership of wellington, over Napoleon’s veterans. colonel william Napier’s 
History of the War, published in six volumes between 1828 and 1840, enjoyed a remarkable success, 
and it was largely written to counter Spanish claims that the deliverance of Spain was due to Spa-
nish efforts.

7. He referred not only to their literary merit but also to the realistic, almost caustic (though often 
prejudiced), view of their experiences. He also notices that the accurate rendering of history is ge-
nerally of far greater importance in them than novelistic intrigue proper.
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the hostility existing at times among the ‘allied’ forces. besides an 
obsession with the problems associated with catholic rule, this type 
of novel also reflects stages in the formation of british nationalism 
in the nineteenth century, with the earlier novelists stressing british 
courage and the superior discipline of its troops.

In comparison, a much greater degree of idealisation of setting, 
character and circumstances, derived mostly from indirect report or 
reference and imaginative allusion, occurs in the Peninsular war-in-
spired british poetry, which has a much earlier manifestation than 
the novel, and in which issues of nationalism and hero-worship 
assume more intimate or romantic proportions. this is mainly the 
perspective of women poets, whose gender had not allowed a direct 
participation in the events of the war and who were dependent on 
the reports of others – husbands, fathers or brothers. Susan Valla-
dares, in her article “Romantic Englishwomen and ‘the theatre of 
Glory’”, (2008) addresses the issue of “how female literary interac-
tion with early nineteenth-century Spain opened up a geopolitical 
space charged with anxious questions about national identity and 
belonging”. (106) She stresses that this period of political uncertain-
ty and instability was peculiarly well suited for the intervention of 
british women writers and that the Peninsular war, in particular, 
afforded an opportunity for literary women to engage in a rewriting 
of both national and literary agency.

one such case was that of the young Felicia dorothea browne 
(1793-1835), later known as Felicia Hemans, the popular Roman-
tic woman poet and contemporary of byron and Shelley. She was a 
learned and precocious writer, who not only published as early as 
1808 but also on subjects related to the Napoleonic wars, namely 
the ode in heroic couplets England and Spain: or Valour and Patriotism 
of 1808 and The Domestic Affections collection of 1812.8 She is indeed 
one of the first women poets to write about the wars. besides having 

8. She also wrote The Restoration of the Works of Art to Italy (1816) and The Siege of Valencia: a Dramatic 
Poem (1823).
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a historical or nationalistic interest in these events, Hemans also 
possessed personal reasons for addressing such a theme, as both her 
husband (captain Alfred Hemans) and two of her brothers (thomas 
and George browne) were doing military service in the Iberian Pen-
insula at the time of the wars, and she had become interested in all 
aspects of Spanish and Portuguese history and culture.9

In fact, she wrote a poem in heroic couplets in 1811 entitled “to 
my Eldest brother, with the british Army in Portugal”, in which she 
envisions her relative “distant far, amidst th’intrepid host, / Albion’s 
firm sons, on lusitania’s coast”, (25-26) and anticipates the happy 
moment of his return. (Domestic Affections, 1812) Hemans would lat-
er on say, “those events are so associated in my mind with the most 
vivid recollections of early youth that I could almost fancy I had 
passed that period of my life in the days of chivalry, so high and 
ardent were the feelings they excited”. (wolfson: 177) In a letter to 
her aunt of december 1808, Iberia is indeed the main subject of her 
thoughts and words at this time – “my dream by night, my vision of 
the day”. (wolfson: 178) 

Hemans clearly began her career by imagining Spain and Por-
tugal as the embodiment of a fading chivalric ethos (a preservation 
of common European Gothic identity) but hers became also a polit-
ical cause. by supporting british intervention in the Peninsula and 
deciding to write about it at a time when many of her whig patrons 
argued for peace with France, Hemans defied not only societal ex-
pectations for women, but also the expectations of her republican 
supporters. Henry chorley, one of her memoirists, would emphasise 
her cultural work in defining that feminine locus for ideals of gender 
and nation.

England and Spain describes how the british army under Arthur 
wellesley issued forth to join forces with the guerrilla fighters of 

9. captain Hemans was an army friend of her brothers, who were in Spain fighting against Napoleon. 
(Susan wolfson, Felicia Hemans: 476) In 1811, he came back to England, weakened and scarred from 
war. the couple married in 1812. when she was turning nineteen, her third volume, The Domestic 
Affections and Other Poems (1812) appeared.
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Spain and Portugal. the poem praises the Anglo-Spanish alliance 
and openly calls for a renewed commitment to the Peninsular war, 
editing out all the negative stereotypes of Iberian greed and rapacity. 
Hemans adopts a language and tone reminiscent of the revolution-
ary rhetoric of the 1790s, such as the progress of liberty. to crush 
the pride of hostile France, she, as a bard, expresses her aspiration 
to encourage the warriors with the praise songs that “swell the harp, 
the lyre, the voice to bless, to triumph and to rejoice.” Nevertheless, 
as shown in her poems in Domestic Affections, (1812) the war-field is 
filled with “those cries” which “rend the air of death, of torture and 
of despair”. (320-30) In “war and Peace”, a mother thinks about her 
son who fell upon the battlefield and will never return, but she con-
ceals her “deep sorrows in her inmost heart”. (87)

In “to My Eldest brother with the british Army in Portugal” and 
“to My Younger brother, on his return from Spain”, Hemans thinks 
about thomas and George, who had served Sir John Moore and the 
23rd Royal welsh Fusiliers.10 In the latter poem, written after the fatal 
retreat and the battle of corunna, she is confident that “the angels of 
mercy would shield her brother with care in the heat of the combat’s 
alarm”. (23-4) In “the call of liberty”, she states that the gallant 
Spaniards should fight ferociously for freedom “or they should die”, 
and she praises highly their noble spirits. She eagerly requires them 
to teach britain the invincible spirit for freedom and, as poet, she 
proclaims the end of a tyrant (Napoleon)’s reign. 

Five years after the end of the Peninsular war in 1814, the Literary 
and Philosophical Intelligence, of May 1819, announced in its “Varie-
ties” column that “a volume of Poems founded on the Events of the 
war of the Peninsula, written during its progress and after its conclusion; 
by the wife of an officer (now on half pay) who served in its cam-
paigns, will soon appear” [my emphasis].11 In 1817, coincidentally, 

10. the whole title of the poem, inserted in Domestic Affections (1812) is “to My Younger brother, on his 
Return from Spain, after the fatal retreat under Sir John Moore, and the battle of corunna”. 

11. A similar announcement appeared in the ‘Poetry’ column of the Literary Register a month later, in 
June 1819.



1 53

estudos / essays

captain Alfred Hemans had just been made redundant with the end 
of the war in Europe in 1815. the first publication of Poems Founded 
on the Events of the War in the Peninsula by the Wife of an Officer would 
indeed occur anonymously in 1819, with printing work by w. tiffen 
and dedication to Arthur wellesley, duke of wellington.12

In September 1820, The New Monthly Magazine not only referred 
to this new publication but also included a critical remark of the po-
ems therein contained. After referring to the first, “a sketch written 
in the year 1814”, the author presents the following commentary on 
the second poem, “the convent bell”:

(…) with much power and elegance of language, and fervid beauty of de-

scription. the incidents are not crowded, nor obscure; the circumstances are 

romantic, but strictly probable; the touches of passion are exalted by noble 

sentiments of public and private duty, and by the chastened spirit of feminine 

elevation with which they are painted. the characters are brought home to 

the bosom of the reader by the force of individual identity. (…) the poem 

is evidently the production of a mind of a high order (…) the Hero of wa-

terloo may well be proud of the just tribute paid to his splendid abilities 

by this animated Poetess (336-37). [my emphasis]

this long poem in seven cantos told the story of a group of 
british soldiers that, after the victorious battle of the douro under 
wellington, seek food and shelter in the secluded convent of Saint 
clara, before they move on to talavera in Spain. It is there that their 
wounded Irish commander falls in love with a beautiful and noble 
Portuguese nun; an ill-fated romance that ends with the death of the 
hero in the battlefield and of the grieved nun in the convent.13 Given 

12. this is according to a digitalised copy by the university of oxford, in 2006, made from the original 
book deposited in the bodleian library in November 1829.

13. the theme is reminiscent of the story of the famous seventeenth-century Portuguese nun, Mariana 
Alcoforado, present in her Lettres Portugaises from 1669. And indeed an English translation of this 
work – Letters from a Portuguese Nun to an Officer in the French Army – by w. R. bowles had appeared 
in london in 1817, that is, just two years before the publication of the Convent Bell. It is very probable 
that the author read this work, which may have served as an inspiration for her own.
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the interest of the tale and the amount of publicity it received in the 
press, it is somehow surprising how the identity of the authoress is 
never mentioned or even speculated upon.

In her work on “women Poets and Anonymity in the Roman-
tic Era” (2002), Paula Feldman states that “during the period 1770-
1835, women rarely published books of verse anonymously”; on the 
contrary, “[they] proudly placed their real names on the title page 
from the very outset of their careers”. (279) Feldman refers that “such 
was the case with (…) Felicia Hemans, (…) Hannah More, (…) Mary 
Robinson, (…) charlotte Smith (…) and many others”. (279) one 
might, therefore, ask which poetess at this particular period could be 
either publishing for the first time and/or fearful of being recognised 
as a writer.14 we know that Hemans was an assumed authoress, that 
she had been publishing regularly since 1808, and that in the same 
year of 1819 that “the convent bell” appeared she published Tales 
and Historic Scenes in Verse.15

Paula Feldman also mentions the fact that “when a woman did 
bring out a book of poetry anonymously, (…) her name appeared 
quickly on the title pages of subsequent editions and later volumes”. 
(279) that could well be the case of another woman writer of this 
period, the social novelist, reformist and religious tract writer char-
lotte Elizabeth tonna (1790-1846).16 She also wrote some verse17 and 
her thinly disguised pen name, ‘charlotte Elizabeth’, would be the 
one in fact to appear as the author of The Convent Bell and Other 
Poems, edited in New York by Harriet beeche Stowe, in 1845 (more 

14. Putting aside the wish to keep one’s identity secret, the exceptional situations of an anonymous 
publication could be explained by its being the poet’s first book and functioning as a sort of testing 
of the waters.

15. this evidence should in principle exclude her from being considered as the author of “the convent 
bell”. Nevertheless, as we have seen previously, Hemans’s personal circumstances at this period and 
the specific literary features of her work may complicate and even question this exclusion.

16. only three years older than Hemans, tonna would nevertheless live eleven years more than her 
contemporary.

17. She also wrote poems, two of which, The Maiden City and No Surrender, were written specially for the 
orange cause, being very vigorous and popular songs.



1 55

estudos / essays

precisely, twenty-six years after the original edition).18 one cannot 
help wondering why an authoress would wait almost thirty years to 
claim a given work as her own. 

A plausible reason for this anonymity and publication abroad is 
present in tonna’s Personal Recollections:

I was going on most prosperously, when an attempt was suddenly made 

from another quarter to establish a claim to the profits of my pen. the demand 

was probably legal, according to the strict letter of existing statutes, (…) 

[but] it greatly reduced the value of my copyrights (…) and I found myself 

checked in my career (…). (237) [my emphasis]

Apparently she began writing under the pen name ‘charlotte 
Elizabeth’ in order to prevent her first husband, George Phelan, from 
appropriating the proceeds from her literary career. Furthermore, as 
she writes, “the strict incognito to be preserved would secure me 
from any charge of inconsistency”, (238) that is, an incoherence be-
tween her more respectable religious work and her writing of foolish 
romances.19 thus, fear of public notoriety together with an attempt 
to preserve her profits, may explain this mystery.

In spite of their obvious differences in terms of family back-
ground and mental and religious attitudes, the life circumstances 
of Hemans and tonna were remarkably similar and would exert an 
equivalent impact in their respective works. coincidentally sharing 
the family or maiden name of ‘browne’, the two women were also 
exposed to the Protestant religion from an early age. they both bold-
ly resolved to earn their living as writers, especially after the death or 
abandonment of their respective fathers resulted in financial hard-
ship for their families; tonna writes that: 

18. According to the Cambridge Bibliography of English Literature, Volume 4 (1800-1900) by Joanne Shatto-
ck, a collected edition of tonna’s works was also being published by Stowe between 1844 and 1847.

19. the idea of hiring herself out to another ‘master’ that was not God was contrary to her views of 
christian principle.
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(…) my own situation soon rendered it needful to turn the little talent I pos-

sessed to account. (…) I found a ready market for whatever I wrote, so that 

the name was considered a sufficient guarantee for the book. (237) [my 

emphasis]

the two writers early and quickly married military men, both 
of them captains in the british army; both were deserted by their 
respective husbands and had bitter experiences of love, both wom-
en lived for a period in Ireland20 and, last but not least, both had 
brothers (if not also husbands) that were involved in the Peninsular 
campaigns.21 but there were also fundamental differences between 
the two writers. while Hemans had enjoyed an enlightened, repub-
lican and cosmopolitan education and living, tonna became mostly 
known in her own time for the narrowness of her religious views and 
the extreme bias she displayed against catholicism.22

Also in contrast with Hemans, her Personal Recollections, pub-
lished in 1841 and posthumously in 1847, register a very biased 
attitude towards Portugal, the country where her only brother was 
stationed during the Peninsular wars23 and where he would inclu-
sively live afterwards for a ten-year period, “on the staff of the Portu-
guese army” until the establishment of the Portuguese ‘cortes’ and 

20. About eighteen, tonna married an Irish man, captain George Phelan of the 60th Rifle corps who 
was on leave of absence, and between 1819 and 1824 lived on his small estate in county Kilkenny, 
while he spent most of his time in dublin. Hemans spent her last years (from 1828) in her brother’s 
dublin residence. Ironically, George browne became a british commissioner of Police, eventually 
tasked with the repression and policing of contemporary uprisings.

21. the military regiments 60 and 62, to which charlotte tonna’s first husband captain George Phelan 
belonged, had also participated in the Peninsular war.

22. tonna’s first publications were untitled religious tracts espousing her ultra-conservative Protestant 
views, which she began producing in the early 1820s, namely for the dublin tract Society. these 
were controversial even in her own time and some of her fellow-Evangelicals were forced to distance 
themselves from the extremism there revealed. She served successfully as editor of The Christian 
Lady’s Magazine (1843-46), of The Protestant Magazine (1841-45) and of The Protestant Annual (1841-
46), to which she also made substantial contributions under the pen names of ‘the watchman’ and 
‘charlotte Elizabeth’.

23. In Personal Recollections, tonna provides only a brief sketch of her brother’s military career. but from 
an obituary contained in the Quarterly Review for July 1829, we learn that he obtained a commission 
in 1809 and joined the 48th Regiment in Spain where he fought in the Peninsular war (1808-1814), 
following a period in which he commanded a Portuguese infantry regiment.
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the dismissal of all british officers. According to his sister, he had 
inclusively cultivated some of the land in the interior, “which he had 
gallantly fought to rescue”. (209) She writes that:

It was a subject of continual sorrow to me that he was residing in the heart 

of an exclusively Popish country, far from every means of grace; not even a 

place of worship within many leagues, and wholly shut out from Christian 

intercourse. (153) [my emphasis]

tonna’s brother (John browne), who according to her had “served 
in the Peninsula with the highest possible credit, regarded (…) as 
one of the best officers in the service”, (211)24 had only returned to 
England to marry, going back to lisbon with his bride and also ton-
na’s mother; thus, leaving the writer lonely and depressed with this 
double separation forced upon her. She describes as her mother 

(…) had been learning to prize her native land in a disgusting region of all 

that is most directly opposed to liberty, civil or religious; to honourable feeling, 

just conduct, honest principle, or practical decency: In short, she had been in 

Portugal! (103) [my emphasis]

upon her brother’s return to England, tonna would anonymous-
ly publish a poem in seven Spenserian stanzas entitled “My brother”, 
in which she welcomes him to his “island home”. In this composi-
tion, later inserted in Izram, a Mexican Tale and Other Poems (1826), 
tonna reveals some facts not only about her brother’s stay in Portugal 
but also her own thoughts and feelings regarding the impact of this 
experience in her own life. but, as Susan Valladares observes, “fe-
male writing coeval with the Peninsular war was often precariously 

24. In Recollections, tonna refers that “he became on the field a lieutenant” and that “he had also been 
an especial favourite with John VI of Portugal; and the high polish of a court was superadded to all 
the rest”. (232) She further comments that later on her brother would even refuse the appointment 
of “aide-de-camp” to King John, with any military rank and title that he might desire; preferring a 
half-pay unattached company in the british to any thing that a foreign service could offer”. (232-33)
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poised between the private and the public”. (114) the poet uses the 
arguments of british nationalism and family ties to lure her broth-
er back home, after “sixteen burning summer suns” had elapsed in 
his “far abode”. Portugal is “a moral sty” within which britons are 
“condemned to seek/ truth’s trampled pearl”, where “patriot hon-
our” is “couched in falsehood’s blinking eye” and where they have 
met “war’s sternest blast of devastating breath”. tonna’s brother has, 
nevertheless, managed to “flourish in an alien soil” as “a goodly 
seed in thankless desert sown”. In the end, the poet seems also to hint 
negatively at the Portuguese aftermath dismissal of british troops: 
“ingrates, reckless of thy generous toil, / uproot the shelter when the 
storm’s o’erblown”.25 

this more personal and realistic picture does not coincide with 
the fictionalised or idealised representation of both the country and 
the people of Portugal that had occurred in The Convent Bell. For 
example, when one of the characters refers to “the dazzling sky, / A 
gold and purple canopy, / (…) vying with gorgeous flowers, /that na-
ture in this lonely place / has strewed, to shame our richest bowers”, 
(canto I, stanza VII) and the author herself describes with awe the 
picturesque beauty and natural sublime of the Mondego region that 
her british heroes have traversed:

there in the bright unclouded ray,

the silver stream pursues its way,

And winds along through orange bowers,

whose golden fruit and pearly flowers,

breathe their rich perfumed sigh,

25. In spite of her avowed aversion for Portugal, tonna appears to have become romantically interested 
in a Portuguese nobleman – Alexander, count calharez, the eldest son of the duke of Pamela. 
Apparently, he was attending the same Military college at Sandhurst as the author’s brother, and 
she met him often on his way to the mass. tonna described him as “a most elegant youth, of fine 
mind, delicate feelings, and the sweetest manners possible”. (238) She secretly hoped to see him 
converted to Protestantism, though he was “devotedly attached to Romanism”, but “the college did 
not suit his taste” and, to tonna’s infinite regret, he eventually left England to Portugal. later on, 
when she heard news of his death, she made him “the subject of many prayers”, wishing to trust in 
his soul’s salvation.
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And shine amid the foliaged shade,

like heaven’s bright host of stars displayed

on evening’s purple sky.

there blooms, remote from rude alarms,

the signal of the Patriarch’s dove,

And myrtles form with bending arms

A bower might grace the Queen of love ;

while with their depth of green entwines

the lighter hue of clustering vines.

And far remote, and towering high,

the dark Sierra meets the sky,

Forming, with wild majestic screen,

A giant barrier to the scene,

where yet no human step intrudes,

to break its awful solitudes (canto I, stanza XIV)

but also, and more surprisingly, when the poet describes the 
characters in the convent of Saint clara, namely Father bernardo 
and Sister Maria. Regarding the first, she writes that “A purer heart, 
a kinder soul, / Ne’er dwelt beneath the monkish cowl; / Much had 
he read, and studied long, / (…) peaceful and mild, and innocent, / 
(…) the ray of love and mercy shone”. (canto II, stanza V) As for the 
second, Saint clara’s “darling child” and her hero’s beloved, the poet 
reserves the following appreciation: “A holy peace, a calm repose, / 
Her downcast eye expressed” and “not one perfect sister-mind, / So 
pure, so steadfast, and refined, / She found among the crowd”. (can-
to IV, stanza III) the poet also contrasts her to the lighter but more 
spirited castilian nun that “had lately graced St. clara’s fane”, who is 
responsible for “the Guerrilla” song in canto IV.

As Elizabeth Kowaleski points out in her article “the Heroine 
of Some Strange Romance” (1982), tonna’s autobiography “pro-
vides the best demonstration of the contradictory pressures she ex-
perienced during her writing career”. (141) She had failed to “rec-
oncile intense energy, intellect, and creativity with the notions of 
female sexual identity she had learned”. (141) tonna’s attraction to 
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fictionalised fantasies and anxiety about becoming an unusual her-
oine of romance, motivated in part by her stay in catholic Ireland, 
are present in the following passage, which is highly revealing of the 
theme and location of “the convent bell”:

(…) something of a monastic mania seized me. I determined to emulate 

the recluses of whom I had often read; to become a sort of Protestant nun; 

and to fancy my garden, with its high stone-walls, and little thicket of 

apple-trees, a convent-enclosure. (116) [my emphasis]

In another passage from Recollections, tonna stresses how Prot-
estant principles withhold her at first from visiting a neighbouring 
convent, “which formed a principal attraction to the military, and other 
strangers in Kilkenny”, and where she finds “a most interesting nun”, 
“(…) in personal appearance, in manner, in feeling, realizing the visions 
of my girlish romance when reading idle stories in novels on such top-
ics”. (152) [my emphasis] but when the nun leads her to the chapel 
and prostrates before a “richly gilt cross”, tonna speaks of the “abomi-
nation from which my soul revolted with unspeakable horror (…) the 
act of idolatrous homage rendered to a thing of wood and stone”. (153)

tonna’s mixed revulsion and attraction for catholic cultures most 
probably derived not only from popular anti-catholicism, especially 
rife during the first half of the nineteenth century,26 but also from 
English Gothic novels like those of Ann Radcliffe and M. G. lew-
is, which frequently used motifs of catholicism with unnatural and 
sinister connotations of seclusion – the abbey, the monk, the nun, 
the priest– in their plots. In the years prior to 1833 various publica-
tions denounced convents through the medium of a story of an im-
prisoned nun.27 the sentimental novels used the convent as a back-

26. there were a number of incidents in Europe which alarmed Protestant observers, who feared a 
growing catholic church. during the 1820s, it appeared to be resurgent in Europe, with the passing 
of catholic Emancipation in Great britain and the formation of catholic missionary societies in 
Austria and France for the purpose of promoting catholicism throughout the world.

27. the anonymous Anecdotes of a Convent (1771), The Convent: or the History of Sophia Nelson by Anne 
Fuller (1786) and the Nun (1833) by Mary Martha butt (later known as Sherwood).
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drop, a convenient device for the separation of would-be lovers and 
a mechanism for the creation of difficulties and stumbling-blocks to 
a happy resolution. the authors were usually women, or wrote anon-
ymously, suggesting they were likely to have been women.28

For charlotte tonna, at least, both motives were extremely 
alluring: the commercial demands of a romantic plot and femi-
nine Protestant ideological fervour. but, as I have suggested previ-
ously and as diego Saglia argues, there may also have been other 
motives:

(…) during the peninsular war, this conventional plot was endowed with 

a strong political and military subtext, and intercultural sentimental relation-

ships were transfigured into allegorical representations of Spain [includ-

ing Portugal] as a lady in distress, the French as her assailants, and british 

soldiers as heroic knights coming to her rescue (226). [my emphasis]

Saglia argues in his Poetic Castles in Spain (2000) that during the 
cross-cultural sentimental encounter with the English or british man, 
Iberian women tend to lose their foreign status. (226) As “different 
objects of a fascinated gaze”, they often “encode representations of 
their own foreign countries”. (226) the tale present in The Convent Bell 
discloses how “sentimental tales elaborate cultural difference and the 
confrontation between submissive femininity and dominant mascu-
linity”. (229) For Saglia, the war is both an internal and an external 
factor in the tale, being crucial in defining the events of the poem as 
well as the publication by “the wife of an officer”. by dedicating the 

28. John Russell, the later Victorian whig statesman, also wrote The Nun of Arrouca (1822), which was 
suppressed after publication, possibly because of the sexual connotations surrounding the main 
plot. coincidentally, the sentimental story tells of the love affair between a nun, Sister catherine, 
and an army officer Edward Pembroke, who has been fighting in the peninsular campaign against 
Napoleon. these ill-starred lovers, being unable to consummate their passion, decide to separate. 
dissatisfied, Pembroke goes in search of his lost love. After many years, he finds her but is so sho-
cked by her emaciated and lustreless appearance that he falls ill and dies. Given the obvious simila-
rities between this plot and the one presented in The Convent Bell, one cannot help thinking about 
mutual influence, especially because the respective dates of publication are so near. It is possible 
that Russell may have appropriated the anonymous story, adapting it to his own purposes.
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introductory volume, “A Sketch written in 1814”, to the future duke 
of wellington, the author automatically inscribes her poem within 
an official, male-sanctioned discourse on the conflict. “described as 
a messianic apparition, wellesley is metamorphosed into a trium-
phant hero/angel hovering benignly over the desolate fields of Ibe-
ria”. (Saglia:228) As Hemans’s England and Spain, tonna’s collection of 
poems is justified by the masculine values it depicts.

the poem’s narrative is divided between the military world and 
that of love and the softer affections in the convent. “As a tale of sen-
timent”, Saglia argues, “it re-elaborates the topos of the [thwarted] 
love story between a knight errant and a reclusive lady” (229):

Recapitulating these two models of identity, the text endows them with 

clearly gendered attributes: the dimension of the military and britain are 

masculine areas of agency, whereas the Iberian convent (the nuns are both 

Spanish and Portuguese) is a place of feminine immutability removed from 

the busy scenes of the world. (230) [my emphasis]

these two opposite dimensions are sharply brought together at 
the start of the second canto when one of the soldiers, the English-
man FitzArthur, trespasses on the privacy of the nun’s cells in his 
wanderings around the convent of St. clara:

And ardently he longed to pry

within the convent’s cells,

And feast his bold unhallowed eye,

where in St. clara’s sanctuary,

Each veil-clad votaress dwells.

He railed against the bigot sway

that doomed them to despair,

And mused if they were old and grey,

or gentle, young and fair;

And vowed it was his high resolve

these doubts by force or fraud to resolve.

(canto II, stanza III) [my emphasis]
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the natural curiosity of the foreign Protestant man is mixed with 
the author’s implicit criticism of reclusive monasticism; while re-
provingly depicting the inquisitive male gaze intent on a series of 
female objects of desire, the author seems to justify this gross in-
trusion with the alleged unnatural state of these women caused by 
religious bigotry.

the same salvational arguments, reproduced by the convent’s Ab-
bess herself, had allegedly justified the british military intervention: 
“two heroes of that godlike band/ who brought us life and liberty!” 
And, furthermore, Father bernardo’s thankful speech is another very 
explicit example of this:

Conquest already crowns your toil, – 

the blood of those invading bands

Has streamed upon our ravaged soil;

well have ye fought, and freely bled,

be Lusia’s blessing on your head!

(canto II, stanza XIV) [my emphasis]

the general development of the poem, culminating in Ronald’s 
attempt to abduct Maria (“the lone unsheltered flower”) in the sixth 
canto, seems to bear out the idea of traditional male conquest. this, 
in turn, simply reproduces what happens in the military field, with 
the description of the double victories of the douro and of talavera 
in cantos three and seven, respectively:

(…) the startled Frenchmen wait

to close oporto’s royal gate,

while we his flying rearward greet,

And charge them on from street to street;

With headlong force and thundering shout

We rushed upon the flying rout,

And drove them, – till the pitying night

cast her dark mantle o’er their flight.

(canto III, Stanza IX) [my emphasis]
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It is significant that Ronald, the hero, finds Maria and the other 
cloistered nuns very much as the british army finds the Portuguese na-
tion – helplessly subject to a tyrannical force and at the complete mercy 
of violence and bigotry:

(…) the succeeding leagues disclose

the path of our remorseless foes.

The ravaged field, the trampled vine,

the smoking hut, their step declare,

with many a dark and fearful sign

that murder’s crimson hand was there.

In horror, hunger, nakedness,

The remnant from their coverts crept,

And prayed the lord our arms to bless,

while franticly they wept

o’er the retrieveless scene of spoil,

the wreck of their industrious toil.

(canto III, Stanza I) [my emphasis]

In sharp contrast with this vulnerable picture of ravaged and 
weeping lusia or lusitania, stands the often evoked and higly praised 
image of britannia or Albion, which as a powerful protective oak 
tree “spreads her shade o’er other lands, / while her protecting arms 
extend / A refuge for the poor, / And virtue, strength, and beauty 
blend / Her empire to secure”. (III, stanza XII) 

If, on the one hand, the poem allegorically represents and glorifies 
british imperialism, justifying it on the grounds of cultural superiority, 
on the other hand, woman only finds her place and identity within the 
male sphere, and this includes the female author of the poem, who de-
fines herself as the mere ‘wife of an officer’. the Portuguese nun herself, 
Maria, dreams of a happy, rural life with Ronald in britain: “happier in 
some cottage bower”, “to share with thee the peaceful hour, / to tend 
our white flocks on the plain”. (VI, stanza II) this rejection of her home-
land dislocates the idyllic representation of Portugal to britain and re-
veals how the poem is unable to come to terms with Iberian difference. 
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diversity, whether it is geographical or religious, is seen as incompre-
hensible and menacing. As Saglia emphasises, “the tale by the wife of 
an officer is (…) extremely revealing about its ideological allegiance” 
and “its elaboration of cultural supremacy is carried out through the 
intercultural love-story and its mechanisms of identity”. (235)

the resolution which is offered at the end of the poem – the 
death of Ronald in the battlefield (talavera) and the fading of Maria 
in the convent (“a living grave”) – seems to state unequivocally the 
author’s view that such an affair, though very chaste and even ideal-
ised, was doomed from the very beginning. the intrinsically trans-
gressive nature of the liaison (seen by the author herself as an “in-
glorious thrall”), allied to the marked cultural and racial difference, 
are both reiterated throughout the poem and dictate its outcome. 
Such ill-fated endings were not uncommon in Hemans’s historical 
romances and they seem in fact coherent with both hers and tonna’s 
respective personal experiences of unhappy love. but the ending of 
The Convent Bell seems to suggest not only the author’s belief that a 
british soldier’s “bright renown” should not be dimmed by an un-
hallowed love but also that it is far preferable that he dies in the 
battlefield than that he should “shame [his] country’s warlike race”.

to finalise, it is central to an understanding of these women’s 
poetry that britain was at war with France practically from the year 
of their birth (1790-3) until 1815, a span of more than twenty years. 
there were two possible ways of reacting to this. If, like Anna letitia 
barbauld, you clung to the ideals of the French Revolution, you were 
likely to denounce the wars, as barbauld did in her poem entitled 
Eighteen Hundred and Eleven: “with grandeur’s growth the mass of 
misery grows”. (320) If, on the other hand, your brothers and hus-
band had seen active service, as was true of Hemans and tonna, you 
were more likely to strike a patriotic or nationalistic attitude. while 
barbauld was reviled for drawing attention to the high costs of war 
and foretelling britain’s eventual decline, both Hemans’s England 
and Spain and tonna’s The Convent Bell were, not surprisingly, very 
well received by the contemporary critics and the general public.
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Os Instrumentos de Edward Marmaduke Clarke
na Universidade de Coimbra

1 . Quem foi E . M . Clarke 

From an assessment of his total life, it would seem that he was always an 

opportunist as well as showman. (Gee, Exhibitions: 11) 

a
pesar de pouco conhecido, Edward Marmaduke clarke foi 
um empreendedor construtor e negociante de instrumen-
tos científicos e um entusiasta divulgador de ciência. o seu 
nome é associado, principalmente, a uma máquina magne-
to-eléctrica, inventada pelo próprio, da qual existe um exem-

plar no Gabinete de Física (GF) da universidade de coimbra.
E. M. clarke teve formação como mecânico na cidade de dublin, 

tendo-se estabelecido como construtor de instrumentos científicos 
nessa cidade1 (no anexo 1 poderemos ver as diferentes moradas comer-
ciais). Em 1833 encontrava-se em londres, a trabalhar para a socie-
dade watkins & Hill, colaborando, como demonstrador, na National 

1. Na Irlanda, existiam dois construtores com o nome Edward clarke, possivelmente parentes, o que 
torna difícil por vezes a sua correcta identificação.

Gilberto Pereira 
curador do Museu da universidade  

de coimbra
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Gallery of Pratical Science, mais conhecida como Royal Adelaide Gal-
lery.2 (beauchamp: 18) Este estabelecimento era gerido por privados 
e disponibilizava espaço gratuito a inventores e artistas, que explica-
vam e demonstravam a todos os interessados e curiosos que aqui acor-
riam, a utilidade e o funcionamento dos seus dispositivos. Exibem-se 
e demonstram-se novas tecnologias em palestras para o público, que 
assistia a estes eventos, misturando instrução com diversão. A música 
era oferecida como parte integrante do entretenimento. Neste local, 
ocorreu um acontecimento que marcou o futuro de E. M. clarke.

A indução electromagnética tinha sido descoberta por Michael 
Faraday (1791-1867) em 1831. Na sequência desta descoberta vários 
investigadores e construtores tentaram criar aparelhos que produzis-
sem uma corrente eléctrica induzida a partir de um campo magné-
tico. o primeiro a desenvolver uma máquina para venda comercial 
foi Hippolyte Pixii (1808-1835), em Paris. Entretanto Joseph Saxton 
(1799-1873), um norte-americano estabelecido em londres, apresen-
tava com o mesmo propósito, em 1833, uma máquina na Royal Ade-
laide Gallery. Estes dois modelos apresentam uma grande diferença: 
enquanto o aparelho de Saxton faz girar as bobines em torno de um 
íman fixo, o outro, de Pixii, faz girar um íman em torno da bobine 
fixa, sendo que ambos os modelos produzem corrente eléctrica con-
tínua. Francis watkins (1800-1847), um dos dinamizadores da Ade-
laide Gallery, adquiriu uma máquina electromagnética, a Hippolyte 
Pixii, a qual precisava de ser reparada. o restauro ficou a cargo do 
seu funcionário E. M. clarke que, através do arranjo desta máqui-
na, ficou a conhecer detalhadamente o seu mecanismo e funciona-
mento. Nesse mesmo ano de 1833, no dia 14 de Novembro, foi feita 
uma sessão privada na Adelaide Gallery onde construtores e físicos, 
incluindo Faraday, puderam comparar a funcionalidade e eficácia 
destes dois modelos com base em três parâmetros: o brilho da faísca; 
o poder do choque (através de condutores que alguém segurava); e 

2. Funcionou entre 1832 e 1846, decaindo a partir de 1840. As palestras sobre ciência e engenharia 
tinham-se transferido para a Royal Polytechnic Institution, formada em 1838.
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a capacidade de decompor a água. desta avaliação resultou a eleição 
da máquina de Saxton,3 como superior e mais eficaz. Edward clarke 
foi o demonstrador desta sessão e, ao perceber o potencial financeiro 
que poderia ter o desenvolvimento de uma máquina com as mesmas 
funções, deixou o emprego na watkins & Hill para se estabelecer por 
conta própria como magnetician, construtor de instrumentos magné-
ticos. (Gee, Exhibitions:11-18)

Ao longo dos três anos seguintes, E. M. clarke vai desenvolver 
a sua própria máquina electromagnética, trabalhando a partir do 
modelo de Saxton, isto é, numa máquina onde as bobines giram em 
torno de um íman fixo. 

Em 1835, E. M. clarke encontra-se estabelecido por conta própria 
no nº 39 da charles Street. Nesse mesmo ano, clarke escreve alguns 
artigos em The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Jour-
nal of Science, (“Phenomenon”:169; “optical”: 427-428; “Remarks”: 
422-423) onde apresenta alguns avanços e experiências que entre-
tanto havia realizado. Noutros textos refere o aconselhamento de 
Faraday em algumas questões técnicas que melhoram os resultados 
das suas experiências, tanto com a máquina magneto-eléctrica, (cla-
rke, “optical”: 427-428) como com um interruptor igualmente da 
sua autoria. (clarke, Electrepeter (1836): 65) Entre 1835 e 1838 clarke 
revela uma profícua produção de artigos (cerca de treze) em diversas 
revistas de divulgação científica, onde apresenta as suas invenções e 
publicita a sua empresa.

Em outubro de 1836, no artigo “description of E. M. clarke’s 
Magnetic Electrical Machine”, dá-nos a conhecer mais em pormenor a 
máquina que baptiza com o seu nome. (“description”: 262-266) Nes-
te modelo, clarke ainda utiliza mercúrio no rectificador, colocando-
-o dentro de uma caixa de madeira o que permite ultrapassar alguns 
problemas que surgiam no modelo de Saxton (a perda de mercúrio ao 
longo do tempo com necessidade de uma reposição constante). clarke 

3. Esta máquina tinha um rectificador em mercúrio. No Gabinete de Física de coimbra existe uma 
máquina electromagnética do tipo de Saxton, mas em que o rectificador já não é em mercúrio.
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expõe assim as múltiplas vantagens e funções da sua máquina:

to medical gentlemen, the instrument may be strongly recommended 

from the following advantages, its portability; its being always in a fit state 

for action, even in the dampest weather; the nicety with which the power 

of the shocks may be increased or diminished. Indeed it combines the ad-

vantages of the electrical machine and the galvanic apparatus; at the same 

time that it does not labour under the disadvantage of either, for, as has 

already been stated, it is not affected, like the former, by a moist condition 

of the atmosphere, nor, like the latter, is it necessary to make use of any 

acids; nay, since the improvement has been effected which is alluded to in 

the text, even the use of mercury is superseded. (Agar-street: 149)

Entre 1836 e 1837, clarke muda duas vezes de instalações, fixando-
-se na lowther Arcade, muito perto da Royal Adelaide Gallery, uma 
espécie de centro de ciência Viva, no qual também participava. Por 
esta altura, na revista The Annals of Electricity, Magnetism, & Chemistry, 
apresenta-se como “Instrument maker, by appointment, to the Royal 
university of christiana, Norway” e anuncia a sua colaboração com 
charles chevalier,4 construtor de Paris, inclusive da casa Real francesa. 

No período entre 1840-51 encontra-se estabelecido no nº 428 do 
Strand, sendo estes os anos de maior produção da sua casa construtora, 
com catálogos onde disponibiliza para venda dezenas de instrumentos 
de áreas diversas: óptica, magnetismo, química e filosóficos (física). 

1 .1 . As Polémicas
Ao intitular-se inventor da máquina mais eficaz, (Description 

(1836) 262-266) E. M. clarke desencadeia uma polémica com Saxton, 
nas páginas da Philosophical Magazine. (Saxton: 360-365) Nesta revista, 
Saxton acusa publicamente clarke que, segundo a sua argumentação, 

4. No Gabinete de Física de coimbra existem diversos instrumentos deste construtor, dos quais se 
destaca o daguerreótipo (FIS.0477).
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se limitou a desenvolver uma cópia da sua invenção, dando-lhe uma 
nova configuração: enquanto a máquina de clarke possui o íman na 
vertical, no modelo de Saxton este encontra-se na horizontal. Mas 
em ambos as bobines giram em torno do íman fixo. A polémica troca 
de argumentos prolonga-se até, pelo menos, 1837, (clarke, Reply 455-
459) abrandando com o regresso de Saxton aos EuA. 

confrontado com esta delicada acusação de plagiador, clarke irá 
continuar a trabalhar no seu modelo e introduz-lhe uma alteração 
no rectificador, que deixa de funcionar com mercúrio, o qual é subs-
tituído por um dispositivo que transforma a corrente alterna em cor-
rente contínua. Este melhoramento será anunciado pelo inventor em 
Janeiro de 1837, nos Annals of Electricity, (Agar-street: 145-155) num 
extenso artigo onde também descreve uma série de outros acessórios 
e todas as experiências que estes permitem realizar. desta forma, 
clarke aproveita a polémica como publicidade para lançar a comer-
cialização da sua máquina. o êxito do seu modelo, argumentava, 
devia-se à sua maior eficácia, pois dispensava o mercúrio e simplifi-
cava a sua utilização, para além de produzir faíscas mais luminosas 
e choques mais fortes, entre outras vantagens. 

uma outra polémica, em outubro 1837, decorre de um artigo onde 
clarke escreve acerca de uma inovação técnica que tinha entretanto de-
senvolvido para as baterias voltaicas, e que divulga de novo nos Annales 
de Electricity, (Voltaic: 499-501) o editor da revista publica a notícia, 
mas escreve, nesse mesmo número, um esclarecimento: a inovação da 
qual E. M. clarke se intitula autor, já havia sido apresentada por char-
les Page (1812-1868), no número anterior dessa mesma publicação.

Mais tarde, em 1840, surge uma nova polémica, desta vez sobre 
o microscópio de projecção. Este é um aparelho no qual E. clarke 
se empenha no desenvolvimento técnico do sistema de iluminação 
a gás. (Improvement: 303-305) com a lanterna de projecção (outra 
designação do microscópio de projecção) obteve muito sucesso de-
vido, sobretudo, às apresentações públicas que ele próprio realizava 
na Royal Adelaide Gallery. Mas é a partir de um manual de instru-
ções (Directions: 1-72) de funcionamento deste aparelho, onde cla-
rke dá a entender que tinha sido o criador das “dissolving views”, 
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que surge a polémica. Esta afirmação foi novamente criticada, pois 
este tipo de “imagens com movimento” já era conhecido desde há 
cerca de vinte anos. 

com estas polémicas consecutivas, a posição de clarke dentro 
da comunidade científica acabou por ficar fragilizada. Mas este in-
ventor era atento, ambicioso e corajoso. Senão atentemos de novo 
no seu percurso e verifiquemos como este revela a sua capacidade de 
visão e adaptação: a Royal Adelaide Galery foi criada em 1832, para 
exibição e demonstrações públicas de instrumentos científicos e, em 
1835, contava com cerca de oitenta mil visitantes. Expunha inovações 
tecnológicas, de engenharia e mecânica, e programava ainda serões 
musicais. Este espaço era comparado a uma grande loja de curiosi-
dades. tinha, por exemplo, um grande canal onde eram colocados 
modelos de barcos. M. Faraday viu aqui, pela primeira vez, a enguia 
eléctrica, que mais tarde iria ser objecto dos seus estudos. diversos 
construtores de instrumentos apresentavam e comercializavam aqui 
os seus trabalhos. Era um espaço comercial e de entretenimento. A 
capacidade de atracção de público deste espaço fez com que clarke se 
estabelecesse na mesma rua, entre 1837 e 1840. Quando, em 1840, 
a Royal Adelaide Galery começa a decair, E. M. clarke muda-se para 
um novo estabelecimento no nº 428 do Strand. Neste espaço esteve 
estabelecido até 1851.

1 .2 . O grande Projecto: O Royal Panopticon
A experiência na Royal Adelaide Galery causou uma tal influên-

cia no construtor de instrumentos científicos, que, em 1850, clarke 
decide vender todos os seus negócios para se dedicar a um projecto 
edificado de raiz e semelhante no funcionamento ao da Royal Adelai-
de Galery: the Royal Panopticon of Science and Art, inaugurado no 
dia 16 de Março de 1854. (Gee, Panopticon: 6-13) uma outra razão que 
levou E. M. clarke a lançar-se neste empreendimento foi a Exposição 
universal de 1851, em londres, momento que ele desejava aproveitar 
e fazer repercutir no seu novo estabelecimento, onde pretendia receber 
as inovações das exposições universais e apresentá-las em londres.
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Figura 1 - Máquina magneto-eléctrica de clarke e acessórios existentes no Gabinete de 
Física (FIS.0312).

Figura 2 - Publicidade em The Annals of Electricity, out. de 1837, onde anuncia a 
sua cooperação com charles chevalier e se apresenta como “Instrument maker, by 
appointment, to the Royal university of christiana, Norway”.

Figura 3 - lanterna de projecção ou microscópio de projecção a gás. (clarke, Directions: 3)



174

reap/ J apS  2 5

o edifício do Royal Panopticon foi construído de raiz, com uma 
grande praça central, com diversos andares ao longo dos quais se 
distribuíam diferentes espaços. o centro da praça era ocupado por 
uma espectacular fonte luminosa, cujo jacto atingia cerca de vinte 
metros de altura e uma grande máquina electrostática com um disco 
de vidro de três metros de diâmetro, colocada a trabalhar por uma 
máquina a vapor, que produzia grandes faíscas. Havia ainda uma 
sala para apresentação de palestras científicas; um laboratório de fo-
tografia, onde eram ministrados cursos; um laboratório de química; 
um órgão com 4004 tubos sonoros e outros atractivos.

o objectivo de clarke era atingir as oitocentas visitas diárias. Ini-
cialmente o Royal Panopticon era visitado por cerca de mil pessoas 
por dia, mas no decurso de dois anos esse número decresceu e, em 
1856, entrou em falência. E. M. clarke retirou-se então para os arre-
dores de londres e, passado poucos anos, morreu de apoplexia no 
meio da rua. depois da sua morte, os seus bens foram vendidos ao 
desbarato em leilão e adquiridos por outros construtores. Por exem-
plo, a máquina electrostática que tinha custado duas mil libras, é 
vendida por cinquenta libras.5

2 . Clarke em Outras Colecções

Num levantamento por nós efectuado, principalmente nas bases 
de dados disponíveis na internet, mas também directamente com 
os conservadores das colecções e em visitas a diversos museus eu-
ropeus, foram contabilizadas dezoito instituições com instrumen-
tos construídos por E. M. clarke (ver quadro I). É uma distribuição 
relativamente pequena mas que nos dá a noção do pouco impacte 
comercial deste construtor.

Neste conjunto encontramos representadas três instituições por-
tuguesas: a universidade de coimbra, o Museu Nacional da ciência 

5. um modelo dessa máquina existe no Gabinete de Física de coimbra. Ver anexo 2, FIS.0225.
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e da técnica – dr. Mário Silva (MNct) e o Museu da ciência da 
universidade do Porto.

A universidade de coimbra possui, nas suas colecções científicas, 
vinte e nove instrumentos da casa Edward M. clarke, sendo esta a 
colecção mais numerosa entre todas aquelas que conseguimos iden-
tificar. No Museu Nacional da ciência e da técnica, cuja colecção é 
actualmente gerida pela universidade de coimbra, existe um baró-
metro com um termómetro adstrito. No Museu da ciência da uni-
versidade do Porto estão seis instrumentos com a assinatura de E. 
M. clarke sendo que cinco deles são para experiências sobre o vazio.

A segunda instituição com mais instrumentos é o museu norue-
guês que herdou a colecção da universidade de oslo (antiga cidade 
de christiana), universidade para a qual E. M. clarke refere ser o seu 
construtor oficial. o Science Museum de londres tem apenas três ins-
trumentos. Na Irlanda, país onde clarke nasceu e iniciou a sua carrei-
ra, são conhecidos seis instrumentos distribuídos por três instituições. 

A máquina magneto-eléctrica de clarke – o seu instrumento 
mais difundido – encontra-se representada em nove colecções (as-
sinaladas com este símbolo * no quadro I), da Europa aos EuA. o 
Musée des Arts et Métiers possui duas máquinas encomendadas a 
clarke em 1836, data em que este construtor foi a Paris fazer uma 
demonstração da sua máquina na Academia das ciências. Após essa 
apresentação encomendaram-lhe duas máquinas: uma para o con-
servatoire des Arts et Métiers e outra para o gabinete pessoal do prín-
cipe, o duque de orleães. (clarke, Agar-street:155)

outros instrumentos que encontrámos representados em mais 
do que uma instituição são a lanterna de projecção e o modelo de 
globo terrestre de barlow, para as experiências sobre o campo mag-
nético terrestre.

Nos EuA, país onde existem duas instituições universitárias com 
instrumentos da autoria de E. clarke, foram publicados dois artigos 
em Janeiro de 1838 em The American Journal of Science and Arts, onde 
clarke deu a conhecer a sua máquina magneto-eléctrica e um comu-
tador igualmente por si desenvolvido. (Lowther:213-224; Electrepeter 
(1838):224-225)
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Quadro I - Instituições que se sabe possuírem instrumentos da autoria de E. M. Clarke

Nº Instituição País, cidade Nº objectos

1
universidade 
de coimbra

colecção de Física (26)

Portugal, coimbra 29*colecção de botânica (1)

colecção de Medicina (2)

2
Museu Nacional da ciência e da técnica - dr. 
Mário Silva (MNct)

Portugal, coimbra 1

3 Museu da ciência da universidade do Porto Portugal, Porto 6

4
National Science Museum at St. Patrick’s 
college 

Irlanda, Maynooth 4*

5 Irish National university, Irlanda, Galway 1*

6 Royal dublin Society Irlanda, dublin 1

7 Science Museum Inglaterra, londres 3*

8 National Railway Museum Inglaterra, York 1

9 Museum of the History of Science Inglaterra, oxford 2

10 King ś college Escócia, Aberdeen 3

11 transylvania college 
E.u.A., lexington, 

Kentucky
6*

12 Princenton university E.u.A., New Jersey 1*

13
Norwegian Museum of Science and 
technology

Noruega, oslo 17*

14 chalmers university of technology
Suécia, 

Gotemburgo
1*

15 boerhaave Museum Holanda, leiden 3

16 Musée des Arts et Métiers França, Paris 2**

17 Museu de Física da universidade de Nápoles Itália, Nápoles 1

18 Museu do pré-cinema Itália, Pádua 1

*Instituições que possuem máquinas magneto-eléctricas de clarke
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3 . E . M . Clarke em Coimbra

os trinta instrumentos que encontramos no espólio da universida-
de de coimbra estão distribuídos por quatro colecções: Física, botâni-
ca, Medicina e Museu Nacional da ciência e da técnica (ver anexo 2):

 — Vinte e seis instrumentos (alguns deles com acessórios) na co-
lecção do Gabinete de Física. destes, apenas dois não têm qual-
quer identificação da oficina de E. M. clarke: o electroíman 
(FIS.0304) e o magnete em forma de “u” (FIS.1550). A identifica-
ção do primeiro instrumento como pertencendo à oficina de E. 
M. clarke foi feita através da base de madeira de mogno com um 
perfil torneado idêntico à de outros instrumentos da casa cons-
trutora de E. M. clarke, e que são marcas claramente distintivas 
deste construtor. o magnete em forma de “u” (FIS.1550) é por 
nós identificado como construído por E. M. clarke devido a uma 
indicação do inventário do Gabinete de Física de 1840,6 elabora-
do por luís Ferreira Pimentel (1794-1860),7 onde o instrumento 
aparece designado como “Arranjo de clarke de magnete cylindri-
co vertical”. clarke também apresenta a gravura deste magnete 
na descrição das diversas experiências que podem ser realizadas 
com a sua máquina magneto-eléctrica. (Agar-street:154)

 — um microscópio na colecção de botânica. o microscópio tem a 
particularidade de ser montado na tampa da caixa de acondicio-
namento, sendo de fácil transporte para os trabalhos de campo. 
No interior da caixa existe uma etiqueta em papel com a indi-
cação “Edward M. clarke, Philosophical Instrument Maker by 
appointment to the Royal university of christiana, Norway and 
Zoological Society of london 428 Strand”, o que nos revela a 
ligação de clarke com esta sociedade de londres.

6. Este inventário encontra-se actualmente desaparecido, no entanto é possível conhecer parte do seu 
conteúdo através das fichas de inventário realizadas por Mário Silva em 1937. (Silva)

7. Professor da cadeira de Física Experimental e director do Gabinete de Física entre 1837 e 1844.
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 — dois electroscópios de folhas de ouro, semelhantes, na colecção 
proveniente da Faculdade de Medicina. os electroscópios são 
instrumentos muito eficazes na detecção de cargas eléctricas. Em 
meados do século XIX não sabemos qual seria a sua utilização 
em medicina. Mas por exemplo, no século XX, foram utilizados 
para detectar a ionização produzida pelos raios X ou por fontes 
radioactivas.

 — No Museu Nacional da ciência e da técnica existe um instru-
mento que consiste num barómetro e num termómetro assen-
tados no mesmo suporte de madeira. Este tipo de instrumento é 
utilizado para recolher dados meteorológicos. Para além de indi-
car a temperatura em duas escalas distintas, Fahrenheit e Réau-
mur, tem o pormenor de possuir um nónio na escala barométri-
ca assim como um parafuso que controla o nível do mercúrio, 
permitindo o seu transporte em segurança.

da área de especialização de Edward clarke que, recordemos, no 
início da sua carreira de construtor em nome próprio se intitulava 
como “Magnetician”, existem oito instrumentos que servem para o 
estudo do magnetismo e electromagnetismo. destaca-se a máqui-
na magneto-eléctrica, visto ser o instrumento que perpetuou o seu 
nome, não só como construtor mas também como inventor de dis-
positivos científico-didácticos.

dentro da óptica enquadram-se sete instrumentos. Em particu-
lar, para o estudo da luz polarizada existe um polariscópio de biot e 
três modelos para interpretação deste fenómeno.

Encontramos também instrumentos para o estudo do centro de 
gravidade (1), meteorologia (2), termoelectricidade (1), uma bateria 
utilizada em galvanoplastia, uma máquina a vapor, electroscópios 
(3), uma máquina electrostática, duas bombas aspirantes e um mo-
delo de ponte romana. dois dos instrumentos encontram-se tão in-
completos que não conseguimos identificar a sua função principal.

A lanterna de projecção (FIS.0493) foi um dos instrumentos mais 
usados e divulgados por E. clarke, o qual deu grande destaque a este 
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instrumento no manual de instruções Directions for using Philosophical 
Apparatus in Private Research and Public Exhibitions (Directions: 1-71). o 
próprio clarke realizava apresentações públicas de entretenimento 
na Royal Adelaide Gallery e posteriormente no Royal Panopticon, 
onde projectava preparações microscópicas ou imagens que através 
de alguns artifícios ganhavam animação. Por exemplo, a projecção 
de um íman ao qual se adicionava lentamente limalha de ferro, que 
se posicionava segundo as linhas do campo magnético.

Podemos datar os instrumentos que se encontram em coimbra 
com base nas inscrições/ gravações existentes nos próprios objectos 
(ver anexo 2), onde aparece, a morada comercial de E. clarke. todos 
os instrumentos (em que a morada está inscrita) foram adquiridos 
entre 1840-1851, altura em que a oficina clarke se localizava no 428 
Strand, morada inscrita em todos os instrumentos excepto o Elec-
troscópio condensador de Singer, onde surge a anterior localização, 
11 lowther Árcade (entre 1837-1840). claro que existe a possibilida-
de deste último instrumento, ter sido vendido numa data posterior 
ao seu fabrico, já no período em que clarke se encontrava no nº 428 
do Strand.

3 .1 . As Referências nos Catálogos e Documentos de Arquivo
As referências a Edward clarke nos catálogos do Gabinete de 

Física e em documentos existentes no Arquivo da universidade de 
coimbra (Auc) ajudam-nos a perceber, em parte, quando e quem 
foram os responsáveis pela aquisição desta colecção.

temos conhecimento através do estudo que Estácio dos Reis (88) 
fez aos instrumentos construídos por Jacob bernard Haas (1735-
1828) — que inclui os instrumentos que estão no Gabinete de Físi-
ca de coimbra — que Ferreira Pimentel realizou um inventário em 
1840, que foi acrescentado no mesmo caderno e na continuidade do 
catálogo de 1824, elaborado pelo director da altura José Homem de 
Figueiredo Freire (1786-1837). Infelizmente este catálogo foi dado 
como desaparecido por volta de 1995.

Através das fichas de inventário elaboradas por Mário Silva 
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(1901-1977) em 1937, (Silva) do catálogo do Gabinete de Física de 
1851 (Jardim e carvalho) e das etiquetas que Ferreira Pimentel terá 
colocado em alguns dos instrumentos que ainda se conservam, é 
possível termos conhecimento de alguns dos instrumentos que es-
tariam nessa listagem de 1840. Sendo assim, verificamos que dos 
instrumentos actualmente existentes de E. clarke, constam seis que 
foram adquiridos em 1844 e que se encontram neste catálogo (en-
tretanto desaparecido). Isto sugere que Ferreira Pimentel começou 
a inventariação em 1840 tendo continuado a acrescentar as novas 
aquisições até 1844, ano em que deixou de ser director do Gabinete 
de Física.

No Arquivo da universidade de coimbra encontramos alguns 
documentos que podemos relacionar com a compra de instrumentos 
a E. M. clarke e com as informações obtidas através dos inventários 
do Gabinete de Física. Assim, a folha de despesas (Auc 1), aprovada 
pelo conselho da Faculdade de Filosofia em 30 de Junho de 1843 
(Auc 2 e 3) – assinada pelo lente Antonino José Rodrigues Vidal 
(1808-1879) em substituição do director do GF, luís Ferreira Pimen-
tel – possui uma listagem onde se encontram treze instrumentos. 
Analisando estes documentos identificamos quatro instrumentos 
como possivelmente relacionados com a oficina de E. clarke, a saber:

 — “Apparelho rotatório de Faraday, e vibrante de clark - 4$800”. 
Aqui há uma indicação directa ao nome de clarke. Poderá ser o 
instrumento inventariado com o nº FIS.1550 (nº 23 no anexo 2).

 — “Apparelho aperfeiçoado de oersted, para demonstrar a declina-
ção da agulha - 4$800”. os dois únicos instrumentos que exis-
tem na actualidade com este fim, são assinados E. M. clarke, (nº 
6 e 19 no anexo 2).

 — “Machina electro-magnetica motiva - 20$000”. Será a máquina 
magneto-eléctrica de clarke (nº 10 no anexo 2)?

 — “Microscopio composto achromatico de chevallier 60$000”. 
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Figura 4 - Gravura do interior 
de the Royal Panopticon of 
Science and Art.

Figura 5 - Projecção de um íman com limalha de ferro através da lanterna de projecção a 
gás.

Figura 6 - Gravura do aparelho para mostrar as experiências de Faraday sobre indução 
electromagnética e um galvanómetro, adquiridos a Edward clarke mas que não chegaram 
até à actualidade. (clarke, List :71)
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Será o microscópio de projecção a gás (nº 15 no anexo 2)?

Noutro documento com data posterior, temos conhecimento da 
chegada “dos instrumentos vindos de Inglaterra, e que já se achão 
em lisboa” (nota de despesa datada de 30 de Maio de 1844 e assina-
da pelo director do Gabinete de Física luís Ferreira Pimentel (Auc 
4). Serão porventura os instrumentos cuja compra foi aprovada em 
Junho 1843 em conselho da Faculdade de Filosofia e de que especi-
ficamos a natureza de quatro.

Finalmente encontramos documentos relacionados directamen-
te com a compra de instrumentos de E. M. clarke. Numa factura 
datada de 28 Junho de 1844, assinada por José Fernandes thomas, 
em lisboa, ficamos a saber que luís Ferreira Pimentel pagou 225$18 
reis (custo total com despesas de envio incluídas) pelo envio de ins-
trumentos filosóficos da oficina de Edward M. clarke para a univer-
sidade de coimbra (Auc 5 e 6). 

o documento tem uma listagem de dezanove instrumentos e 
acessórios, tendo indicado para cada item o número e a página onde 
estão publicados no catálogo de instrumentos de E. clarke de 1840. 
(List 1-82) Esta informação adicional ajudou-nos na identificação 
precisa dos instrumentos, pois o catálogo do construtor possui uma 
descrição mais pormenorizada, em muitos casos acompanhada de 
uma gravura. de facto, verificámos que oito dos instrumentos ad-
quiridos estão ilustrados no catálogo, o que poderá eventualmente 
ter influenciado na sua selecção.

Numa nova factura de 21 de dezembro de 1844, referente a com-
pras na oficina de E. clarke, (também com referências ao seu catálo-
go) temos conhecimento da chegada a lisboa de um galvanómetro 
de Melloni e seis tubos para barómetros (Auc 7). 

Analisando as duas listas de compras (vinte instrumentos e aces-
sórios) que foram efectuadas à casa construtora de E. M. clarke con-
seguimos identificar doze instrumentos entre os vinte e seis que ac-
tualmente existem no Gabinete de Física. No anexo 3 encontram-se as 
duas listas, com indicação dos instrumentos que existem actualmente. 

os documentos de compra, juntamente com a descrição do 
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catálogo de E. M. clarke, permitem-nos identificar a função mais es-
pecífica de alguns instrumentos que se encontram no GF. Por exem-
plo, a bateria constituída por uma pilha de taça (FIS.1109, nº 21 no 
anexo 2) deverá ser a bateria de Smee que foi adquirida juntamente 
com o aparelho para galvanoplastia (nº 8 no anexo 3). Nada mais 
resta deste aparelho de galvanoplastia, nem de um segundo que foi 
adquirido na mesma altura (nº 9 no anexo 3).

Foi adquirido igualmente um aparelho para mostrar as experi-
ências de Faraday sobre indução electromagnética (nº 17 no anexo 
3, ver também figura 6), do qual poderíamos pensar que se trataria 
do instrumento que existe na colecção inventariado com o número 
FIS.0304 (nº 9 no anexo 2). contudo a existência de uma gravura no 
catálogo de E. clarke permite-nos verificar que não há correspon-
dência. Este instrumento para demonstrar as experiências de Fara-
day juntamente com o galvanómetro de Melloni (nº 20 no anexo 3 e 
que vemos na figura 6) encontram-se actualmente perdidos.

No caso do suporte com função não identificada (nº 24 no anexo 
2) poderá corresponder ao suporte para as agulhas asmáticas (nº 10 
no anexo 3), que, tal como descreve o catálogo, se podem suspender 
em um ponto ou a partir de uma fibra de seda ou cabelo. também 
suspeitávamos que o objecto nº 25 (anexo 2) fosse um suporte para 
uma agulha magnética, o que foi comprovado através da lista de 
compras (corresponde ao nº 11, do anexo 3).

Para além destas situações, as listas de compras de 1844 a Edward 
clarke permitem-nos identificar a existência de três instrumentos 
nas colecções do Gabinete de Física, que poderão ter origem nes-
ta oficina. Porém, como os objectos não possuem qualquer marca 
ou inscrição do construtor, nem as bases de madeira com a tipolo-
gia típica da sua construção, não é possível fazer uma identificação 
inequívoca.

A lista indica a compra de um aparelho para mostrar a produção 
de uma corrente eléctrica pelo aquecimento de uma barra compos-
ta de bismuto e antimónio (o que seria verificado pelo desvio de 
uma agulha magnética). Este instrumento poderá ser o aparelho de 
Seebeck (figura 7). No catálogo do Gabinete de Física de 1878 vem 
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indicado como sendo um instrumento «A» (antigo), o que significa 
que é anterior ao catálogo de 1851.

Na lista de 1844 está indicada a compra de um aparelho para 
ilustrar a teoria de Isaac Newton (1643-1727) sobre a reflexão e a 
transmissão da luz. (“Newton’s theory of the Fits”) Através da natu-
reza corpuscular da luz, Newton tenta explicar (erradamente8) o fe-
nómeno dos anéis coloridos que surgem quando comprimimos dois 
vidros, um plano e outro ligeiramente côncavo. (Sakkopoulos: 123-
126) Perante esta teoria e pelo reduzido preço indicado no catálogo 
de clarke (que indicia um objecto de pouca complexidade técnica), 
podemos suspeitar que este dispositivo poderá ser o que existe no 
Gabinete de Física para observar os anéis de Newton por compressão 
(figura 8). 

A mesma lista indica ainda a compra de um par de agulhas astá-
ticas, das quais também existe um exemplar no espólio do Gabinete 
de Física (figura 9). o sistema consiste em duas agulhas magnetiza-
das, montadas paralelamente e com os pólos invertidos uma relati-
vamente à outra. desta forma, a influência do campo magnético ter-
restre é nula. Neste caso também não há evidências de este objecto 
ter sido construído por E. clarke.

Para além destes três casos existe mais um instrumento que po-
derá ter sido adquirido em 1844 e que se encontra noutra instituição 
da cidade, o Museu Nacional da ciência e da técnica (figura 10). 
A ligação é estabelecida por uma anotação na lista de compras de 
1844 (Auc 5), que nos informa que um “upright barometer – Foi 
pª o laboratório”, com um custo de 16$185. Pela referência indica-
da no catálogo de clarke sabemos que este instrumento é um baró-
metro com um termómetro adstrito. Presumimos que esta anotação 
se reporta ao laboratório chimico da universidade de coimbra. 
Sobre o espólio histórico do laboratório chimico sabemos que foi 

8. Actualmente sabemos que os anéis de Newton são obtidos devido à interferência das ondas reflec-
tidas pela superfície de uma lente convexa e de um vidro plano.
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Figura 7 - Aparelho de Seebeck (FIS.0670).

Figura 8 - dispositivo para observar os anéis de Newton por compressão (FIS.1330).

Figura 9 - Par de agulhas magnéticas, 
parastático (FIS.1490).

Figura 10 - barómetro e termómetro 
(MNct.0000909).
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transferido para o MNct9 por acção de Mário Augusto da Silva. Ana-
lisando a lista do material transferido em 1976 encontramos listado 
“1 – barómetro” (MNct 1). Por outro lado, nos arquivos do MNct 
existe um documento com a indicação dos instrumentos que foram 
doados em 1976 pela Escola do Magistério Primário do Porto. Nessa 
lista figura um “conjunto de barómetro e termómetro” (MNct 2). 
Fica a dúvida relativamente à proveniência deste instrumento. Não 
podemos afirmar se é procedente do laboratório chimico da uc 
(e por sua vez do laboratório de Física) ou da Escola do Magistério 
Primário do Porto.

Conclusão

o vasto conjunto de instrumentos de Edward Marmaduke clarke 
é um dos núcleos mais representativos da colecção do século XIX, 
dentro do espólio do Museu da ciência da universidade de coimbra. 
Pelo estudo agora realizado, verificamos que a importância deste nú-
cleo de instrumentos se destaca igualmente a nível internacional.

trata-se de uma colecção de instrumentos de design cuidado mas 
sem mecanismos muito complexos e simples de manusear. Neste 
sentido, poderíamos afirmar que traduzem a experiência de vida do 
construtor, em grande parte relacionada com a capacidade de “sedu-
zir” o público para o espectáculo da ciência. 

A documentação consultada até ao momento no Arquivo da uc 
não nos permite obter informações precisas sobre as datas de aquisi-
ção de mais de metade dos instrumentos de E. M. clarke que existem 
actualmente na universidade de coimbra. No entanto, o acesso às 
listas de compras até agora localizadas na documentação do Auc 
tornou possível identificar e atribuir alguns instrumentos à oficina 
de E. M. clarke. Ficamos ainda a saber que as aquisições não foram 

9. Foram realizadas duas transferências. uma no dia 8 de Novembro de 1972 e outra no dia 1 de ou-
tubro de 1976, numa altura em que Mário Silva estava a reunir espólio científico e tecnológico para 
a instituição que tinha criado.



1 87

estudos / essays

realizadas todas ao mesmo tempo. 
Poderemos atribuir a luís Ferreira Pimentel a responsabilidade 

da compra de grande parte destes instrumentos, durante o período 
em que ocupou a direcção do Gabinete de Física (1837-1844). 

Sobre a máquina magneto-eléctrica, o instrumento que tornou 
E. M. clarke famoso, esta deverá corresponder à “Machina electro-
magnetica motiva” cujo pagamento foi aprovado em 1843. Verificá-
mos ainda que no ano seguinte foi adquirido o magnete em forma 
de “u”, utilizado como acessório desta máquina.

Sobre a actividade de Edward Marmaduke clarke, e de forma sin-
tética, não podemos deixar de assinalar um primeiro período, entre 
1835 e 1838, focado na vasta produção de artigos em diversas revis-
tas de divulgação científica, actuação através da qual procuraria uma 
afirmação das suas invenções e da sua empresa. Possivelmente, com 
a proliferação das polémicas, terá abandonado esta forma de divul-
gação, apostando unicamente nos catálogos da sua casa construtora. 
Para além de construtor, E. M. clarke teve um papel que merece re-
ferência enquanto divulgador de ciência. de facto, foi um genuíno 
empreendedor, um visionário crente na espectacularidade da ciên-
cia e da técnica e das possibilidades que estas oferecem para cativar 
todos os públicos. Porém, o rápido insucesso do Royal Panopticon, 
projecto onde Edward M. clarke depositou todo o empenho e todas 
as suas economias, foi um fim inglório para uma personagem tão 
dinâmica. 

A colecção de instrumentos do Gabinete de Física da universi-
dade de coimbra tem, desde a sua origem, uma forte relação com 
Inglaterra, país que desempenhou um papel fundamental na his-
tória da ciência e dos instrumentos científicos. Ao longo do século 
XVIII, Inglaterra assistiu a um crescimento exponencial do número 
de construtores de instrumentos científicos, dominando o número 
de patentes de novas invenções e impondo-se no panorama euro-
peu. No conjunto dos instrumentos que chegaram a coimbra em 
1773, vindos do colégio Real dos Nobre em lisboa, encontram-se 
inúmeros instrumentos adquiridos aos melhores construtores ingle-
ses da época, nomeadamente George Adams, Peter e John dollond, 
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Edward Nairne, Francis watkins, benjamim Martim, James champ-
neys e Henry Pyefinch. Na colecção do século XIX, para além de Ed-
ward clarke salientam-se os nomes de Henry Shuttleworth e dos ir-
mãos william e Samuel Jones. Muitos desses objectos sobreviveram 
e encontram-se actualmente em exibição no espaço e nos armários 
originais do Gabinete de Física da universidade de coimbra, classi-
ficado recentemente pela European Physical Society (11 de Março de 
2016) como European Historic Site of Physics.
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Anexo 1

Moradas comerciais e residências conhecidas de Edward Marmaduke Clarke

Moradas Datas Referência

10 and 18 lower Sackville Street, 
dublin*
(sociedade com Richard Spear entre 
1815-1817)

1810-1821 (Abrahams)

83, dame Street - dublin, Ireland 
(E. clarke & co.)

1823-1832 (Abrahams)

39, charles Street, Parliament Street 
- london

1835
(13-01-1835)

(clarke, Phenomenon 169)

9, Agar Street, west Strand - london
1835 - 1836

(21-09-1836)

(clarke, Electrepeter (1836) 
65)

(Gee, Exhibitions 11-18)

11, lowther Arcade, Strand - london
1837 - 1840

(15-02-1837)
(clarke, Reply 455-459)

428 Strand - london 1840-1851 (clifton 57)

Rodney Iron works, battersea, Surrey 1840-46 (clifton 57)

19 Exeter St, london** 1849 (clifton 57)

4 Grove Park terrace, camberwell 
Green, london**

1856 (clifton 57)

*Entre 1810-1821 deverá corresponder possivelmente a morada comercial de um parente 
de E. M. clarke. **Estas moradas serão da sua residência.
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Anexo 2

Instrumentos de Edward M. Clarke
Gabinete de Física (1-26), Botânica (27), Medicina (28 e 29) e MNCT (30)

Nº Nº Inventário Designação Inscrição no 
objecto Imagem

1 FIS.0013
Estudo do 

equilíbrio de um 
sistema

E. M. clarke
london

2 FIS.0081
Modelo de ponte 

Romana
428 Strand

3 FIS.0201
Modelo de bomba 

aspirante
E. M. clarke

optician, london

4 FIS.0219
Electroscópio 

condensador de 
Singer

E. M. clarke
Magnetician

11, lowther Arcade, 
london

5 FIS.0225
Máquina 

electrostática de 
disco de vidro

E. M. clarke
Philosophical 

Instrument Maker, 
428 Strand, london

6 FIS.0254
Agulha magnética 

de oersted

E. M. clarke
optician,

428 Strand, london
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7 FIS.0268

Pilha termo-
electrica de 
Nobili ou 

termomultiplicador 
de Melloni

E. M. clarke
optician,

428 Strand, london

8 FIS.0303 Aparelho de barlow
E. M. clarke

optician,
428 Strand, london

9 FIS.0304

Electroíman 
ou bobina de 

lâmina metálica 
para estudos de 

magnetismo

-

10

FIS.0312
Máquina magneto-

eléctrica

laboratory of 
Science

Magnetic Electrical 
Machine

E. M. clarke
Inventor & 

Manufacturer
428 Strand, london

FIS.2068
caixa com 

acessórios máquina 
magneto-eléctrica

-

11 FIS.0353

Modelo de 
máquina a vapor 

de Richard 
trevithick

E. M. clarke
428 Strand, london

12 FIS.0411
Aparelho 

para estudar a 
intensidade da luz

E. M. clarke
optician,

428 Strand, london
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13 FIS.0455
Modelo para 

ilustrar a teoria 
ondulatória da luz

E. M. clarke
optician,

428 Strand, london

14 FIS.0463

Modelo para o 
estudo da luz 

polarizada por 
refracção

E. M. clarke
optician,

428 Strand, london

15

FIS.0493

lanterna 
de projecção

ou microscópio 
de projecção a gás

Edward M. clarke, 
Magnetical, 

Philosophical and 
optical Instrument 
Maker to the Royal 

university of 
christiana, Norway 

and Zoological 
Society of london, 
428 Strand, london

FIS.0941

caixa de cartão 
contendo 

preparações 
microscópicas

E. M. clarke
428 Strand, london

16 FIS.0608
Polariscópio 

de biot

E. M. clarke
optician,

428 Strand, london

17 FIS.0657 bomba de vazio
E. M. clarke

optician,
428 Strand, london
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18 FIS.0762
termómetro 
diferencial

Adquirido em 1844

E. M. clarke
428 Strand, london

19
FIS.0831

Agulha magnética 
de oersted ou 
Aparelho de 

oersted

E. M. clarke
Philosophical 

Instrument Maker
428 Strand, london

20 FIS.0852
caixa com 

dois cilindros 
magnetizados

E. M. clarke
Magnetician,

428 Strand, london

21 FIS.1109
Elemento de pilha 

de taças

E. M. clarke
optician,

428 Strand, london

22 FIS.1549

Modelo para o 
estudo da luz 

polarizada por 
reflexão 

E. M. clarke
optician,

428 Strand, london

23 FIS.1550
Magnete em forma 

de “u”
-

24 FIS.1559
Suporte para 
aparelho não 
identificado

E. M. clarke
optician,

428 Strand, london
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25 FIS.1931
Suporte para 

agulha magnética
E. M. clarke

428 Strand, london

26 FIS.2217
Suporte para 
aparelho não 
identificado

E. M. clarke
428 Strand, london

27 bot.I.00001
Microscópio 

portátil

Edward M. clarke, 
Philosophical 

Instrument Maker 
by appointment to 

the Royal university 
of christiana, 
Norway and 

Zoological Society 
of london 
428 Strand

28 
e
29

(sem número de 
inventário)

Electroscópio (2)
E. M. clarke

428 Strand, london

30 MNct.0000909
barómetro e 
termómetro

E. M. clarke
428 Strand
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Anexo 3

Lista dos instrumentos (e acessórios / componentes) adquiridos a oficina
de Edward M. Clarke em 28-06-1844 e 21-12-1844

Nº

Pág. / nº 
no

catálogo
(Clarke, 

(Directions 
1-72)

Nº Inv.
Gabinete

de
Física

Descrição das facturas
(AUC 5, AUC 6, AUC 7)

Situação actual

1 4 1/2 upright barometer
Instrumento 

possivelmente 
identificado

2 29/54 FIS.0608 biot’s Polariscope
Instrumento 
identificado

3 e 
4

3/8
FIS.0463
e
FIS.1549

E. M. clarke’s polarizing 
models

Instrumentos 
identificados

5 3 4/5
FIS.0450

Sets of prims
Instrumento não 

identificado

6 32/83 FIS.0455 woodward model / 
Instrumento 
identificado

7 1 9/10 FIS.0411
Apparatus for intensity 
of light

Instrumento 
identificado

8 10
(bateria 
FIS.1109)

Electrotype apparatus 
double system & battery

Só foi identificada a 
bateria
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9

6 7/9 Electro gilding apparatus
Instrumento não 

identificado

6 7/9 5 brushes não identificado

2 19/21
bronzing liquid double 
size bottle

não identificado

2 17/22 ½ pint gilding solution não identificado

2 15/23 ½ plating ditto não identificado

2 13/24 Plumbago 8 oz. não identificado

2 11/25 1 ? composition não identificado

2 9/26 1 ? ditto não identificado

10 4 10/13 FIS.1490 Astatic Needles
Instrumento 

possivelmente 
identificado

11 6 8/9 FIS.1931 dipping ditto
Instrumento 
identificado

12 31 1/2
FIS.0831

oersted apparatus
Instrumento 
identificado

13

1 5/8 FIS.1550 cylinder magnet

Instrumento 
e acessórios 

identificados

1 24/41 wire Frames

1 23/42 Rotating Voltaic Magnet

1 23/42 wire cage

1 19/46 Amperes buckets

14 68/77 FIS.0303 barlow’s globe
Instrumento 
identificado

15 23 FIS.0670
bar of bismuth &c with 
needles

Instrumento 
possivelmente 
identificado

16 4 2/17 FIS.0268
Mellonis pile on 
mahogany strand

Instrumento 
identificado

17 23 1/3
E. M. clarke ś Apparatus 
to show Faraday’s 
experiments

não identificado
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18 1 1/17 FIS.0762
Six’s thermometer in 
copper case

Instrumento 
identificado

19 1 10/29 FIS.1330
Apparatus for showing 
Newtons theory

Instrumento 
possivelmente 
identificado

6 ? pure mercury não identificado

20 66/67
Melloni’s Galvanometer. 
(and packing case por 
ditto)

não identificado

6 barometer tubes ½ 
inch

não identificado
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júlio Dinis Anglófilo? Interrogações, Perplexidades, Desafios

Mesmo pondo de parte a sua ascendência britânica, se dinis tivesse que 

escolher uma segunda nacionalidade, seria certamente a inglesa.”

(Stern, Júlio Dinis: 48)

À Prof.ª doutora Ana Rita Soveral Padeira

(universidade Aberta/cEtAPS)

n
ão obstante o labor de universitários e estudiosos já desa-
parecidos (João Gaspar Simões, António José Saraiva, Maria 
lúcia lepecki…) ou ainda entre nós (liberto cruz, George 
Monteiro, Helena carvalhão buescu, Marina de Almeida 
Ribeiro, Ana Rita Soveral Padeira, cármen Abreu ou Sónia 

Gomes da Silva), é com profunda tristeza que verificamos que Júlio 
dinis (pseudónimo literário de Joaquim Guilherme Gomes coelho, 
1839-1871) é hoje em dia praticamente desconhecido do público ju-
venil, incluindo alunos de cursos superiores de letras com a com-
ponente de Estudos Portugueses e/ou lusófonos…bem poderíamos 
subscrever, adaptando-a para o efeito, a estrofe final de um poema 
composto pelo próprio dinis em 1865 (“A Inglesa”):

Miguel Alarcão
FcSH-uNl/cEtAPS
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E hoje, ai, hoje por onde erra

Esse neto de Inglaterra?

Quem sabe lá!

Quem na memória o conserva?

cresce alta no parque a erva

Há tanto já! (Poesias 212)

Não será este o lugar para proceder a quantificações estatísticas, 
qualificações pedagógicas ou interpretações sociológicas desta rea-
lidade. contudo, talvez seja possível avançar algumas hipotéticas 
explicações, como as reformas e revisões curriculares, mais ou me-
nos aleatórias e descontínuas, dos programas de Português minis-
trados na escolaridade intermédia; a diminuição de hábitos e práti-
cas de leitura; o estatuto e o lugar literários um tanto “híbridos” de 
um escritor tradicionalmente apontado como de transição ou char-
neira entre o Romantismo e o Realismo; a construção e propositura 
de universos, enredos e personagens romanescos frequentemente 
apontados como demasiado “cor-de-rosa”; a natureza predominan-
temente citadina da nossa litoralizada civilização, esquecendo-se 
ou desvalorizando-se os espaços e os tempos, naturais e culturais, 
do mundo rural e os seus patrimónios e actividades, etc.1 Seja como 
for, ao desconhecimento juvenil da figura e da obra de Júlio dinis 
há, infelizmente, que somar o próprio esquecimento da socieda-
de portuguesa de um autor marcante da nossa adolescência e um 
dos principais responsáveis, no início da década de 1970, por uma 
pré-orientação vocacional para letras e pelo despontar da atracção 
por aspectos tradicionalmente apresentados e considerados como 
característicos – e mesmo idiossincráticos – da personalidade cul-

1. Helena carvalhão buescu vai mesmo mais longe, ao declarar:
 
É minha convicção de que é esta felicidade histórica, que marca a obra de Júlio dinis, que ajuda 
a explicar um fenómeno curioso: o seu enorme sucesso no século XIX, face ao seu relativo 
esquecimento ou menosprezo no século XX. Porque a nossa contemporaneidade não partilha 
desses pressupostos, antes se cristaliza em torno de noções com eles incompatíveis, como a de 
ruptura, a de consciência da descontinuidade ou a de despersonalização. (66)
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tural inglesa/britânica. Nesse sentido, as linhas que se seguem e 
retomam um artigo publicado nesta mesma revista em 1997 (Alar-
cão: 7-33) oferecem-se também, em larguíssima medida, como um 
tributo pessoal.

A questão específica sobre a qual tentaremos debruçar-nos, to-
mando como mote o passo transcrito em epígrafe, é a da alegada 
anglofilia de Júlio dinis, encarada não tanto no plano literário-es-
tilístico (leituras, modelos, influências, traços distintivos, etc.) – já 
objecto, aliás, ao longo do tempo, de análise por parte da crítica 
especializada –, mas no globalmente cultural. Antes, porém, gos-
taríamos de deixar claro que entenderemos aqui como subjazendo 
ao termo “anglofilia” não só um conhecimento efectivo da cultura 
e civilização inglesas/britânicas (e, evidentemente, empático com 
elas), mas também aquilo que tal conhecimento poderá comportar 
de preconceitos, estereótipos, ideias feitas, caricaturas ou qualquer 
outro tipo de distorção apriorística ou impressionista no plano das 
percepções, construções, representações e reproduções imagológi-
cas. Sem pretendermos enveredar por reflexões de cariz conceptual 
ou teórico-filosófico sobre os intrincados nexos entre “realidade”, 
“representação” e “imagem”, cabe aqui recordar as palavras de dois 
reputados especialistas em Estudos literários comparados:

o estudo da imagem deve dar menos importância ao grau de ‘realidade’ 

de uma imagem do que ao seu grau de conformidade com um modelo 

cultural previamente existente, de que importa conhecer os componentes, 

os fundamentos, a função social. (...) Mas o verdadeiro problema é o da 

lógica da imagem, da sua ‘verdade’ e não da sua ‘falsidade’. Sendo repre-

sentação, a imagem é necessariamente falsa. (Machado e Pageaux: 43)

Portador de uma definição essencial do outro, o estereótipo é o enuncia-

do de um saber colectivo que se pretende válido, seja qual for o momento 

(...). (…) compreende-se, assim, de que maneira o estereótipo é, afinal, a 

forma embrionária do mito (...). (Ibidem: 44-45)
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tendo em conta estas observações, a questão está, pois, em saber 
até que ponto imagens estereotipadas e “massificadas” de um povo 
e/ou indivíduo (na circunstância, o inglês/britânico) e do seu “AdN” 
cultural e civilizacional, abstracta e universalmente considerado, 
poderão representar e reproduzir, de modo fidedigno, realidades 
(pres)supostamente intemporais ou atemporais.2 um segundo pon-
to passaria por testar se tais representações seriam “referendadas” ou 
“sufragadas” pelos próprios visados, que nelas poderão nem se re-
conhecer sequer… Finalmente, resta reflectir sobre se o receptor e re-
produtor incauto e acrítico de estereótipos (e não estamos de modo 
algum a afirmar que terá sido esse o caso de Júlio dinis!), mais do 
que “culpado”, não será, afinal, uma “vítima” de mitos ainda em 
embrião, como sugerem Machado e Pageaux (ou já em circulação, 
acrescentaríamos nós…) ou, se preferirmos, de alguma “intoxicação 
imagológica” hegemonicamente imposta…

Sem pretendermos reproduzir aqui, por demasiado extensas, as 
considerações tecidas há vinte anos sobre o envolvimento de Júlio 
dinis com a língua, literatura e cultura inglesa/britânica (cf. Alar-
cão: 25-28 passim, incluindo as respectivas notas), não resistimos a 
evocar os pontos de vista não totalmente convergentes – mas talvez 
complementares, afinal – avançados por Ana Rita Soveral Padeira e 
João Gaspar Simões:

como estudioso (…), dinis conheceu algumas obras da literatura euro-

peia sua contemporânea, maioritariamente a francesa, mas também a in-

glesa e ainda a alemã, sendo que o contacto com estas duas últimas lhe 

chegou através de traduções francesas que circulavam um pouco por 

todo o país. (…)

2. Sugerimos, a este propósito, a consulta de George Mikes, Jeremy Paxman (sobretudo cap. 4, “ ‘true-
-born Englishmen’ and other lies”: 60-76), Roger Scruton (cap. 3, “English character”: 43-67) e, 
numa perspectiva abertamente acusatória da actuação e do legado britânicos no mundo, Stephen 
A. Grasse.
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À literatura inglesa, mesmo se lida através de traduções francesas, foi o 

romancista buscar o tom moralista e pedagógico que atravessa toda a sua 

escrita ficcional, (…) bem como o gosto pelo pormenor, a tendência para 

a filantropia e a capacidade para o desenho de caracteres originais, (…). 

(Padeira, inédito [s.p.]; cf. também Navarro: 56-58) [negritos nossos] 

corroborando as alegadas limitações no domínio da língua in-
glesa, a autora transcreve o seguinte excerto de uma carta de 25 de 
Março de 1868, enviada por dinis ao seu amigo e correspondente 
custódio José de Passos:

o Soromenho anuncia-me a visita de um inglês, parente de lord Stanley, 

que (…) está estudando a história dos descobrimentos portugueses, o qual 

inglês tem a excentricidade de querer traduzir As pupilas.

o homem já ontem me procurou. Entendendo perfeitamente o portu-

guês lido, não percebe palavra do pronunciado. Há-de ser curiosa a 

entrevista. (Padeira, inédito [s.p.]; e Navarro: 149-150, n.147)3 [negritos 

nossos]

cabe aqui perguntar: dar-se-ia o contrário com Júlio dinis, isto 
é, entenderia também ele perfeitamente o inglês lido, mas teria difi-
culdades na compreensão e expressão orais? Antes de especularmos, 
passemos, porém, a palavra ao autor de Elói:

de resto é a familiaridade com esta língua [o inglês] (...) que lhe permi-

te, muito novo, abeirar-se de uma cultura literária por esse tempo bem 

pouco generalizada em Portugal (…) entre os próprios intelectuais. E 

aí nos encontramos com uma das facetas da sua preparação que teria sido 

decisiva na orientação ulterior da sua carreira literária. Falando ao que 

parece, mal e com sotaque a língua inglesa, dominava-a tanto ou tão 

3. cf. também Stern, Júlio Dinis: 28, 53, n.7 e 143, n.17.
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pouco que de muito jovem se pôs a traduzir os mestres das letras anglo-

-saxónicas, inclusivamente Milton e Shakespeare. (Simões:15) [negritos 

nossos]4

dera-se com ele porém uma coisa rara entre nós: sabia inglês, era de as-

cendência britânica e admirava os mestres da ficção do país de seus avós. 

Eis o que antes de mais nada lhe permite apreciar a arte do romance de um 

ponto de vista bastante novo entre nós. (…) Efectivamente do romance 

inglês extraía Júlio dinis grande parte dos ensinamentos que punha em 

prática. (Ibidem: 116) [negritos nossos]

Independentemente, pois, da língua efectiva de acesso à literatu-
ra inglesa (o inglês? o francês?) e das disparidades existentes entre os 
diversos níveis (d)e competências linguísticas (skills) de dinis, con-
sideramos ser muito provável que quaisquer suspeitas, alegações ou 
acusações de anglofilia resultem também, pelo menos em parte, de 
duas circunstâncias puramente epocais e contextuais: desde logo, o 
ainda relativo desconhecimento da língua, cultura e civilização de 
além-Mancha por parte da sociedade portuguesa, não obstante as 
experiências da emigração liberal da nossa primeira geração român-
tica e da aculturação e produção literárias de Almeida Garrett (1799-
1854) e Alexandre Herculano (1810-1877). Nesse sentido, seria difí-
cil, pelo seu pioneirismo, qualquer formação “proto-anglicista” não 
sobressair, podendo eventual, mas não necessariamente, (a)parecer 
(como) anglófila… Por outro lado, deverá sublinhar-se o facto de, em 
meados do século XIX e apesar de recorrentes negociações e querelas 

4. cf. também ibidem: 133, 135-136 e 208-211, transcrevendo-se, nestas últimas, parte de um importante 
artigo de Sampaio bruno, “o Romance Rural”, originalmente publicado em A Geração Nova. Hernâ-
ni cidade e Ruy d’Abreu torres oferecem-nos um depoimento muito semelhante, sublinhando que 
(…) foi o bom domínio deste idioma (no fundo a língua de sua mãe) que lhe permitiu, desde muito 
novo, e ao invés do que se verificava entre nós, mesmo no seio da classe culta, familiarizar-se 
com os grandes nomes do romance inglês, como George Eliot, thakeray [sic], Jane Austen, dickens 
e, inclusive, o Stern [sic] do Tristam Shandy. (158) [negritos nossos]
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como as relativas à vigência e à prática da escravatura,5 as relações 
político-diplomáticas entre Portugal e a Grã-bretanha não terem 
sido ainda verdadeiramente marcadas pelos atritos de exploração 
geográfica e comercial, ocupação territorial e colonização conducen-
tes ao Mapa cor-de-Rosa (1886) e ao Ultimatum inglês (1890) nem 
atingido os níveis de crispação (incluindo a literária)6 característicos 
do último quartel de oitocentos…, período, aliás, mais propenso à 
expressão de anglofobias do que anglofilias, mas, em todo o caso, já 
após a morte de Júlio dinis (1871).

Antes de avançarmos, recuperemos algumas achegas de 1997:

conforme tem sido sublinhado por alguns críticos, nem só de pistas li-

terárias se compõe o rasto que a anglofilia de Júlio dinis deixaria (…) na 

sua obra; sem fornecer exemplos ou argumentos abonatórios, Irwin Stern 

(…) criticá-la-ia, por duas vezes, ao apontar a “(...) idolatria cega (de dinis) 

pela Inglaterra (...)” e defender que “a sua consciência política foi natural-

mente influenciada pelas suas próprias predilecções, daí o excessivo e, até 

certo ponto, injustificado louvor da Inglaterra.”7 Mas o silêncio que cobre 

os fundamentos da crítica não apaga, como é lógico, os múltiplos sinais 

de uma presença; e com efeito, se optarmos por buscar e seguir os indí-

cios de uma ideologia política, social e económica disseminados por tão 

breve percurso novelístico,8 soar-nos-ão talvez como familiares um certo 

5. Só integral e definitivamente abolida em 1869 pelo 4º Governo (1868-69) chefiado por Sá 
da bandeira (bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, 1795-1876), após resoluções parcela-
res tomadas em 1836, 1842, 1854, etc. (Serrão, Cronologia, passim); segundo o historiador, 
(…) a série de leis do século XIX, que gradualmente foram abolindo servidões em diversos pontos 
dos domínios portugueses, até à extinção final e absoluta em 1869, muito mais do que o produ-
to da ideologia liberal, foram o resultado dos interesses da nova burguesia nascente e da pressão 
exercida pela Inglaterra, que via na abolição da escravatura no mundo ocidental a melhor ma-
neira de servir os seus interesses comerciais. (…) Foi mais ou menos nesta altura que a Inglaterra 
começou a desempenhar o seu papel de paladina do abolicionismo e a fazer pressão sobre Por-
tugal, primeiro e sobre o brasil, depois da independência. (Idem, Pequeno Dicionário: 119-120). 
conquanto lateral para este ensaio, sobre a questão da escravatura, incluindo o episódio “charles 
et Georges” (1857-1858), vejam-se Almada: 55-56, Guedes: 446-447 e Sousa: 185-205, 212-214 e 
216-218.

6. cf., por exemplo, O Vinho do Porto (1884), de camilo castelo branco (1825-1890) e John Bull (1887), 
de Ramalho ortigão (1836-1915), além dos três textos coligidos por Armando castro.

7. Stern, Júlio Dinis: 50 e 74, respectivamente.
8. cf., por exemplo, Saraiva:53 e 63-71, lepecki passim, buescu: 62-63 e 65-6 e ainda Alarcão:23, n.50.
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e difuso liberalismo progressista (…); o sentido e a proposição de consen-

sos, entendimentos ou alianças interclassistas centrados numa vasta clas-

se média (…), o que permite – e de que não raro resulta – alguma misci-

genação e mobilidade sociais e a consequente interpenetração de códigos, 

princípios e valores, o ‘aburguesamento’ do nobre e o ‘enobrecimento’ do 

burguês e, por conseguinte, a coexistência de velhas e novas ‘aristocra-

cias’ de nascimento e merecimento; o apego, quase diríamos ‘puritano’, 

à realização pessoal e redenção moral representadas no (e operadas pelo) 

trabalho honesto e diligente, para além (…) das simples motivações e sa-

tisfações económicas; a valorização do carácter, do espírito de iniciativa, 

da intimidade materializada na casa e na família, etc., etc. Para a germi-

nação de algumas destas ideias terá talvez contribuído o meio onde Júlio 

dinis nasceu, cresceu e escreveu: o Porto, berço geográfico, histórico e 

mitológico da burguesia liberal portuguesa; o Porto, que alguém já de-

finiu como a mais inglesa das nossas cidades; o Porto, que, na sabedoria 

e percepção populares, trabalha, enquanto coimbra estuda e lisboa se 

diverte. (Alarcão: 26-27)

como seria de esperar, a obra dinisiana que mais naturalmente se 
quadra à abordagem da anglofilia (ou “idolatria cega”, na expressão 
arrojada de Stern) é Uma Família Inglesa; o romance, composto entre 
1858 (ou 1859) e 1862, inicialmente intitulado Uma Família de Ingleses 
e publicado no Jornal do Porto entre Março e Maio de 1867, surgiria 
em volume no ano imediato, já com o título actual, doravante iden-
tificado como F.I. Por todas as razões, desde a temática romanesca 
à conexão portuense, é para nós surpreendente – e mesmo incom-
preensível! – a inexistência, até à data, de qualquer tradução para 
a língua inglesa, conforme julgamos poder também depreender-se 
das palavras de Patricia odber de baubeta.9 com efeito, apenas Os 

9. Indifference and a lack of translation expertise may go some way towards explai-
ning why key (or full-length) works by leading authors – past and present – have 
not yet been translated: (…) Júlio dinis (Uma Família Inglesa in particular) (…). (58) 
o supracitado projecto de tradução de As Pupilas do Senhor Reitor, anunciado em 1868, acabaria por 
nunca se materializar.
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Fidalgos da Casa Mourisca (o último romance de dinis, publicado já 
postumamente, em 1872), viria a ser traduzido e publicado em 1891 
por Roxana lewis dabney (1827-1913), membro de uma família de 
boston, estabelecida no Faial. Sobre esta tradução, veja-se Monteiro, 
que, em dada altura, transcreve do prefácio de dabney o seguinte 
passo:

In 1861-62 [sic] he [dinis] published his first novel, ‘And [sic] English Fa-

mily’, and from that period until his death, in 1871, he published various 

tales and romances – mostly of village life – which were highly apprecia-

ted, not only for their intrinsic worth, but because they offered a certain 

novelty to the Portuguese public, nationalizing, as it were, the modern 

British romance, unknown in Portugal up to that period.

He has been criticized by some of his countrymen for his too great admi-

ration for that school, (…). (Apud Monteiro: 44) [negritos nossos]

As passagens de F.I. que, através de uma voz narratorial frequen-
temente pautada pela ironia e da caracterização directa e indirec-
ta de Mr. Richard whitestone e outras personagens do seu círculo 
social, profissional e familiar, funcionam como representativas ou 
emblemáticas de “modos de vida” ou “maneiras de viver” constam 
sobretudo dos capítulos I (“Espécie de prólogo em que se faz uma 
apresentação ao leitor”), II (“Mais duas apresentações, e acaba o pró-
logo”), VIII (“Na Praça”), XV (“Vida inglesa”) e XXXII (“os convivas 
de Mr. Richard”), não esquecendo, como é óbvio, a tantas vezes cita-
da descrição do bairro inglês.10

Se alguns excertos narratoriais (e não será descabido recordar 

10. o bairro ocidental é o inglês, por ser especialmente aí o habitat destes nossos hóspedes. Predomina 
a casa pintada de verde-escuro, de roxo-terra, de cor de café, de cinzento, de preto… até de preto! 
– Arquitectura despretensiosa, mas elegante; janelas rectangulares; o peitoril mais usado do que 
a sacada. – Já uma manifestação de um viver mais recolhido, mais íntimo, porque o peitoril tem 
muito menos de indiscreto do que a varanda. Algumas casas ao fundo dos jardins; jardins assom-
brados, de acácias, tílias, magnólias e cortados de avenidas tortuosas; as portas da rua sempre fecha-
das. chaminés fumegando quase constantemente. Persianas e transparentes de fazerem desesperar 
curiosidades. Ninguém pelas janelas. Nas ruas encontra-se com frequência uma inglesa de cachos e 
um bando de crianças de cabelos loiros e de babeiros brancos. (cap. IV, “um anjo familiar”: 96)
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que o narrador não é o autor, mas, como qualquer outra persona-
gem, uma criação deste) podem efectivamente ser lidos como emi-
tindo ou retransmitindo imagens positivas, radiosas ou triunfantes 
da “primeira nação industrial” (socorrendo-nos de um título de Pe-
ter Matthias) e de uma Grã-bretanha em meados do seu século de 
supremacia mundial, a verdade é que o romance resvala não raro 
para a caricatura e o estereótipo, privilegiando-se, desde o capítu-
lo inaugural, a figura forte e assumidamente tipificada de Richard 
whitestone,11 mas não esquecendo Mr. Morlays e Mr. brains, os 
equivalentes britânicos de João que chora e João que ri. com efeito, 
além das preferências musicais de Richard (Anexo I), reveladoras de 
uma mentalidade e filosofia de vida marcadas pelo self-help e por um 
optimismo “palmerstonianamente” autoconfiante, ou do desagra-
do inicial ante a reafirmação do amor de carlos por cecília (Anexo 
II), é sobretudo no capítulo dedicado ao serão dos três ingleses que 
poderemos encontrar, de facto, algumas notas chauvinistas (Anexo 
III) – se bem que ainda não, como em breve se diria, “jingoístas”12 –, 
mas pelas quais não só seria evidentemente abusivo responsabilizar 
o autor empírico como poderão inclusive ser vistas como um exer-
cício narratorial de ironia. Pelo exposto, subscreveríamos a posição 
cautelosamente expressa por Ana Rita Padeira:

11. Entre os súbditos da rainha Vitória, residentes no Porto, ao principiar a segunda metade do século deza-
nove, (…) poucos se apontavam como mais fleumáticos e genuinamente ingleses, do que Mr. Richard 
whitestone. (...) Verdadeiro inglês da velha Inglaterra, sincero, franco, às vezes rude, mas nunca mes-
quinho e vil, podia tomar-se por uma vigorosa personificação do típico John bull. (...); Mr. Richard, 
o corajoso leitor do Times, o inimigo declarado da França, (…) era metal inglês, livre de toda a liga. 
(…) Enquanto ao físico…, enquanto ao físico era Mr. whitestone caracterizadamente inglês. (…) do 
vestuário podia dizer-se quase o mesmo. Não falseava o tipo. Era ainda inglês de lei. (cap.I: 45, 48, 52) 
os exemplos desta anglicidade/britanicidade de Richard whitestone e alguns compatriotas multi-
plicam-se ao longo do romance.

12. No verbete editado por Steinberg e Evans, pode ler-se: “(…) a term now used to denote bellicose 
chauvinism, was first applied to those who favoured intervention on turkey’s behalf in the Russo-
-turkish war of 1877-8. It originated from a music-hall song by G. H. Hunt (refrain: ‘we don’t want 
to fight, but by jingo if we do, --- we’ve got the ships, we’ve got the men, and got the money too’)” 
(191)
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o sentimento da supremacia britânica que perpassa (…) ao longo de todo 

o romance constrói-se a partir do ponto de vista que (…) o restrito gru-

po de ingleses radicado no Porto e na comunidade possui (…). Se por 

um lado semelhante posicionamento redunda numa visão (…) ‘colonia-

lista’ que radica na (…) supremacia económica inglesa, e das vantagens 

que daí resultam, por outro, dá a conhecer aos leitores portugueses uma 

outra mentalidade relativamente à qual o narrador não se mostra avesso. 

(Inédito [s.p.])13

Apesar do natural primado de Uma Família Inglesa em qualquer 
estudo anglo-português da produção de Júlio dinis, as possibilida-
des do comparatismo interliterário apresentam-nos outros desafios 
como, por exemplo, o confronto da figura do Pe. António, o senhor 
reitor das Pupilas, com Mr. Primrose, narrador e protagonista de The 
Vicar of Wakefield (1766), de oliver Goldsmith (1728-1774), e O Pároco 
de Aldeia,14 de Alexandre Herculano, a quem, como é sabido, As Pupi-
las… seria dedicado.15 contudo, no quadro poético (que não apenas 
romanesco-narrativo) português da segunda metade do século XIX, 
a representação de figuras ou temáticas inglesas/britânicas poderia 
igualmente inspirar o cotejo do supracitado “A Inglesa”, de dinis, 
com “deslumbramentos” e “Frígida”, de cesário Verde (1855-1886), 
sem esquecer as alusões à presença e civilização da Grã-bretanha em 

13. conforme nota já o capelão anglicano John colbatch, praticamente nas vésperas da celebração do 
tratado ou acordo comercial de Methuen (1703), “Em assunto que se relaciona mais directamente 
com os nossos negociantes ingleses que vivem naquele reino (Portugal), eles têm motivo para es-
tarem satisfeitos com a nação portuguesa, onde são tratados com todo o respeito e delicadeza por 
um povo que não pode ser insensível às grandes vantagens que o nosso comércio lhes traz (...), pois 
nós fornecemos-lhes o que é necessário para a vida em troca de artigos para o nosso luxo: vestimo-
-los com os nossos tecidos de lã e alimentamo-los com o nosso peixe da terra Nova e em troca 
libertamos-lhes o país dos vinhos (e a preços excessivos) que todos os mais sensatos e melhores 
entre eles pensam que é melhor serem mandados para fora do que ficarem no país. Mas não é só 
o benefício do comércio que recomendam os nossos compatriotas aos Portugueses; a sua maneira 
honesta e generosa de negociar deu-lhes tanto crédito que (...) palavra de Inglês é considerada como 
uma segurança das melhores.” (An Account of the Court of Portugal..., 1700, cit. por Maria laura bet-
tencourt Pires, ed., 108)

14. Publicado originalmente na revista O Panorama (1844) e posteriormente em volume (1851).
15. cf. indicação de Simões: 55 e Stern, Júlio Dinis: 146. 
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“Nós” e “o Sentimento de um ocidental”.
Algumas recensões norte-americanas coetâneas do aparecimen-

to da tradução de Os Fidalgos da Casa Mourisca (F.C.M.) por Roxana 
dabney (1891) abrem-nos elas próprias perspectivas de investigação 
e leitura, ao mencionarem as semelhanças com Jane Austen:16 o fac-
to de que “It [F.C.M.] introduces us to quite a new field of fiction 
(…) [and] “He [Júlio dinis] admired the modern English fashion of 
story telling, and imitated and introduced it in his own country” 
(Monteiro: 47-49); e, finalmente, considerando F.C.M. “an example 
of the best modern Portuguese fiction very fluently and very clever-
ly Englished [and] (…) a beautiful example of a type common (…) 
in continental fiction, – the type which aims to depict the conflict 
between conservatism and liberalism, between aristocracy and de-
mocracy, between old ideas and new.” (Ibidem: 49-50) Maria lúcia 
lepecki subscreve esta perspectiva, ao afirmar:

No confronto entre as duas idades da vida terçam armas (…) duas Idades 

Históricas: a do Portugal Velho e a do Portugal Novo, este desejado e fic-

cionado à imagem e semelhança do modelo económico-social inglês, tão 

bem aceite pelo Narrador [sic] de Uma Família Inglesa e por Jorge, em Os 

Fidalgos da Casa Mourisca. (36-37)

Poderá talvez parecer excessivo detectar e defender a existência, 
em F.C.M., de traços, vestígios ou sinais da revolução agrária ingle-
sa empreendida a partir do século XVIII,17mas apenas seguida de 
traduções cívico-políticas e socioeconómicas de cariz liberalizante a 
partir, respectivamente, da 1ª lei de Reforma eleitoral (Great Reform 
Act, 1832) e da revogação das leis do trigo (1846). Não obstante, 
F.C.M. – romance que, diga-se de passagem, consideramos o mais 

16. A mobilidade interclassista e a regeneração pessoal, profissional ou social das personagens através 
do casamento são aspectos frequentemente apontados como unindo as ficções dinisiana e austenia-
na; cf., sobre este ponto, Stern, Jane Austen. 

17. Além das obras específicas de chambers e Mingay e Kerridge, consulte-se a excelente súmula intro-
dutória traçada por P. w. J. Riley no cap. 11, “changes in agriculture”: 112-121.
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ideologicamente comprometido e socialmente acutilante de Júlio 
dinis – não se limita a contrapor, desde o início, a arruinada casa 
Mourisca, solar do altivo e sobranceiro Senhor d. luís Negrão de 
Vilar de corvos, à florescente Herdade de tomé da Póvoa, seu antigo 
feitor (Anexo IV); o debate entre os dois jovens fidalgos, os irmãos 
Jorge e Maurício, sobre a poesia da decrepitude e o prosaísmo da 
pujança, inspirado pela condição contrastante de ambas as proprie-
dades, toma justamente como exemplo a Inglaterra (Anexo V). com 
efeito, F.C.M. ficcionaliza e reflecte (sobre) realidades, problemas e 
atavismos da (história da) agricultura portuguesa, nomeadamente 
as medidas de reestruturação e reforma concebidas por Mouzinho 
da Silveira (1780-1849), Ministro da Fazenda e da Justiça da regência 
liberal. tais medidas, inspiradas pelo liberalismo económico clássi-
co, permitiriam pôr cobro a sisas, foros, talhas e dízimos, estimu-
lando o trabalho e a produtividade e removendo entraves remanes-
centes (e reminiscentes…) de uma senhorialidade quase “feudal”; no 
caso concreto dos morgadios, tão encaloradamente debatidos entre 
Jorge e Frei Januário dos Anjos (Anexo VI), as acções pioneiras giza-
das por Mouzinho no início da década de 1830 seriam concluídas 
apenas trinta anos mais tarde, em 1860 e 1863 (Serrão, Pequeno Di-
cionário:188-189), sendo, pois, grosso modo contemporâneas da activi-
dade de criação romanesca por parte do nosso autor.

Paralelamente, se tivermos presente que o período de composi-
ção de F.C.M. coincide com a vigência do primeiro governo liberal 
(1868-1874) chefiado por william E. Gladstone (1809-1898), outra 
possibilidade de investigação seria articular as temáticas agrárias e 
sociais patentes na obra com questões coevas britânicas, quer na Ir-
landa (crises ou quebras pontuais na produção de batata, ainda que 
sem a extensão e os dramáticos custos sociais e humanos de meados 
da década de 1840; proprietários absentistas, ociosos, obsoletos ou 
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simplesmente protestantes;18 a promulgação, em 1870, do Irish Land 
Act; o início, ainda em 1870, do movimento autonómico Home Rule, 
conducente às acções e campanhas de charles Stewart Parnell (1846-
1891) e à apresentação, por Gladstone, da primeira Home Rule Bill 
(1886), quer numa Inglaterra civicamente reconfigurada pela 2ª lei 
de Reforma eleitoral (1867).

No que toca ainda a F.C.M., cremos existir margem para leituras 
à luz da “moral” vitoriana no que se refere ao trabalho, consubstan-
ciada nos cinco “Evangelhos” de Samuel Smiles (1812-1904),19 ou, 
no plano interno, para a detecção de marcas da filosofia e actividade 
modernizadoras da Regeneração e do Fontismo.20 tratando-se, ainda 
para mais, de um autor tão tradicional – e afuniladamente – cono-
tado com o “romance rural” ou “campesino” e apesar de nunca ter 
saído do país (nele incluindo, como hoje, a actual Região Autónoma 

18. Irish agriculture was overwhelmingly the country’s largest industry and was overwhelmingly ow-
ned by Protestants, who mostly, contrary to popular myth, lived in or near their estates. It flouri-
shed in the boom of 1850s and 1860s and achieved a modest degree of technical improvement, but 
it remained, compared with England, grossly under-capitalized. (Morgan: 500)

19. Self-Help (1859), Character (1871), Thrift (1875), Duty (1880) e Life and Labour(1887).
20. by the time dinis began writing his novels (…) the country had embarked upon a period of re-

lative political and social stability known as Regeneração. Albeit internally wounded by the 
memory of the civil war and economically handicapped by the loss of brazil in 1822, Por-
tugal had entered an epoch of two-party parliamentarian rotativism and infrastructural re-
construction which on the political front promoted low-grade cooperation in social policy im-
plementation between the two by now barely distinguishable parties, and in more generalized 
aspects witnessed a profound alteration in the socio-economic landscape, both urban and ru-
ral: changes in legislation controlling land ownership, the abolition of the quasi-feudal law 
of morgadios, the extension of roads and railways into the countryside, and intellectually – wi-
thin an urban context – the rise of the cult of science in line with the changing mood abroad. 
Júlio dinis, therefore, observed, thought and wrote on the cusp of two eras: the old order of an imperial, 
sea-faring and more recently war-torn Portugal, and the new order of a nation recently and possibly 
precariously at peace, seeking to modernize and industrialize along the lines of the new progressive 
scientific and technological advances apparent elsewhere in Europe. (lisboa, Júlio Dinis and History: 39) 
Armando Marques Guedes esboça implicitamente uma analogia político-partidária anglo-portugue-
sa, ao notar, referindo-se ao 3º ministério (1851-56) chefiado pelo carismático duque de Saldanha 
(d. João carlos de Saldanha oliveira e daun, 1790-1876):

 caminha-se para o rotativismo, â inglêsa [sic], com a aglutinação dos diversos grupos políticos em 
dois fortes partidos de govêrno [sic] (regeneradores e históricos). (…) durante um período relativa-
mente largo (de 1859 a 1876) alternam-se os governos (…) Entra-se então definitivamente no re-
gime rotativo, que garante ao país um período largo de ordem e de administração produtiva. (...) 
de 1850 até ao fim do século, alternam-se no poder, sob as direcções de Gladstone e disraëli [sic], 
os dois grandes partidos rotativos, liberais e conservadores, realizando ambos uma larga obra de 
reformas e de progresso. (446, 448)
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da Madeira), o levantamento de sinais de abertura a/sintonia com 
realidades oriundas de países e sociedades mais avançados (Anexo 
VII)21 e que pudessem viabilizar uma modernização que não signi-
ficasse nem implicasse uma descaracterização de Portugal, constitui 
um projecto que permitiria enquadrar, repensando-a pessoal e ge-
racionalmente, a “anglofilia” de Júlio dinis. Para já não falar, numa 
era tão marcada por princípios, ideias e ideais de “evolução” e “pro-
gresso”, de dois dos monarcas contemporâneos do escritor – d. Pe-
dro V (1837-1861), correspondente assíduo com o seu tio, Albert de 
Saxe-coburg Gotha (1819-1861),22 e, como ele, receptivo a inovações 
e avanços técnicos, e d. luís (1838-1889), tradutor de Shakespeare – 
ou da demais produção textual anglo-portuguesa (epistolar, ensaís-
tica, cronística, etc.) envolvendo, entre outros (cf. supra, n.6), alguns 
grandes nomes da Geração de 70 e dos Vencidos da Vida como Eça de 
Queirós (1845-1900),23 J. P. oliveira Martins (1845-1894)24 e Jaime 
batalha Reis (1847-1935),25 nas décadas imediatamente posteriores 
à morte do nosso autor. Não será, pois, a anglofilia o preço cobrado 
a Júlio dinis por um país culturalmente traduzido do francês até ao 
pós-guerra do século passado?

21. dinis was someone whose political upbringing, progressive inclinations, urban background and 
formal education (he studied medicine), clearly predisposed him towards his epoch’s reverential 
cult of political, social and scientific advancement. but, on the other hand, he was someone whose 
historical understanding of the importance of the country’s agricultural footing, belated conver-
sion to the delights of the rural idyll (…), also made him fear the damage which the inroads of 
science, technology and industry might inflict upon a series of personal and national, imagined or 
desired, gardens of Eden. (lisboa, Júlio Dinis and History : 42)

22. cf. volume compilado por Ruben Andresen leitão (1920-1975) em 1954.
23. Cartas de Inglaterra (publicadas avulsa e originalmente na Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 1880-

1882, e em volume organizado por luís de Magalhães e editado no Porto pela livraria chardron, 
de lello & Irmão, em 1905) e Crónicas de Londres (A Actualidade, Porto, 1877-1878, publicadas em 
1940,com organização de lopes de oliveira e câmara Reis, que as haviam dado à luz na revista 
Seara Nova (n.º 692-706, 1940-1941), e republicadas por um neto de Eça na editora Aviz (1944). 
Agradecemos à Sr.ª dr.ª Sandra Melo, técnica cultural da Fundação Eça de Queirós (Quinta de 
tormes, Santa cruz do douro, baião) o pronto e gentilíssimo envio de todos estes dados.

24. A Inglaterra de Hoje (publicadas avulsa e originalmente no Jornal do Comércio, Rio de Janeiro, 1892, 
e, já como livro, em 1893).

25. Revista Inglesa (1988), reunindo crónicas publicadas avulsa e originalmente em O Repórter (1888) e 
na Gazeta de Notícias (Rio de Janeiro, 1893-1896). 
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Anexo I

de entre a colecção de melodias, ou cantos populares, publicadas 
naquele ano [1855] em londres, e procuradas com alvoroço pelos 
amadores nacionais espalhados por todo o mundo, havia uma que 
Mr. Richard sobre todas amava. Era essa a que vinha trauteando ao 
entrar na sala.

tanto na índole desta música, como na da letra, que assina o 
nome do dr. Mackay, encontrava-se de facto muito do característico 
génio inglês, para justificar de sobra esta preferência.

É um canto de animação aos numerosos bandos de emigrados, 
que de todos os pontos da Grã-bretanha partem a cruzar os mares, 
à procura da riqueza, e, sem lágrimas, se despedem do berço natal, 
que todavia amam com fervor. Se é licito admitir que, nestas lutas 
travadas no seio da sociedade actual para conquistar a riqueza, pode 
ainda incidir um raio daquele esplendor épico, de que se iluminam 
os trabalhos (…) do mitológico Jasão, decerto os ingleses são os he-
róis dessas epopeias modernas. Aquele desprendimento com que se 
separam do que amam quase com fanatismo – a pátria e a família 
–, aquela coragem estóica, que os alenta nos reveses, e a firmeza de 
ânimo, que nas vitórias lhes evita os sonos perigosos, dão a esses ar-
gonautas do comércio um prestígio respeitável, que certas ridículas 
exterioridades não podem sufocar.
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como complemento ao estudo do carácter de Mr. Richard whi-
testone daremos aqui a tradução dos versos do dr. Mackay, por ser o 
conceito deles afinado pelo sentir do honrado negociante.

Era esta mesma canção a que os soldados ingleses entoavam na 
crimeia, durante a campanha daquele tempo; e ao partirem da pá-
tria, enquanto os instrumentos marciais soltavam aos ventos as notas 
deste canto popular, milhares de espectadores cantavam uníssonos:

cheer, boys!,cheer...
que são as primeiras palavras do hino, que traduziremos assim:
“Eia! rapazes, eia! longe de nós a ociosa tristeza. Almas varonis, 

a coragem nos alentará no caminho! A esperança impele-nos para 
diante, e mostra-nos um esplêndido amanhã; esqueçamos portanto 
a escuridade de hoje.

Adeus, pois, ó Inglaterra! Ficam-te ainda muitos filhos, que como 
nós te amem.

Nós enxugaremos as lágrimas, que ao princípio derramamos. 
Porque havemos de chorar, ao soltarmos as velas em busca da fortu-
na? Adeus, pois, adeus, Inglaterra! adeus para sempre.

Eia! rapazes, eia! pelo país! pelo país natal! – Eia, rapazes! a von-
tade forte imprime vigor ao braço. Eia! a riqueza recompensa o tra-
balho honrado; eia! eia, rapazes! pela nova terra, pela terra feliz!

Eia! uma favorável brisa sopra para nos impelir livremente sobre 
o dorso do oceano; o mundo seguir-nos-á pela esteira que deixar-
mos; no ocidente brilha a estrela do império. Aqui temos fadigas e 
pouco a recompensá-las; além a abundância sorrirá às nossas penas; 
e nossas serão as planícies e as florestas, e o grão dourado amadure-
cerá para nós em campos sem limites.” (F.I., cap. V: 109-111)

Anexo II

o amor próprio de Mr. Richard – porque enfim é forçoso con-
fessar que Mr. Richard tinha amor próprio também – não se sentia 
muito lisonjeado com esta (…) paixão de carlos por cecília, a filha 
do seu guarda-livros.
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um enxame de preconceitos se alvoroçava todo a esta ideia; pre-
conceitos que a razão clara e forte de Mr. Richard se pejaria de reco-
nhecer como legítimos, mas aos quais, sem o saber, se sujeitava.

Eram de diversas ordens.
Preconceitos de inglês, primeiro que tudo; nunca é com absoluta 

indiferença que o filho da Grã-bretanha vê uma mulher de outro 
país roubar-lhe o coração de algum dos seus parentes. Há em toda 
a alma inglesa a profunda convicção mais ou menos declarada de 
uma superioridade de raça, que a não deixa encarar desapaixonada 
alianças destas.

depois sobrevinham os preconceitos de comerciante, o qual, por 
mais consideração e estima que tenha por um guarda-livros, não 
pode de todo em todo olhá-lo como de natureza igual à sua, e não se 
lisonjeia demasiado com obter nora ou genro em casa dele.

Ainda o preocupavam preconceitos de capitalista; por mais filo-
sóficas doutrinas que estes expendam sobre a vaidade das riquezas, 
na prática da vida não abstraem desse elemento quando combinam 
cálculos para resolver o problema da felicidade. Finalmente até pre-
conceitos de pai lhe ofuscavam a luz da inteligência, pois não obs-
tante a severidade das arguições que lhe ouvimos, é certo que poucas 
mulheres no mundo lhe pareciam dignas do seu carlos. (F.I., cap. 
XXXV: 460-461)

Anexo III

Pouco a pouco, ascendeu a conferência a mais sublimados assun-
tos. A questão política abriu campo a mais vasta questão social, onde 
os dois ingleses continuaram a conservar cada um a sua provada 
individualidade ao serviço da causa da pátria comum.

Mr. brains, o optimista, abraçava-se com entranhado afecto às 
utopias. Neste momento, estendendo a vista através dos séculos fu-
turos, estava percebendo ao longe a tão almejada unidade dos po-
vos, realizada por uma só nação, por uma legislação única, por uma 
língua comum; a supressão da palavra “guerra” desse vocabulário 
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universal, em consequência de não ter objecto a que se aplicar; (…)
— Então é que se realizará o último fim do homem na terra! Que 

não viva eu, Mr. whitestone, para saudar esse grande dia! Que não 
possa dizer, na língua universal de então, o meu “bom dia” ao sol 
que romper!

Mr. Richard, sorrindo com ares de quem não tinha fé muito ar-
dente em tão dourado futuro, perguntou:

— E que língua será essa, Mr. brains? alguma das existentes hoje, 
que se generalizará; ou outra nova, que terá de se formar ainda?

— Quem o pode dizer, Mr. Richard? Isso é segredo do futuro. 
Mas não há dúvida que existem grandes plausibilidades a favor da 
inglesa.

— Ah! sim?
— Por certo. Primeiro que tudo, é a Inglaterra a primeira nação 

colonial. Em todas as cinco partes do mundo é já familiar o inglês. 
A jovem América, nos seus elementos mais vigorosos, nos que hão 
de vencer os outros, é de origem inglesa também. E depois, meu caro 
Mr. Richard, a França tem em si inoculado o princípio destruidor, 
que há-de sacrificá-la; a França é papista, o que vem a ser o mesmo 
que estar condenada à morte. demais, o carácter filosófico da língua 
inglesa...

Não o seguiremos agora na dissertação filológica, cujo corolário 
foi que, com o andar dos séculos, toda a humanidade falaria inglês 
– lei que, se se realizasse, talvez concorresse a produzir grave desafi-
nação na celebrada harmonia dos orbes (…).

Mr. Morlays tomou a palavra para ir à mão ao compatriota.
como era de prever, não tinham tanto de lisonjeiras as vistas de 

Mr. Morlays sobre os destinos sociais. A humanidade, principalmen-
te a que não era inglesa, não devia, pensava ele, bater as palmas ao 
futuro, que se lhe antolhava.

Sempre que meditava nestas coisas, Mr. Morlays, em vez de sorrir 
a utopias, sonhava catástrofes. Foi por isso que ponderou em tom 
lúgubre:

— Não creio, Mr. brains, não creio que seja possível realizar-se des-
sa maneira e por o sucessivo progresso dos povos essa nacionalidade 
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universal. Segundo o que eu tenho lido, o mundo, em que pousa-
mos os pés, é essencialmente sujeito a convulsões; encerra um nú-
cleo inflamado, que, a cada momento, lhe está alterando a superfície. 
Grandes cataclismos tem já presenciado a humanidade, e quem sabe 
quantos presenciará ainda? Parte dos continentes que habitamos, se-
gundo se lê nos livros dos naturalistas, foram outrora todos cobertos 
de águas; sendo de crer que nações de outros tempos estejam sepul-
tadas hoje nos abismos do mar. ora, se no futuro se operarem ainda 
dessas revoluções, (…) a parte continental do globo será submergida 
e do seio das águas surgirão superfícies não povoadas. o que é pos-
sível é que, em virtude das especiais condições geográficas da Ingla-
terra e da sua natureza insular, ela não participe da sorte dos grandes 
continentes, dos quais está desligada; que prevaleça e sobreviva à ruí-
na e submersão deles, vendo até acrescerem ao seu território as novas 
terras, que o cataclismo arrancar do fundo dos mares. Então talvez, e 
só assim, se poderá realizar o futuro, que Mr. brains imagina, sendo 
os ingleses os únicos possuidores do globo.

depois, como se receasse que esta tão extravagante como patri-
ótica teoria geológica não tivesse sido compreendida, acrescentou:

— Porque... reparem. Vejam este chapéu – e tomou para exemplo 
o chapéu de pano, que servia a Mr. Richard durante as suas opera-
ções hortícolas. – Suponhamos esta copa o mundo; sendo as sali-
ências das dobras os continentes, e as cavidades os mares; aquela 
pequena saliência do meio, que fica isolada das outras, seja a In-
glaterra. carregando eu nas saliências exteriores, até as desfazer, as 
cavidades elevam-se e vão aumentar a saliência do meio. Vêem?

E, como para não perder a feição pessimista (…), concluiu:
— talvez fosse uma felicidade que todas as saliências se desfizes-

sem de vez!
Já vêem os leitores que, embora por processos diferentes, os dois 

compatriotas de Peel aguardam com fé viva o mesmo fenómeno na 
história do futuro: — o soberano predomínio da nação inglesa so-
bre o mundo inteiro. 

Esta é de facto a crença de todo o verdadeiro inglês, diversifican-
do apenas, como os dois grandes exemplares que o leitor tem à vista, 
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na maneira de concebê-la realizada.
Mr. Richard sorriu à teoria histórico-geológica do amigo.
— Será bom que, por cautela, nos vamos passando para a ilha, 

Mr. Morlays. o fundo dos mares não é grande clima para viver, e o 
cônsul de Sua Majestade não nos isentará de sermos engolidos como 
simples portugueses. (F.I., cap. XXXII: 431-434)

Anexo IV

Na raiz da colina fronteira àquela, onde o solar dos fidalgos er-
guia as suas torres ameadas, assentava o mais risonho e próspero 
casal dos arredores. Era uma completa casa rústica, conhecida por 
aqueles sítios pelo nome, que por excelência se lhe dera, da Herdade.

o contraste entre a herdade e o velho solar era perfeito.
Ela graciosa e alvejante, ele severo e sombrio; de um lado todos 

os sinais de actualidade, de vida, de trabalho, da indústria que tudo 
aproveita, que não dorme, que não descansa; a economia, a previ-
dência, o futuro; do outro, o passado, a tradição estéril, o silêncio, a 
incúria, o desperdício, a ruína; a cada pedra que o tempo derrubava 
do palácio, correspondia uma que se assentava na Herdade para ali-
cerces de novas construções; aqui esmoronava-se um pavilhão, ali le-
vantava-se um celeiro, uma azenha, um lagar; aos velhos carvalhos, 
às heras vigorosas, aos aveludados musgos, aos líquenes multicores, 
severas galas, com que se adornava a casa nobre, opunha a Herdade 
os pomares produtivos, as ondulantes searas, os prados verdes, as 
vinhas férteis e (…) os canteiros de rosas e balsaminas, onde voltea-
vam incessantes as abelhas das colmeias vizinhas. Nas amplas cava-
lariças do palácio, onde outrora relinchavam dúzias de cavalos das 
mais apuradas raças, ainda batiam com impaciência no lajedo dois 
velhos exemplares de bom sangue, cujo sacrifício a economia não 
exigira ainda; nas mais modestas cavalariças do casal, duas éguas 
robustas, prontas para o serviço, (…) preparavam-se em fartas man-
jedouras para frequentes e longas excursões; e ao entardecer abriam-
se os currais a numerosas cabeças de gado, cujos mugidos chegavam 
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até o alto da casa Mourisca, onde o velho fidalgo [d. luís] muitas 
vezes os escutava, pensativo e melancólico. (F.C.M., cap. I: 16)

Anexo V

[Fala de Maurício] A poesia não assiste ao edifício que se levanta, 
mas ao que se arruína; gosta mais dos musgos, do que da cal; do 
lado do passado é que a encontras, melancólica, que é o ar que lhe 
convém. (…) A poesia dos utilitários! com o que tu me vens! Não 
sei quem foi que há tempos me disse ter lido uma notícia curiosa a 
respeito da Inglaterra. Parece que o espírito industrial e económico 
daquela gente vai por lá destruindo as florestas, as matas, as sebes 
vivas, o que emudecerá dentro em pouco os coros das aves; os re-
banhos, que dantes pastavam pelas campinas verdes, hoje (…) vão 
engordando nos estábulos! Que mais falta? A voz dos camponeses, 
as cantigas e as músicas rurais hão-de calar-se ao ruído do ranger 
das máquinas e do silvo do vapor. Admirável! Em vez do fumo alvo 
e ténue das choças ficará o céu coberto de fumo negro e espesso do 
carvão de pedra. Que modelo de aldeia o que nos vem da Inglaterra! 
Na verdade! que poesia!

No que tu me vens falar! Na Inglaterra agrícola! – acudiu Jor-
ge. – Mas antes lá é que bem se compreende a poesia da vida rural, 
que até a nobreza a não despreza. Sempre ouvi dizer que os senho-
res das terras e os rendeiros fraternizam e auxiliam-se mùtuamente 
[sic], e que os trabalhos do ano sucedem-se entre festas e solenidades 
populares, lucrando todos, trabalhando todos, e enriquecendo cada 
vez mais a terra. deves confessar que há mais poesia nos domínios 
senhoris dos lordes de Inglaterra, que dirigem por si mesmos as suas 
vastas empresas agrícolas, do que nos pardieiros em ruína dos nos-
sos morgados, em cujas velhas salas dormem os proprietários o sono 
da ignorância, da inutilidade e da devassidão. (F.C.M., cap. II: 22-23)

Anexo VI
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[Fala de Frei Januário] A culpa é desta gente que nos governa, 
destes homens que juraram perder tudo quanto era nobreza para 
poderem fazer das suas, sem ter quem lhe vá à mão. Percebe agora? 
desde que os liberais…

[Fala de Jorge] Por quem é, Frei Januário, não me venha outra 
vez com os liberais. Eu tenho a razão bastante clara para ver as coi-
sas como elas são, e não me deixar levar por essa cantiga do costu-
me. os liberais!... os liberais o que fizeram foi aliviar a agricultura 
dos enormes encargos que dantes pesavam sobre ela e que não a 
deixavam prosperar, foi criar leis e instituições que facilitassem os 
esforços dos laboriosos e castigassem severamente a incúria e a ocio-
sidade. Quando ao desoprimir-se o lavrador de tributos pesados e 
iníquos e dos odiosos vexames do fisco, ao tornarem-se-lhe mais 
fáceis os contratos e as transmissões da propriedade, ao criarem-se-
lhe recursos para ele tirar do seu trabalho e da sua inteligência dez 
vezes mais do que dantes podia obter, quando na época em que tudo 
isto se realiza, uma casa como a nossa, em vez de prosperar como 
tantas, vê apressada a sua decadência, é porque tem em si um velho 
e incurável cancro a roê-la. E é esse cancro que eu quero conhecer, 
para extirpá-lo, se ainda for possível.

— Eu estou pasmado! Pelo que ouço, acha o menino que todas 
essas fornadas de leis, que esta gente tem feito, são muito boas e que 
a sua casa devia ser muito bem servida com elas?

— Essas leis de que se queixa, são racionais; uma casa racional-
mente administrada não pode pois perder com elas.

— Sim, senhor! Visto isso, o menino, que depois da morte dos 
manos, ficou sendo o filho mais velho da família, gostou talvez mui-
to de ver acabar com os morgados? Sim, como as leis modernas são 
tão boas, havia de gostar – argumentou o procurador, com ares de 
finura, como de quem apanhava em falso o seu adversário.

Jorge respondeu serenamente:
— E porque não? A abolição dos morgados acho eu que foi um 

grande acto de justiça e de moralidade; além de ser uma medida de 
longo alcance político.
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— Ai… ai… ai… o que mais terei de ouvir! o menino está perdi-
do!... Pois já me aplaude a maldita lei, que há-de dar cabo das famí-
lias mais ilustres do reino… Ai, como ele está…

— deixe-se disso. A abolição dos vínculos só trouxe a morte às 
casas que deviam morrer. o que ela fez foi proclamar a necessidade 
do trabalho indistintamente para quem quiser prosperar. o esplen-
dor das famílias deve ficar sòmente [sic] ao cuidado dos membros 
dela e não da lei. Quando esses não tenham brio nem dignidade 
para o sustentar, justo é que ele se apague, e que o nome dos ante-
passados não continue a ser desonrado pelos vícios e ociosidade dos 
descendentes. Mas deixemo-nos destas discussões, Frei Januário. o 
meu partido está tomado. Mais tarde saberá das consequências dele.

E Jorge saiu da sala, deixando o egresso apatetado com o que 
ouvira. (F.C.M., cap. IV: 46-47)

Anexo VII

A sua iniciativa [de Jorge], esclarecida pela inteligência e manti-
da por uma forte energia de carácter, apontava um exemplo salutar 
aos proprietários vizinhos, que já se animavam a segui-lo. Graças 
a este exemplo, terminavam muitos prejuízos, esqueciam práticas 
rotineiras, que ainda hoje tolhem o progresso à nossa agricultura, 
aventuravam-se inovações já abonadas pela experiência de países 
mais cultos, e a que se opõem entre nós a ignorância e a timidez que 
nasce dela.

A vida inteira de Jorge era uma eloquente e severa lição para os 
proprietários rurais, que, vivendo longe dos seus bens, consomem 
nos desperdícios da corte as magras rendas que eles, longe da solici-
tude dos donos, lhes concedem; deixam assim a pouco e pouco exte-
nuar a terra e definhar-se a propriedade nas mãos de caseiros ávidos, 
que não tendo o futuro ligado a ela, sacrificam ao bem do presente, 
que é o único com que podem contar.

Assim aprendessem nessa lição tantos que deveriam segui-la, e 
talvez que a riqueza do país se desentranhasse do solo, onde ainda 



está enclausurada, surgindo à luz para nos apresentar aos olhos de 
outras nações dignas da nossa época e do tracto de terra que ocupa-
mos na Europa. (F.C.M., conclusão: 404-405)
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júlio Dinis’s Picture Postcards of Multi-Cultural Portugal

Introduction: “Um País Autêntico”

R
tP2’s 2009 series Grandes Livros, written for Portuguese 
schools, praises Júlio dinis1 for writing about “um país 
autêntico”, comparing him positively to Eça de Queirós, an 
“estrangeiro” in his own country. (As Pupilas do Senhor Rei-
tor: 18-35) In the following pages I am going to demonstrate 

how dinis does indeed try to present “um país autêntico”, but by 
acknowledging its inner heterogeneity, and writing into its identity 
the fact of the influence and presence of foreigners – and particularly 
the british2 – in mid-19th-century Portugal, where dinis was writing.

dinis’s interest in the identity and fate of his country is present 
throughout his work, but he does not define his nation by the ho-
mogeneity that Ernest Gellner sees as intrinsic to nationalism, (138) 
nor present it with the simplicity on might expect from a writer of 

1. Pseudonym of Joaquim Guilherme Gomes coelho, writer, teacher and doctor that was born and 
died in Porto (1839-1871).

2. It is not surprising that the main foreign presence in dinis’s work is british as the son of d. Ana 
constança Potter Pereira lopes, daughter in her turn of the british immigrants, thomas and Mary 
Potter, and moreover grew up in Porto, the city that the Princess Maria Ratazzi described in 1880 as 
“positivamente uma cidade anglo-portuguesa”.(cf. Ribeiro, “os “Ingleses” 517-8) 

Hazel Robins
Queens’ college, 

university of cambridge
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“romances cor-de-rosa”, which he is occasionally accused of being. 
Rather he presents it as a network of different identities, known to 
be known by each of their constituents, and joined together by that 
reciprocal knowledge to form a located identity. the nation is di-
nis’s conception is formed not by homogeneity but rather by heter-
ogeneity – not made up of sameness, but of a mutually recognised 
constellation of differences. dinis tries to write a nation that allows 
the coexistence of difference inside one identitary category, and, in-
deed defines that category through the acknowledged coexistence of 
those differences. 

All of dinis’s novels (and almost all of his other fictional works) 
present Portugal in its heterogeneity. working reverse chronological 
order: Os Fidalgos da Casa Mourisca (published and edited posthu-
mously), looks at Portugal’s continued divisions in class and politics 
almost thirty years after the end of the civil war; A Morgadinha dos 
Canaviais examines disunion between town and country, and be-
tween politicians and the people they are supposed to represent; As 
Pupilas do Senhor Reitor opposes modernity and tradition, and differ-
ent ideas on education and morality; and Uma Família Inglesa brings 
into opposition questions of social and economic inequalities, and 
of nationality. Along with these themes, all four novels also portray 
the countries’ struggles between progress and tradition – and it is 
often particularly here that dinis brings foreign influences into play 
– in Jorge’s books in Os Fidalgos da Casa Mourisca, daniel’s sources 
for his thesis in As Pupilas do Senhor Reitor, or carlos’s innovation of 
the Manuel Quintino’s book-keeping processes in Família.3 Helena 
carvalhão buescu notes that “a ideia do Progresso passa, em Júlio 
dinis, (…) [por] uma harmonização, pressupondo esta a prévia ex-
istência de um conflito que, desenrolando-se ao longo da narrativa, 
ela própria se encarrega de solucionar”. (29) However, harmonização 
is not the same homogeneização, and dinis is writing optimistically, 

3. In Família, however, the variety of English and Portuguese characters allows for both Progress and 
tradition to be both Portuguese and English – carlos is presented in opposition to Manuel Quinti-
no, but also to his father, Mr. Richard.
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after decades of civil war, of a nation that can function peacefully 
despite, and even through its internal differences.

dinis uses many methods in his attempt to redefine Portugal as 
a located and heterogeneous identity, making artful use of his (puta-
tive) happy endings and the slow unrolling of his narrative towards 
them, his fascinating negotiation of national types in his characteri-
sation, and his setting up and deconstruction of false binaries. Here, 
I am focussing on one of the great changes dinis’s writing brought 
to Portuguese literature, as the first of Portuguese writers to really 
move towards Realism, his lengthy, apparently realist description of 
“cenas” only loosely linked to the narrative.4 Maria Aparecida San-
tilli describes him as writing picture post cards, (128) and it is three 
such post cards that I examine here, looking at the different ways 
dinis uses them to try and convince his reader to see their country 
as heterogeneous: the “presépio” in A Morgadinha dos Canaviais, (312-
318) “A Praça” and the description of Porto from Uma Família Inglesa, 
so often quoted by historians. (131-147; 69-70)5

one of the recurring narratives of dinisian scholarship is dinis’s 
position straddling Portugal’s Romantic and Realist movements, 
with different critics placing him in different camps, or between the 
two. when he has been defended from his undeserved reputation of 
not being worthy of study, it has often been done by emphasising the 
Realist aspects of his writing (though not exclusively, particularly in 
recent years): “Júlio dinis’s critical paladins have maintained that 
far from being escapist Mills & boon type literary fare, his writing 
reflects a curious and complex moment in the nation’s agitated polit-
ical life in the nineteenth century”. (lisboa: 38-9) the verb “reflect”, 
without the preposition “on” suggests an almost passive role for di-
nis, indicating how most compliments on dinis’s “agudo senso de 

4. In his own theoretical musings on literature, published posthumously in 1910 in a volume entitled 
Inéditos e Esparsos, he dwells long on the importance lengthy description for characterisation, (446-
472) but does not really address the description of place.

5. unless otherwise specified, all citations from Uma Família Inglesa are taken from the luso livros, 
2013 edition. 
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observação” damn with faint praise: able to paint highly realistic pic-
tures, but unable to say anything interesting with them. (apud San-
tilli: 128)6 the Realist desire to use literature as a mirror, not telling 
but showing, allows “reflect” to be used here as a compliment, but 
the verb nevertheless ignores dinis’s Romantic tendency to use his 
descriptions to reflect interestingly on these “reflections” of Reality, 
and to encourage his readers to do so as well. when one interprets 
his lengthy descriptions through the lens of Romantic digressions, 
and pays them an attention that looks for more than the accurate 
reflection of mid-19th-century Portuguese reality, then one finds a 
humorous and cutting commentary on the Portuguese nation.

1 . júlio Dinis, Writer of a heterogeneous nation

Many critics have praised the “portuguesismo” of dinis’s nov-
els, (Rocha: [n.p.]) particularly in early dinisian scholarship, whose 
words were echoed in the praise to be found liberally spread through 
popular press under the “Estado Novo”.7 Much time has been spent 
in enthusiastic identification of the “real life” Portuguese inspira-
tions for dinis’s characters, beginning with that first dinisian schol-
ar, António Egas Moniz. Given the way that Romantic Portuguese 
literature was dominated by imitations, translations and outright 
plagiarisms of foreign literature with even locally-written litera-
ture often set abroad, (castanheira: 133) such ecstatic embracing 
of the idea of the “real” João Semana, and he and his companions’ 

6. See also bell: 315; cruz, “Sentido Social”: 33; and Saraiva & lopes: 805.
7. For the knowledge of which I am grateful to cascais de Pinho, amateur dinis aficionado, who in his 

life made an impressively extensive collection of writing relating to dinis and his work (and also to 
the Museu Júlio dinis, that has preserved the collection). cascais de Pinho did not, however, con-
sistently note down the pagination of the articles he had gathered, so that in some cases, as with the 
cited article by H. Rocha from O Comércio do Porto, I have been unable to give full bibliographical 
detail.
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representation of the “real” Portugal, makes a certain sense.8 Indeed, 
dinis’s belief in portraying “verdade nas descrições” (dinis, Inéditos: 
33), carried out in his writing, is often cited as beginning Portuguese 
literature’s movement towards Realism – or towards Portuguese lit-
erature presenting Portuguese realities in “romances de observação”, 
rather than foreign fancies in “romances de imaginação”.9 Hence 
Alexandre Herculano’s description of dinis’s first published novel, 
As Pupilas do Senhor Reitor, as “o primeiro romance português”. (So-
romenho: v)

However, the nationalist narrative of dinis’s realist innovations 
crafted by critics has meant that Uma Família Inglesa is often actively 
differentiated or inadvertently left aside when critics work on him, 
because of its presentation of foreign realities (albeit on Portuguese 
soil). Egas Moniz Moniz’s assertion that Família is less Portuguese 
than dinis’s other novels is symptomatic. dinis’s biographical out-
line, written for Porto Editora’s two recent 2007 and 2010 editions 
of Uma Família Inglesa, focuses so much on his national (and rural) 
qualities, that a dinisian novice would be forgiven for thinking that 
the publisher had accidentally placed the wrong author beneath the 
foreign and urban title Uma Família Inglesa: Cenas da Vida do Porto:

Júlio dinis, pseudónimo literário de Joaquim Guilherme Gomes coelho, 

nasceu no Porto em 1839, onde se formou em Medicina. A tuberculose 

vitimou-o com trinta e dois anos incompletos.

Numa longa estadia em ovar, escreveu As Pupilas do Senhor Reitor. Al-

gumas personagens típicas da terra estão retratadas na sua obra. Nisso 

assemelha-se a dickens, que tira os seus tipos do real. [emphasis in the 

original]

8. João Semana, the famous doctor in As Pupilas do Senhor Reitor, seems to have become the emblem 
for dinis’s inspiration in real (Portuguese) individuals for his characters. Supposedly inspired by a 
doctor in ovar, he has his own display case in the Museu Júlio Dinis’s permanent collection, and is 
the basis for tomaz Ferreira’s comment that dinis, unlike any other writer, “soube compor figuras 
que se impuseram ao ponto de os nomes que ele lhes deu nos seus romances entrarem na linguagem 
comum que com tais nomes passou a designar o tipo representado”. (24)

9. See for example lopes & Saraiva: 805; and Ferreira: 25.
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As the above implies, and as carmen Matos Abreu’s recent mon-
ograph, Júlio Dinis: o Romance Português de Raiz Inglesa explores, in 
detail, dinis’s expression of national realities through national types 
is due in great part to foreign influence, particularly from the Eng-
lish-language literature to which his family background gave him un-
usual access. therefore, As Pupilas do Senhor Reitor could be labelled “o 
primeiro romance português” because of influences from abroad.10 

However, dinis is not only influenced by English culture, but is en-
gaged – as part of his pursuit of “verdade nas descrições” (dinis, Inédi-
tos: 33) – in presenting Portugal herself as profoundly influenced by it. 
Foreignness is scattered throughout dinis’s works and far from just in 
Uma Família Inglesa. to cite just a few of many instances, there are the 
references to lord byron11 and the use of the word “dandy” in As Pupilas 
do Senhor Reitor, (32, 46) the imported books Jorge reads in Os Fidalgos 
da Casa Mourisca to learn about innovations in farming practices, (73) or 
José urbano’s visit to the English Factory and desire for a “lunch” with 
“cerveja inglesa” in “Justiça de Sua Majestade”. (Serões: 67)12

Integral to the identity of the Portuguese nation, as interpreted by 
dinis, is its relationships to its various ‘others’. He may want his fel-
low countrymen to stop feeling ashamed of their national traditions 

10. dinis forms part of a pattern of 19th-century Portuguese writers using foreign models as “uma 
forma de revitalização do sistema cultural de chegada”, (terenas: 41) within which he exemplifies 
the way that Anglo-Portuguese cultural influences have had more far-reaching effects than is com-
monly appreciated. See Sousa. 

11. though French literature was certainly much more widely available to Portuguese reading audien-
ces than English-language literature, some british authors were printed or referenced again and 
again in the Portuguese press (albeit generally via French translation). one of the most referenced 
british authors in the 19th-century Portuguese press was lord byron, despite (or perhaps partly be-
cause of) his designation of the Portuguese as “poor, paltry slaves!” in his Childe Harold’s Pilgrimage 
(473). (terenas: 7-8 and 1258)

12. dinis began writing the short story “Justiça de Sua Majestade” in the same year as Uma Família In-
glesa, but it was not published till after his death, in an expanded version of the collection of short 
stories Serões de Província, first published in 1870. “Justiça” offers fascinating insights into dinis’s 
developing style and on his attitudes to his nation, but it is often ignored. critics too frequently 
disregard dinis’s poetry, plays, short stories and letters and examine him exclusively through his 
four novels. liberto cruz argues convincingly that such selective analysis has perpetuated wides-
pread ignorance of “a dureza e a mordacidade (…) por vezes implacáveis” of which dinis’s other 
works show him capable. (cruz, Romancezinhos: 44) Such qualities are just some of the many rea-
sons we should be extremely wary to accept any simplistic interpretation of dinis’s presentation of 
“portuguesismo”.
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and national individuality, “acanhada e bisonha nesta grande e 
luzida sociedade europeia”, (dinis, Família: 188)13 but he does not 
shy away from the realities of foreign influence and foreign presenc-
es on Portuguese soil as part of that national identity. though he 
describes national traditions in detail – the “esfolhada” in Pupilas, 
the “carnaval” in Família, the “presépio” in Morgadinha – foreign-
ness is often woven into their very material. the carnival-goers in 
Família, for example, wear “vestuários correspondentes (…) a todas 
as nações, e alguns, aos quais não era possivel assinar época, nação, 
classe ou condição social.” (30) In the narrator’s inability to place the 
costumes, there is a small indication of dinis’s generally perceptive 
yet playful attitude to the problematic nature of identity categories.

2 . D . Vitória’s Presépio: “Perfeita Actualidade”

the Portuguese christmas in Morgadinha, meanwhile, celebrated 
ad nauseum by critics writing under the “Estado Novo”, might cele-
brate its “pratos geuninamente portugueses (…) pondo de lado os 
doces estrangeiros” in the “consoada”, (cardoso) but – quite apart 
from the rather dubious reception the novel’s characters give this 
food – the famous “presépios” far from presenting a simplistically 
national christmas: 

Vários grupos de pastores, soldados e fidalgos de todos os tamanhos, fei-

tios e vestuários ornavam a cena. Ali um cego tocador de sanfona; um 

grupo de galegos dançando, ao som da gaita de fole; uma pastora com 

ovos mais adiante; ao lado, um grupo celebrando um picnic, perfeita actu-

alidade, tudo em mangas de camisa, com gravata, e botas de cano; — out-

ros fumando e bebendo cerveja. uma amazona inglesa, com o seu jockey, 

galopava pelas cercanias de belém. (…) do alto da muralha [de Jerusalém] 

arvorava-se a bandeira portuguesa. Havia vários santos espalhados pelas 

13. unless otherwise specified, my citations from Família are taken from the luso livros edition.
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agruras daquelas montanhas, (...) [incluindo] um Santo António de lis-

boa, que (...) parecia muito admirado de se ver naquele tempo e lugar. um 

galo colossal soltava do telhado do presépio o grito anunciador; anjos e 

querubins espreitavam do céu por entre nuvens de algodão e estrelas de 

ouropel. Era um prodígio! (316-7)

In its figures – varied, as is traditional, in their era of origin, 
and also, as is less traditional, in their nation of origin – the presé-
pio offers a diorama of the Portuguese nation. It exemplifies dinis’s 
nuanced approach to national identity, not just in the presépio’s tra-
ditional juxtaposition of modernity and antiquity, but also in the 
complex relations between the local, the national, the international 
and the supranational that its figures represent, and that only to-
gether form his view of Portuguese national identity. dinis declares 
himself to be showing Portugal in its “perfeita actualidade” in this 
presépio. He frames how Portugal has changed – is changing – inside 
one of the “originais marcadores das suas raízes culturais” (as Matos 
Abreu calls dinis’s presentations of Portuguese traditions). (“Repre-
sentações Romanescas”: 643)

the Portuguese flag and the cockerel point to the symbolism of 
a Portugal imagined as a homogeneous, united whole; the fame that 
d. Vitória’s presépio enjoys in the very local “círculo de léguas em 
redor” (316) is linked to another local identity in the constellation 
of Portugal’s many local identities – lisbon’s saint, Santo António 
– thereby echoing the joining of Portugal’s urban and rural spaces 
in Henrique and cristina’s marriage, and in the “conselheiro” and 
cancela’s repeated travel between the two spaces. the Portuguese 
flag and the cockerel, meanwhile, point to the symbolism of the Por-
tuguese nation as a whole. Santo António’s comical surprise, and the 
flag’s place on the wall of Jerusalem, make an amusing reference to 
the nationalisation of religious events that actually took place else-
where, as well as to the way these (putatively supranational) events 
also had their own localness, contributing to Santo António’s con-
fusion. Moreover, with the localness of the walls of Jerusalem, dinis 
shows how some of Portugal’s identitary “raízes” are not planted in 
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purely Portuguese soil, while the English word “picnic”, the English 
amazon, her “jockey” and the Galicians show how far from being 
simplistically Portuguese some of the offshoots of “perfeita actual-
idade” have grown from these roots. the figure of Santo António 
himself, meanwhile, who was born in lisbon but died in Italy after 
living in France, and who is also known as Santo António de Pádua, 
does a small part in question how Portuguese the scene lade out 
in d. Vitória’s house is, and even as these various local, national 
and international references are made, the “anjos e querubins” refer 
to the supposedly supranational nature of christianity. Finally, the 
inclusion of other foreign elements – the picnic, the jockey and the 
Galicians – acknowledges the presence of foreigners on Portuguese 
soil, as part of what Portugal is.

these foreign elements are reflecting realities of mid-19th-centu-
ry Portugal, and particularly of Porto, where dinis was from. Gali-
cians for example were a dominant migrant presence in Porto, which 
might perhaps be expected, given its proximity to the border, and 
its status as a centre of employment.14 the English, meanwhile, were 
a very definite presence in Portugal in the 19th century. Historians 
differ as to whether their relationship with the locals was one of 
‘intimacy’ or “uma espécie de ‘apartheid’ (ao contrário)” (Stephens: 
3693; cruz, “Sentido Social”: 33), but their co-habitation of the na-
tional space is undeniable. the “presépio” therefore presents a mul-
ticultural Portuguese reality that his readers could not but recognise 
as reflecting the demographics of the world they live in. 

by framing these foreign figures with this symbol of a more tra-
ditional national identity, dinis is attempting to make his readers 
acknowledge Portugal’s mixed demographics as part of what makes 
Portugal what it is, and as integrally linked to what it was, or what it 
might be imagined to have been. He is showing a humorous scene 
of foreign or multicultural modernity coexisting with the traditional 

14. by 1890, when 4% of Porto’s population was of foreign origin, 60% of foreigners were Spanish, 
and most of that were “galegos”, “a maior colónia estrangeira”, mostly employed in heavy labour. 
(Pereira & Serén: 405)
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imagining of Portugal. Rather than allowing the contradictions 
therein to cause the tensions that would rear their heads again and 
again during the century, dinis allows his readers to laugh them 
away through the comical surprise of Santo António. He shows Por-
tugal’s differences functioning together peacefully, within the frame 
of Portugal’s traditions, that always had an irreverent attitude to his-
torical and geographic accuracy in any case.

whether the ‘picnic’ and the “amazona inglesa” are meant to pres-
ent actual foreigners on Portuguese soil, or rather Portuguese people 
trying to follow foreign styles and habits, due to the so-much-dis-
cussed Portuguese inferiority complex towards northern Europe, is 
open to debate. As is the case with the poet cesário Verde’s ‘milady’ 
and “princesa sem sorrir”, (6, 195) it is difficult to determine what 
precisely the anglicised figures in the “presépio” are supposed to rep-
resent. do they, together with the Galicians, simply represent the vari-
ety in national origin of the occupants of Portuguese soil? or are they, 
together with the lofty “fidalgos”, and in contrast to the shepherds, the 
blind beggar, and the Gallicians15 meant to refer to a Portugal’s hetero-
geneity in terms of wealth and class? or are the british elements rather 
supposed to represent the “fontista” pursuit of foreign progress, con-
trasting to the “fidalgos”’ reference to a social structure, from which 
several revolutions and civil wars had recently tried to distance Portu-
gal? to what does “todos os tamanhos, feitios e vestuários” refer? 

As it is frequently the case with dinis, he does not mean to give 
us a definitive answer. However, it seems probable, in his inclusion 
here of both English language and Galician elements, that he hoped 
his readers’ thoughts on the matter would touch on nation, class and 
modernity, and therefore that it also refers to the perceived relation-
ship between class and the mimicry of british modes in Portuguese 

15. As I mentioned above, the Galician immigrants in mid-19th-century Portugal were mostly engaged 
in menial work, as indeed is reflected in their other appearances in dinis’s works, polishing carlos’s 
boots and waiting on corners to do the heavy lifting in a house move in Uma Família Inglesa. (70, 
136) As historian Sofia Pestana Henriques notes, the Galician community “cá vinha acumular pe-
cúlio e voltar para a Galiza (…). Eles são aguadeiros, carrijões, refinadores de açúcar, padeiros, etc. 
Normalmente estão ligados aos trabalhos pesados”. (13)
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society.16 dinis is attempting, through d. Vitória’s “presépio”, to write 
the perceived and material inequalities of the Anglo-Portuguese re-
lationship into Portuguese national identity. 

dinis is presenting a happy healthy coexistence between the for-
eign or the modern, and the traditionally national, showing how they 
both affect the experience of Portuguese nationhood. He is arguing 
for, and presenting, a happy healthy coexistence between the foreign 
and the traditionally national, and an acknowledgment of how they 
both affect the experience of Portuguese nationhood, as even António 
cardoso seems to acknowledge when he speaks in the above citation’s 
praise of Morgadinha’s very national “consoada”, of temporarily, “pondo 
de lado os doces estrangeiros”. Hence the way Morgadinha’s narrator 
addresses himself to any “elegantes meninas” reading the presépio’s 
description, to suggest that they leave aside their Italian arias for a 
moment, to sing traditional “loas” by the family fireplace, but not that 
they never sing them again. Hence also the way the “amazona inglesa” 
gallops over the multinational space of the “presépio”, despite Madale-
na’s hearty nationalist rejection of being drawn to resemble one, ear-
lier in the novel. (98) For dinis, the Portuguese’s uneasy relationship 
with its british other is part of what forms its nation-ness. 

Moreover, by including these foreign elements, he gives the Portu-
guese tradition a capacity to comment on Portuguese modernity and 
therefore a modern relevance, removing any appearance of nationalist 
hermeticism that would make it comparatively irrelevant to the “fon-
tista” society in which he was writing, and its pursuit of progress from 
abroad. He thereby rejuvenates the tradition, giving it a speaking part 
in the “actualidade” that d. Vitória’s “presépio” presents.

dinis follows his description of this ‘national’ tradition of the 
“presépio” by questioning where its “raízes culturais” actually are:

16. As indeed does “Milady” in her description’s wavering between class and national signs in cesário’s 
“deslumbramentos”. (6-8)
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Sentia eu vivo orgulho de ter revelado ao Mundo uma preciosidade sem 

igual (…); tive, porém, de abandonar esta lisonjeira ideia (...). das páginas 

de um delicioso quadro de costumes de Fernán caballero (…) conheci eu 

serem não somente nacionais, mas peninsulares pelo menos, estes modelos 

de presepes. (317-8) [emphasis mine]

dinis was right to include the words “pelo menos”, the tradition of 
the nativity scene, having begun with Saint Francis of Assissi, spread 
through most of Europe. what, then, can we say about the “portu-
guesismo” of the traditional “presépio”? It is national, yes, and local 
too, and yet also not either of these things. Having placed challenges 
before his readers of the inner homogeneity of his nation, dinis then 
undermines the self-other boundary between Portugal and its exter-
nal “others” as well reflecting (on) the increased knowledge of these 
others that the improvements in travel had brought so much closer.

Matos Abreu describes dinis as as trying to “se impor contra a 
permeabilidade a que via o seu povo submeter-se a tudo quanto 
fosse estrangeiro, a tudo quanto fosse moda importada, sem com 
isso defender e manter vivos os valores, usos e costumes nacionais”. 
(“Representações Romanescas”: 43) dinis is, indeed, trying to “man-
ter vivos” Portugal’s “usos e costumes nacionais”. He is not, however, 
doing so by closing them off from the increasingly multicultural re-
ality to which the laying of rails, an anxiety to progress, and a per-
ception that that which was imported from abroad was essentially 
better, had laid Portugal so open. Rather he writes the traditions into 
a multicultural modernity. He presents most of them as having a role 
and, indeed, a voice within that modernity.17

17. though he does acknowledge the poor prospects of some traditions in the march of modernity, 
such as the “esfolhada” in As Pupilas do Senhor Reitor, which he presents with preemptive nostalgia 
for something soon to be gone, as having no way to adapt and maintain its relevance in the modern 
era: “Quando um dia a máquina agrícola fizer ouvir nas aldeias portuguesas o silvo estridente do 
vapor (…) lembrar-se-ão com saudades das esfolhadas os felizes que as puderam ainda gozar”. (251) 
It is interesting to wonder how he would react to the museum dedicated to him recreating the esfo-
lhada this autumn in ovar.
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3 . Cenas da Vida do Porto

the urban setting for Uma Família Inglesa, including, as it does, 
the foreigners drawn there by Porto’s position as a hub of interna-
tional trade, makes the novel particularly apt for dinis’s presentation 
of the foreignness inside Portugal.18 the two halves that make up the 
title – Uma Família Inglesa and Cenas da Vida do Porto – combine to 
make the English family part of what makes Porto what it is. the 
relationship between Manuel Quintino, the book-keeper, and Mr. 
Richard whitestone the business owner thus become exemplary of 
Porto life. typical scenes of Porto life, we are given to understand – 
and mid-19th-century “portuense” readers would have recognised – 
include English families.19

As I have already commented, one of the great changes dinis’s 
writing brought to Portuguese literature was the amount of time he 
spent on description of “cenas” only loosely linked to the narrative 
(as well as on characters20). the proportion of narrative to description 
is particularly low in Família, as Sáfady points out: “progride por uma 
boa metade da obra, desdobrando-se lenta e pausadamente (…) a cri-
ar o ‘clima’ burguês da cidade do Pôrto”. (11) tomaz Ferreira goes so 
far as to say that “a história é quase só um pretexto para o autor nos 
retratar (...) a cidade do Porto”. (29) dinis’s lengthy description of 

18. dinis is frequently called a ‘rural’ writer. of the four novels usually taken to represent dinis’s corpus, 
Família, is the only one set in an urban space, and is therefore frequently dismissed as an exception 
to allow for generalisations about dinis’s depiction of mid-19th-century Portuguese rurality. It is 
worth noting, however, that his ‘rural’ novels are all written in an urban semantic field, as if each 
expected reader were a potential Henrique de Souselas, visiting Portuguese rurality as a tourist. See 
for example Pupilas’s narrator’s references to Porto’s Rainha restaurant, in João Semana’s preference 
for rustic national food. (191)

19. the subtitle is often not included on Família’s covers, and some seem to completely ignore the cen-
trality of Porto to the novel, focusing only on the foreign element of the title, such as ulisseia’s 1985 
edition, which displays a heart-shaped union Jack. However, the iconic pictures of Porto on other 
publications in many ways function in place of the subtitle: couto tavares’s illustrations to the 
livraria bertrand edition in the 1930s, the Diário de Notícias’s 1942 serialised edition, the editions 
from Edições crisos in 1945, lello & Irmão in 1984 and Porto Editora in 1994 and 2010 prominen-
tly feature iconic views of the city of Porto. 

20. In his own theoretical musings on literature, published posthumously by xxx in a novel entitled 
Inéditos e Esparsos, he dwells long on the importance of this when it comes to characterisation, but 
does not really address the description of place.
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“cenas”, such as the international crowds gathering in the “Rua dos 
Ingleses”, (131-147) are presented as exemplary of common “cenas da 
vida do Porto”, and as exemplary of real life – hence tomaz Ferreira’s 
use of the verb “retratar”. these “retratos” of space in Família are for 
the most part dominated by the people that populate them, rather 
than by architecture or physical geography, and dinis has a lot of fun 
playing with typological paradigms of his city and his country. 

the typological paradigms of Porto that dinis offers us in his 
“cenas” are strongly multicultural.the “Rua dos Ingleses” in chapter 
8, the theatre in chapter 16, the Águia d’ouro and the carnival in 
chapter 3 all contain a mixture of Portuguese and foreign charac-
ters, so that the “cenas” paint a variety of national origins into the 
“vida do Porto”, making them part of what makes Porto what it is. In 
his famous Imagined Communities, benedict Anderson writes of how 
novels can help create a sense of nation by referring to phenome-
na or experiences that the reader knows other national readers will 
recognise – by referring to what both writer and reader know to be 
known, and thereby creating a feedback circuit between reader and 
writer, where mutual knowledge of each other’s reciprocal knowl-
edge increases the impression of what Anderson calls ‘sociological 
solidity’.21 dinis’s presentation of his “cenas” as typical or exemplary 
functions similarly, but do not create an impression of ‘sociologi-
cal solidity’ in terms of societal homogeneity, but rather in terms of 
repeating scenes of heterogeneity. Família’s public “cenas”22 portray 

21. when discussing this idea of widely acknowledged knowledge, Anderson asserts that “nothing 
assures us of (…) sociological solidity more than the succession of plurals”, as such a succession 
suggests a homogeneity across the nation being narrated. (29-30) dinis’s use of exemplary “cenas” 
functions similarly, by suggesting plurality, but the plurality in this case includes the nation’s in-
ward heterogeneity. 

22. As opposed to his presentation of private or domestic spaces, which have been much more widely 
examined than his public scenes. A lot of Gomes da Silva’s examination of dinis’s presentation of 
the English for example is focussed on uniting dinis’s fame as describer of domestic scenes to the 
concept of the ‘home’ as central to Victorian life and identity. Óscar lopes and António Saraiva 
describe how dinis “canta o lar”, and call him the “romancista das famílias”, (772) a view echoed by 
the statue dedicated to him in Porto, which depicts a mother reading to her children, and arguably 
by Marina de Almeida Ribeiro, who has written a whole book about the symbolism of houses in 
Júlio dinis. (O Simbolismo da Casa)
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the encounters of a whole series of typified ‘others’, that together, in 
their typical relationships and interactions with each other, make 
the recognisably exemplary “cenas da vida do Porto”. 

Porto has long been a cosmopolitan space, with a particularly 
dominant presence from the british Isles. It has a long history in An-
glo-Portuguese relations – it was there, after all, that d. João married 
Philippa of lancaster in 1387 – a history that earlier this year was cel-
ebrated in the launching of Richard Symington’s website Oporto Brit-
ish Forest, a “collection of family trees of oporto british families and 
individuals” that includes “over 800 british family names” and “en-
tries dating back to the 12th century”. though certainly not the most 
populous foreign diaspora in the city that Pereira da Silva describes as 
“um local cosmopolita (…) ponto de confluência de culturas”, (111) 
the british were a significant presence, holding posts of responsibility 
(such as José Perry, who was secretary to the Associação comercial 
do Porto that was founded in 1834, (correia: 415) and profoundly 
effecting the city. So much so, that the princess Marie Rattazzi (1831-
1902), after her four visits to Porto (the first of which was in 1876) 
commented that “o seu comércio, a sua presença, a sua aclimatação 
reflectem-se na organização interna da cidade. (…) é positivamente 
uma cidade anglo-portuguesa”. (apud Ribeiro, “os Ingleses”: 517-8) 
the writer and historian Pinheiro chagas (1842-1895) meanwhile 
stated in his Contos e Descripções that “o Porto, nas coisas em que não 
é portuguez de velha tempera, é inglez”. (apud Gonçalves: 169)

Significantly, however, in Família’s multicultural and public 
scenes, national roots of identity almost entirely disappear. the 
Águia d’ouro, the hostelry where carlos enjoys a raucous dinner 
party with his friends, is described as a “babel”, but we are not told 
the nationality of any of those present except carlos. Songs and 
jokes are produced in a variety of language, but they are understood 
by all of the company, and the characters making them are typified 
through their age or their career, without their national origin be-
ing mentioned. At the carnival, meanwhile, the young men (of un-
specified nation) walk among “vestuários correspondentes a todas 
as épocas e a todas as nações, e alguns, aos quais não era possível 
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assinar época, nação, classe ou condição social”, (30) in a descrip-
tion strongly reminiscent of the “presépio” in Morgadinha’s “pastores, 
soldados e fidalgos de todos os tamanhos, feitios e vestuários”. car-
nival traditionally breaks down societal barriers, of course, but in 
this instance the narrator never builds them in the first place. 

what is more, in the commercial “cena” set in the “Praça” or 
“Rua dos Ingleses” (chapter 8) – surely almost as far as you can get 
from the anarchy of carnival – a similar lack of attention to nation is 
shown, despite dinis entering on an explicit (and lengthy) analytical 
taxonomy of the “numerosos grupos [que] ocupavam os passeios, 
o centro da rua e os portais das velhas casas”. (130) Not until the 
description is nearly over, and carlos is about to arrive and start the 
narrative moving again, does the narrator say: “isto tudo composto 
de ingleses ruivos, de alemães louros, de brasileiros escuros, de por-
tugueses de todas as cores”,23 without however making any explicit 
association between these nationalities and the commercial typolo-
gies he has just described. (135) dinis’s complex and playful use of 
national typologies to negotiate national types and stereotypes is a 
large topic fit for an article of its own, but it is worth noting how in 
the chapter “Na Praça” he presents commercial types as entirely in-
dependent of them so that a picture postcard of Porto is created that 
contains foreigners, but whose foreigners’ foreignness has become 
irrelevant – they are businessmen before they are any nationality, 
and all equally a part of this scene of Porto life. 

Família has been read through a variety of identitary paradigms, 
but a surprising amount of critics completely overlook the aspect 
of nation.24 Note the emphasis on localness and class in the above 
citations from Sáfady and tomaz Ferreira about dinis’s creation of 

23. though the English are most associated with the port wine trade that made up so much of business 
in Porto, after the English had settled there, and “sobretudo a partir do final do século XVIII e do 
século XIX” there arrived “comerciantes de outras nacionalidades, particularmente holandeses, ale-
mães, dinamarqueses, mas igualmente espanhóis e até americanos. todos eles viriam a contribuir 
para conferir à cidade um invulgar dinamismo económico e uma atmosfera fortemente cosmopoli-
ta”. (Silva: 108)

24. Several critics have examined dinis’s presentation of Englishness, such as Stern and Gomes da Sil-
va, but I have not yet discovered any critic that has discussed its implications for “portugalidade”.
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“o ‘clima’ burguês da cidade do Pôrto”, (Sáfady: 11) and also note 
their avoidance of the topic of national identities, either in terms of 
the characters themselves, or in terms of the implications for Portu-
guese or Porto identity. tomaz Ferreira, in his “Nota Introdutória” 
to Edições Europa-América’s 1980s edition of Família, defines the 
two families by class, not nation, and carmen Matos Abreu states 
that “não existirão dúvidas que Mr whitestone ilustra a classe social 
da alta burguesia portuense”. (Raiz Inglesa: 96-7) Helena carvalhão 
buescu, considers Família’s thematic “pano de fundo” to be “comér-
cio”, not mentioning national identity (20) and in identifying the 
conflicts around whose resolution the novel is structured, she opts 
for those between generations and class, (28-30) not investigating 
the way that carlos and cecília’s different origins are based in na-
tion, not just class. She even talks of the eponymous family as part 
of “uma determinada franja da camada social”, choosing not to con-
front the Englishness or otherwise of dinis’s characters, or what their 
significant presence as part of the “cenas da vida do Porto” mean for 
Porto or Portugal’s identity. (31)25

the way the narrator ignores nation in his descriptions of Porto’s 
multicultural public scenes could perhaps be seen as justifying such 
a de-nationalised approach, were it not for the word “inglesa” in the 
title, the many references to national types and identities throughout 
the novel,26 and the way Mr. Richard’s national pride is one of the 

25. It is worth noting that other critics do very much look at the eponymous family through the lense 
of their Englishness, though often in quite a reductionist way. lopes & Saraiva, for example, see 
Família as an “elogio implícito” for the british, (802) overlooking the mockery dinis aims at them; 
Stern similarly places Mr. Richard whitestone’s “carácter nacional” at the root of his success, (48-
49) ignoring the fact that it is Manuel Quintino’s caution that keeps Mr. Richard’s company safe; 
and Gomes da Silva analyses the novel as built around a “dicotomia Eu/outro” between the English 
and the Portuguese, (58) a dichotomy which in my view dinis deliberately undermines by showing 
the second generation of the family of English immigrants as much less ‘English’ than the first and 
by displaying the English and Portuguese families’ coexistence and collaboration.

26. All of Família’s principal characters and many of its minor ones are defined through their nation 
of origin, albeit generally in a way that acknowledges the problematics of national identity catego-
ries. “Poucos se apontavam como mais fleumáticos e genuinamente ingleses” than Mr. Richard, 
for example. (4) Jenny meanwhile is “uma destas jovens inglesas”, (17) and cecília – “um modelo 
da beleza portuguesa” (187) – is used to make an elaborate, self-deprecating mockery of Portugal’s 
shame of its culture in international circles. 
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chief obstacles to carlos and cecília’s happy ending.27 dinis’s elision 
of nation in some of his Cenas da Vida do Porto rather acknowledg-
es Porto’s occupants’ foreignness, defining Porto as a multicultural 
space, without allowing the national differences between its different 
elements to dominate. It is that which unites them that is at the fore-
front: the location of Porto, and the occupation of “comércio” (or, in 
the Águia d’ouro and the carnival, the pastimes of mid-19th-century 
dandies, “janotas” or “flaneurs”). Perhaps the very absence of ques-
tions of national origin in Sáfady and tomaz Ferreira’s reactions to 
Uma Família Inglesa is indicative of the way the English are “uma parte 
integrante do Porto Romântico”, that Porto genuinely acknowledged 
as “fortemente cosmopolita”? (Ribeiro, “os Ingleses”: 505; Silva: 108) 

4 . “Esta nossa Cidade”

the Jornal do Porto, in which Júlio dinis’s novels were first pub-
lished before coming out in volume, would, like other mid-19th-cen-
tury Portuguese newspapers have often been read in group settings, 
with the more literate reading aloud to the less so. there would 
therefore have been plenty of opportunity for conversation and de-
bate about the newspapers’ contents – as, indeed, dinis parodies 
in Manuel Quintino and José Fortunato’s discussion when cecília 
reads aloud (231-41)28 – and there are certain passages of sweeping 
generalisations about Porto in dinis’s novels, that would seem to 
encourage just that:

o leitor, que é do Porto, quase me dispensa de dizer-lhe que era o bairro 

de cedofeita aquele, onde a família whitestone vivia.

27. Although money and class are undoubted motivators for Mr. Richard’s initial resistance to the mar-
riage, nation is the prime motivator: “Há em toda a alma inglesa a profunda convicção mais ou 
menos declarada de uma superioridade de raça, que a não deixa encarar desapaixonada alianças 
destas.” (609)

28. See also cruz’s analysis of dinis’s tendency to offer his readers “várias verdades particulares”. (“Sen-
tido Social”: 34) [emphasis his]
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Esta nossa cidade – seja dito para aquelas pessoas, que porventura a con-

hecem menos – divide-se naturalmente em três (...). o bairro central é o 

portuense propriamente dito; o oriental, o brasileiro; o ocidental, o inglês. 

(Família: 69)

the words “propriamente dito” and their apparent indication of 
an essentialist definition of “portuense”, point ironically to the way 
the text is defining the city not through any essentialising definition, 
but through its own specific heterogeneity. the historian Patrícia Al-
mendre cites this section of Família to support her statement that 
“a cidade romântica portuense do século XIX é uma cidade feita de 
contrastes” (200) [emphasis mine] – its demographic variety is what 
makes it what it is.

this little section of text has been used again and again by his-
torians of Romantic Porto to make generalisations about its geog-
raphy and demographics.29 the said historians write with varying 
degrees of explicit wariness of using the literary source as evidence. 
Gonçalves and Pereira & Serén particularly seem to use it to add a 
little literary colour to their work, as much anything else. Neverthe-
less, several of them seem to have an incredible faith in the veracity 
of this description and in the longevity of the same divisions, in spite 
of the rapid and constant changes taking place all over Europe in the 
second half of the 19th century, and in spite of the warning dinis 
himself places on his generalisation about Porto:

tais são nos seus principais caracteres as três regiões do Porto; sendo 

desnecessário acrescentar que nesta, como em qualquer outra classificação, 

nada há de absoluto. desenhando o tipo especifico, nem estabelecemos de-

marcações bem definidas, nem recusamos admitir algumas, e até numero-

sas excepções, hoje mais numerosas ainda do que então, em 1855. (71)

29. See Valente: 142; Almendre: 201-2; Pereira: 81; Ribeiro, “os Ingleses”: 505; Gonçalves: 158; and 
Pereira & Serén: 406. 
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with these two extracts combined, it is easy to imagine the types 
of conversation and debate that might have arisen around the read-
er of the newspaper. the reality was, as dinis suggests, much more 
complicated than his simplistic division into three suggests. there 
was, for example, the “enorme população flutuante”, coming in daily 
or weekly from the surrounding area to work or to trade (Pereira & 
Serén: 404). Gonçalves meanwhile details how the English migrated 
around the city, settling in different areas at different points of the 
19th century, (195) while Paula Mota Santos, Maria do carmo Serén 
and Gaspar Manuel Martins Pereira divide the city by wealth rather 
than nation, pointing out how disease, danger from the civil war and 
improved communications drove the middle classes out of the cen-
tre to be replaced by new immigrants from the countryside, drawn 
by increasing work opportunities in the growing industrial sector 
(Santos: 24-5; Serén & Pereira: 383-4, 397-8 and 406), though Serén 
& Pereira do see the domestic style of life there as imitating the brit-
ish. (406) what is more, the brazilians and the English are far from 
being the only foreigners present in Portugal: though the English 
are most associated with the port wine trade that made up so much 
of the city’s business sector, after the English had settled there, and 
“sobretudo a partir do final do século XVIII e do século XIX” there 
arrived “comerciantes de outras nacionalidades, particularmente 
holandeses, alemães, dinamarqueses, mas igualmente espanhóis e 
até americanos. todos eles viriam a contribuir para conferir à cidade 
um invulgar dinamismo económico e uma atmosfera fortemente 
cosmopolita”. (Silva: 108) Altogether, the inevitability implied by 
“divide-se naturalmente em três” is brought into question, providing 
much scope for mid- to late-19th-century “portuenses” to discuss the 
place and role of the English (and others) in Porto. by doing so, con-
sciousness may well have been created of the English as a cohesive 
part of Porto, and as a long-lived part of Porto at that.

the use of “esta nossa cidade”, meanwhile, divides the reading 
audience into two, so that the “portuense” readers find themselves 
placed alongside the narrator, listening knowingly to an aside made 
to members of the audience who do not happen to know Porto so 
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well, be they from the countryside, or from one of Portugal’s other 
cities. As terenas tells us, “os jornais do Porto e coimbra tinham cor-
respondentes em lisboa e vice-versa”, (59) denoting how separated 
they were, both practically, in terms of travel time, and conceptual-
ly.30 A “portuense” reader who had not left their city, were perhaps 
likely to have passed as many “ingleses” in the street as “alfacinhas”,31 
more if their work formed part of the many business enterprises run 
by Englishmen.32

the audience, sub-divided between “portuenses” and other “por-
tugueses”, are however united in their mutual awareness of each oth-
er and of their relationship.33 those that consider themselves “por-
tuenses”, on reading this description of Porto, are aware that this 
description of their city is being read, or would be read, by people in 
lisbon and beyond, so that their local experience becomes part of a 
wider national unit. the non-“portuenses” meanwhile become aware 
of the inhabitants and regular visitors of that city as having subject 
hoods different to their own, including a specific spatial awareness 
to which they do not have access. the “portuenses” have their exist-
ence re-affirmed by an imagined interpellation from readers outside 
the city, and an existence moreover not only interesting in its role in 
nationwide events like the recent civil war, but in some of the mul-
ticultural complexity and the debatable nature of its inner-workings.

30. though the travel-time did diminish as the century advanced, 65 leagues apart, the two cities went 
from being divided an 8-day journey on bad roads in 1840 and a 34-hour journey by “mala-posta” 
in 1859, to being connected by rail in 1864, with the journey possible in only a few hours. (França: 
257)

31. the rail to lisbon was only completed in 1864. (Serén & Pereira: 393)
32. Although the manufacture and trade of port wine is what is most associated with English busi-

nessmen in Porto, and was, despite the Marquês de Pombal’s best efforts, “quase monopólio dos 
ingleses”, (Gonçalves: 110) they in fact dealt in “tudo quanto fosse transaccionável e rentável” and 
were “presentes nos vários sectores industriais e financeiros da cidade”. (Gonçalves: 124; Ribeiro, 
“os “Ingleses”: 514)

33. whether the Portuguese and the English are likely to have been united in a similar sensation of 
mutual awareness seems unlikely. while dinis may have had some English readers, they will have 
been few and Uma Família Inglesa has not yet, been translated into English. For more information 
see Silva.



250

reap/ J apS  2 5

Conclusion

dinis’s humorous and perceptive commentary on the complex-
ities of his society and its identity has not always been observed, 
and the saccharine nationalist accolades of some writers from the 
first three quarters of the 20th century have not helped. Much has 
now been done to rescue dinis from the quagmire of a reputation 
as a writer of silly novels unworthy of examination, into which Eça 
de Queirós’s ill-judged statement that “viveu de leve, escreveu de 
leve, morreu de leve” (Obras: 1067) seems to have launched him.34 
the recent spate in theses written on dinis in Portugal and brazil,35 
matched by several insightful articles,36 has done much for dinis’s 
reputation, and was followed last year by carmen Matos Abreu’s in-
novative monograph, Júlio Dinis: o Romance Português de Raiz Inglesa. 
My intention here in adding my voice to the increasing chorus of 
interested dinisian scholars, is to begin to show the complexity and 
playfulness of his attitude to national identity and, in particular, to 
the identity of Portugal.

He does indeed, as the “Grandes livros” series claims, write 
“um país autêntico”: the authenticity lies in his refusal to ignore the 
complexity and contradictions in his Portugal’s nationness, and he 
encourages his readers to confront the intricacies of their nation as 
well. why he seems largely to have failed in this last point, and been 
perceived as reflecting Portugal in pretty but largely uninteresting 
picture postcards, is a question for further study.

34. this underserved reputation seems to have partly been maintained through the over-citation of 
Eça’s memorable phrase, written as part of the Realist movement’s rejection of the Romantic mo-
vement preceding it. the phrase has become so iconic, that even those arguing against dinis’s de-
tractors are obliged to engage with it and, in their reiteration, they increase its effect on dinis’s 
reputation.

35. See for example Matos Abreu (“Representações Romanescas”), carvalho, Fedeli, Gomes da Silva, 
Pinto leite and Vicente.

36. See for example david Matos Abreu, “tensões e cruzamentos”.
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Da Abertura do Canal do Suez ao Ultimatum: o Egipto
e o Imperialismo Britânico Vistos por Eça de Queirós

Pela quarta vez na história, Alexandria deixou de existir.

tratando-se do Egipto, terra das antigas maldições, pode-se pensar, em 

presença de tal catástrofe, que passou por ali a cólera de Jeová – uma des-

sas cóleras de que ainda estremecem as páginas da bíblia, quando o deus 

único, vendo uma cidade cobrir-se da negra crosta do pecado, corria de 

entre as nuvens a cicatrizá-la pelo fogo como uma chaga viva da terra. 

Mas desta vez não foi Jeová. Foi simplesmente o almirante inglês Sir beau-

champ Seymour, em nome da Inglaterra, e usando com vagar e método 

por ordens do governo liberal do Sr. Gladstone os seus canhões de oitenta 

toneladas. (Eça de Queirós, “os Ingleses no Egipto”: 177)1

e
m 27 de Setembro de 1882, é assim que, no primeiro dos seis 
artigos que sobre o tema publica na Gazeta de Notícias do Rio 
de Janeiro,2 José Maria Eça de Queirós se refere ao bombar-
deamento de Alexandria, ocorrido em 11 de Julho desse ano.
Eça conhecia a cidade. Visitara-a em 1869, quando, na com-

panhia do seu amigo e irmão da sua futura mulher, luís de castro 

1. doravante, as indicações de página serão incorporadas no texto precedidas da abreviatura IE corres-
pondente a “os Ingleses no Egipto”.

2. os outros artigos são publicados em 28 e 29 de Setembro e 13, 17 e 24 de outubro de 1882. 

Teresa Pinto Coelho 
Professora catedrática/FcSH 
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Pamplona, conde de Resende, viajara ao Egipto para assistir às festas 
de abertura do canal do Suez. As impressões de viagem ficariam 
registadas num conjunto fragmentário de apontamentos contidos 
no espólio queirosiano da biblioteca Nacional (E1/305), que, sob o 
título O Egipto. Notas de Viagem,3 seriam, em parte, dados à estampa 
pelo seu filho José Maria, em 1926.

Alexandria era, então, o ponto de chegada de todos os viajantes 
que empreendiam o Grand Tour do oriente. Haviam-no precedido 
escritores como Nerval, Gautier e Flaubert, jovens mulheres mais 
tarde convertidas em heroínas, como Florence Nightingale, futuros 
Primeiros-Ministros, como disraeli, pintores, como John Frederick 
lewis, william Holman Hunt, ou david Roberts.

A partir dos anos quarenta do século XIX, o Grand Tour tradi-
cional, alargado ao oriente, popularizava-se. A viagem típica, ge-
ralmente empreendida em fins do outono, ou no início do Inverno 
(Nightingale, Flaubert, Eça), começava pelo desembarque em Ale-
xandria e continuava pelo cairo (no tempo de Eça, já unidos pelo 
caminho de ferro) e o Alto Nilo prolongando-se pela Palestina e a 
Síria, (withey: 233) itinerário também percorrido por Eça e regista-
do no seu espólio.4

cidade mercantil, despojada do seu mítico passado ptolomaico e 
agora europeizada, Alexandria não impressiona Eça em 1869.

A ideia é repetida treze anos mais tarde em “os Ingleses no 
Egipto”:

Apesar dos seus dois mil anos de idade, de ter sido, depois de Atenas e 

Roma, o maior centro de luxo, de letras e de comércio, que floresceu no 

Mediterrâneo, a velha cidade dos Ptolomeus não possuía hoje nenhum 

monumento do seu passado, a não contarmos, ao lado de um velho 

3. trata-se, como é conhecido, de uma edição polémica, com muitas interferências e incorrecções por 
parte de José Maria Eça de Queirós. Ver Guerra da cal, tomo I: 396-397. Ver também luís Manuel 
de Araújo: 15-31. utilizá-la-emos dada a ausência de uma edição crítica.

4. A parte da viagem relativa à Palestina e à Síria não seria incluída na citada edição de José Maria Eça 
de Queirós, tendo sido publicada mais tarde pela filha do romancista in Eça de Queiroz. Folhas Soltas: 
21-122.
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cemitério muçulmano, uma coluna dirigida outrora por um prefeito ro-

mano em honra de diocleciano, conhecida pelo sobrenome singular de 

Pilar de Pompeu e, mais longe, estendido num areal, um obelisco faraó-

nico do templo de luxor, que gozava a grotesca alcunha de Agulha de 

cleópatra. (IE: 175)

Em 1869, Eça havia-se igualmente referido a este obelisco indi-
cando a sua verdadeira proveniência, Heliópolis, que visitara. Em 
“os Ingleses no Egipto” fornece, pois, uma informação errada: o 
obelisco do templo de luxor encontra-se não em londres, mas na 
Place de la concorde. 

Na verdade, em Alexandria, Eça vira não um, mas dois obeliscos. 
(O Egipto: 43)5 um deles, oferecido aos Estados unidos em 1869, 
encontra-se em Nova Iorque desde 1880; o outro seria transporta-
do para londres, como regista ironicamente o texto queirosiano da 
Gazeta de Notícias: “E esta mesma relíquia está agora em londres, no 
aterro do tamisa, pousada numa peanha de bronze, animada pela 
luz eléctrica, aturdida pelo estrondo dos comboios…”. (IE: 175) 

Eça poderia ter visitado o monumento na capital inglesa. A de-
nominada “Agulha de cleópatra” chegaria a londres em 1878 (Eça 
vivia em Newcastle desde 1874), embora houvesse sido oferecida 
por Mohammed Ali a George IV em 1820. Porém, dificuldades de 
transporte levariam a que permanecesse muitos anos em Alexan-
dria, (coelho, O Portugal: 23 e James Edward Alexander: 33-34)6 onde 
fora também alvo dos olhares de Florence Nightingale e de Flaubert.

Nas notas recolhidas durante a viagem ao Egipto, Eça descreve 
também muitos dos lugares percorridos por outros. No cairo, en-
contra-se luxuosamente instalado no Shepheard’s, situado perto da 
ópera e dos jardins de Ezbekia, hotel incendiado em 1952 enquanto 

5. doravante, as indicações de página serão incorporadas no texto precedidas da abreviatura NV rela-
tiva a Notas de Viagem.

6. Para a história do transporte do obelisco para Inglaterra, ver James Edward Alexander, Cleopatra’s 
Needle. The Obelisk of Alexandria, 1879 e Erasmus wilson, Cleopatra’s Needle. With Brief Notes on Egypt 
and Egyptian Obelisks, 1877.
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símbolo da ocupação inglesa e substituído por outro Shepheard’s, 
ainda hoje existente, construído em 1957, perto de tahrir. No 
Shepheard’s, encontra Gautier e toda uma sociedade europeia cos-
mopolita; daí parte para os seus passeios, que descreve minuciosa-
mente e já com o brilho que caracterizaria a pena queirosiana: as 
ruas do cairo e os seus habitantes, os bazares, as mesquitas (dedi-
cando todo um capítulo a Al-Azhar), a cidadela, as pirâmides de 
Guiza, Sakara, Mênfis. Eça não viaja para sul de Mênfis, não visitan-
do o Alto Egipto, como Flaubert e outros. Fradique fá-lo-ia em 1871, 
chegando a Abu Simbel.

o jovem Eça visita também algumas novidades da época: o 
recém-inaugurado (1863) museu egípcio (capítulo VIII), em bulak 
(actualmente, Zamalek), que seria, com Nasser, transposto para o 
edifíco ainda hoje em funcionamento em tahrir; a nova ópera, inau-
gurada quando da abertura do canal, onde encontraria o célebre 
egiptólogo Auguste Mariette7 e onde, dois anos mais tarde, Verdi es-
trearia Aida.

Reproduz também topoi retirados de outros viajantes. como 
Flaubert, (Flaubert in Egypt: 82-87) Eça e o conde de Resende fre-
quentam os banhos turcos, experiência alongadamente descrita no 
capítulo XII. E não faltam considerações acerca da mulher egípcia, à 
qual é dedicado todo um capítulo intitulado “A Mulher no oriente”, 
assim como sobre o harém. É este o olhar masculino sobre o orien-
te, mais ainda, a orientalização do oriente, para citarmos Edward 
Said. Referindo-se a Flaubert, Said chama a atenção para a imagem 
de um oriente sexualizado, (207-208) destacando a forma como os 
viajantes descreviam os seus encontros com mulheres. (186-88) Nes-
te contexto, surgem descrições dos mistérios do harém, apenas ima-
ginados pois os viajantes masculinos não podiam lá entrar. como 
vimos, Eça não constitui excepção. Poderia ter lido relatos de outros 
viajantes, como Voyage en Orient, de Nerval, publicado em 1851, ou 

7. Mariette chega ao cairo em 1850 e dedicaria o resto da vida às descobertas no Egipto. Foi o funda-
dor e o primeiro director do Serviço de Antiguidades do Museu do cairo.
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Le Nil, Égipte et Nubie (1854), de Maxime du camp, como assinala 
Jean Girodon. (129-186) 

Porém, nos interessantes e vibrantes apontamentos queirosianos, 
não é esta a imagem que nos interessa, mas uma outra intercalada 
nos retratos das ruas do cairo, com os seus cheiros, os mucharabiehs 
e os homens fumando narguilé: a imagem política e social que nos é 
dada da sociedade egípcia. 

Ao contrário de Flaubert e Maxime du camp, Eça não deixa de 
retratar a pobreza reinante tecendo interessantes comentários sobre 
as condições de vida do fellah, o camponês egípcio, esmagado com o 
peso dos impostos que o Egipto, endividado à França e à Inglaterra 
(“endividado até ao alto das pirâmides”, IE 178), tem de pagar.

É este um tema recorrente, o que revela um Eça já preocupado 
com questões sociais que iriam encontrar continuidade na sua obra. 
o fellah é o bode expiatório de uma sociedade europeizada que re-
montava a Mohammed Ali e se prolongara pelas gerações seguintes, 
sucessão de governantes que delapidam o erário público e que me-
rece a Eça veementes críticas,8 sobretudo o Khediva Ismail e os seus 
“luxos de Salomão”. (IE: 196)

Vítima de exploração, o fellah é descrito em passagens como a 
seguinte:

o fellah não possui. Está na miserável condição do antigo servo feudal. 

(…) Possui o Paxá, possuem os beis, possuem as mesquitas. o fellah tra-

balha, reza e paga. Não tem propriedade, nem liberdade nem família. É 

inferior ao escravo. o escravo era raras vezes bastonado; representava um 

valor, um objecto mercantil, que se podia deteriorar, ficar com uma de-

formidade nas costas, uma chaga nas pernas: por isso só o bastonavam na 

sola dos pés.

o fellah, esse, é tomado livremente, amarrado a uma árvore, lançado a 

8. Mohammed Ali governara entre 1805 e 1848 tendo-lhe sucedido o seu sobrinho Abbas, assassinado 
em 1854. Said governou até 1863, seguindo-se-lhe Ismail, deposto pela Inglaterra em 1879 e subs-
tituído por twefik.
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uma cova húmida, e quando se revolta, encostam-no a uma parede, er-

guido sobre três tijolos, pregam-lhe as orelhas à parede – e tiram-lhe os 

tijolos! o corpo fica suspenso pelas orelhas ensanguentadas, rasgadas, 

distendidas, roxas!

Hoje, dizem, sob a influência europeia, estes castigos estão levemente 

modificados. o fellah, porém, nunca é afastado devagar pelo názir que 

passa, pelo bei que galopa no seu cavalo sírio: é repelido duramente, a 

vergastadas de curbach! (NV: 55)

E Eça retrata o fellah nu, a trabalhar dia e noite pelos campos, a 
viver promiscuamente num buraco de três metros, esquálido e infec-
to, a famíla a mendigar, atirado para a vala comum quando morre e 
sempre resignado e devotado a Alá. Por contraste, “o paxá tem bar-
cos, tem cavalos, burros, dromedários, o Nilo”. (NV: 57) 

o tema ressurge em “os Ingleses no Egipto” mostrando uma li-
nha de continuidade que evidencia como a viagem às terras do Nilo 
o havia impressionado. Assim, reconta um episódio que presenciara 
quando da chegada a Alexandria. comparemos os dois textos.

Escreve Eça em 1869:

Sobre o cais, um homem de bigode militar, longo casacão esfarrapado, vil 

e ignóbil, vergastava com o curbach de pele de búfalo um pobre fellah de 

rosto egípcio, a cabeça pequena, o olhar levemente ébrio, a face salien-

te, os pés espalmados. o miserável, vergado, arquejando, esperava numa 

atitude dobrada e paciente o fim das vergastadas. o homem de aspecto 

militar deixou cair o braço, o fellah sacudiu-se – e arremessou-se com uma 

violência bárbara ávida sobre as nossas bagagens… (NV: 37)

o episódio é rememorado e ampliado em “os Ingleses no Egipto”:

o primeiro episódio oriental que eu vi, ao desembarcar há doze anos em 

Alexandria, foi este: no cais da alfândega, faiscante sob a luz tórrida, um 

empregado – europeu pelo tipo, pela sobrecasaca, sobretudo pelo bonnet 

agaloado – estava arrancando a pele das costas de um árabe, com aquele 

chicote de nervo de hipopótamo que lá chamam courbache, e que é no 
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Egipto o símbolo oficial da autoridade. 

(…)

Saciado ou cansado, o homem da courbache, que era um magrizela, atirou 

um derradeiro pontapé à anatomia posterior do árabe (…) e, voltando-se 

para o meu companheiro e para mim, ofereceu-nos, de bonnet na mão, os 

seus respeitosos serviços. Era um italiano, e encantador. A esse tempo o 

árabe (…) depois de se ter sacudido como um terra-nova ao sair da água, 

fora-se agachar a um canto, com os olhos luzentes como brasa, mas quieto 

e fatalista, pensando decerto que Alá é grande nos ceús e necessário na 

terra a courbache do estrangeiro. (IE: 189-190)

E Eça conclui, estabelecendo o fio condutor que lhe permite co-
mentar ironicamente o ataque aos europeus que precedera o bom-
bardeamento de Alexandria:

Quando no dia 11 de Junho [de 1882], eu li esses telegramas repassados de 

pânico, em que se anunciava à Europa que a população árabe massacrava 

os europeus nas ruas de Alexandria – não sei porquê revi logo o cais da al-

fândega, o italiano serviçal de bonnet agaloado, a courbache estalando nas 

costas escuras do árabe. Isto não é trazido como alegoria, para dizer que 

as relações dos europeus e dos egípcios se reduziam a estas duas atitudes 

(…): muito menos quero insinuar que o massacre do dia 11 foi a tardia 

vingança destas brutalidades burocráticas… (IE: 190)

Em “Ingleses no Egipto” sobressai a defesa do fellah e de Arabi, 
o coronel que organiza a resistência nacionalista, também ele, de 
uma família de fellahin, e que reclama: “o Egipto para os egípcios”. 
Sobressai também a crítica ao então Kedhiva, tewfik, mero fantoche 
nas mãos dos ingleses. E Eça explica as reformas que Arabi pretendia 
introduzir: o fim da autoridade absoluta do Khediva, a reforma da 
utilização dos dinheiros públicos consumidos em pesados impostos 
pagos a credores franceses e ingleses e o cessar dos privilégios de que 
os estrangeiros gozavam no Egipto.

É esta uma série de artigos contra a intervenção estrangeira, 
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leia-se inglesa, tendo como objectivo criticar o imperialismo britâ-
nico, tema recorrente no jornalismo queirosiano. Eça está consciente 
dos objectivos do bombardeamento de Alexandria: a defesa do im-
pério britânico na Índia através da protecção da rota do Suez. Porém, 
a sua interpretação dos acontecimentos é sectária e errada. Eça exa-
gera, com objectivos específicos: veicular a imagem de uma Inglater-
ra despótica, dominadora, exploradora. Assim, retrata o bombardea-
mento de Alexandria e os episódios que se lhe seguiram até à derrota 
de Arabi, em 13 de Setembro de 1882, como um grande plano para 
anexar o Egipto: “John bull não ficará satisfeito senão com este re-
sultado maciço e duradouro – um ‘Egipto inglês’, tendo dentro do 
seu território, como um corredor de casa particular, o canal do Suez, 
caminho das Índias”. (IE: 213) 

É assim que acusa a Inglaterra de se aproveitar das insurreições 
nacionalistas para intervir utilizando o restabelecimento da ordem 
como pretexto:

o que à Inglaterra convinha, era atribuir a este conflito local a magnitude 

de uma anarquia nacional, e oferecer ou impor o seu préstimo – não para 

castigar os tumultos de um bairro mas para pacificar todo um país em 

desordem. 

(…)

o “Egipto estava em anarquia” – logo competia à Inglaterra, paladino da 

civilização, restabelecer lá a ordem, e impedi-lo de cair no estado bárbaro. 

(IE:199)

Evidentemente o sr. Gladstone fala apenas em “restabelecer a ordem e res-

taurar o Quediva”. Meras alocuções diplomáticas. (IE: 212) 

Está longe da verdade. Manipula a informação. Gladstone não 
tencionava intervir no Egipto mais do que a Inglaterra já fazia – 
controlo do Khediva e das finanças egípcias com a França para não 
romper a entente com os franceses – e, mesmo depois do bombarde-
amento, não quer ficar. A ocupação é vista como temporária até ser 
restaurado o poder do Khediva. os acontecimentos ditariam o con-
trário: após a morte de Gordon em Khartum, em 1895, a Inglaterra 
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vê-se obrigada a continuar a ocupar o Egipto, o que não constava do 
plano inicial. (Gallagher e Robinson: 76-121; e darwin 72-74) 

Assim, Eça conduz a sua narrativa como lhe convém, acabando 
por prever o futuro. Não é coincidiência que muitos historiadores 
atribuam à ocupação do Egipto o início da corrida à África. (Sander-
son 1-54)

Eça é um observador privilegiado. durante o tempo em que vi-
via em Inglaterra assistira à Guerra Russo-turca (1877-78), que ele 
próprio relatara para o jornal portuense A Actualidade, (Cartas de In-
glaterra: 191-346) e ao malogro do Afeganistão, registado na Gazeta 
de Notícias em 19 de Setembro de 1880. (Textos de Imprensa IV: 77-85) 
Assistira também à compra das acções do canal do Suez, em 1875, 
à coroação da Rainha Victoria como Imperatriz das Índias, em 1876, 
e à tomada de chipre em 1878, tudo obra de disraeli. Em 23 e 24 de 
Agosto de 1881, publicara mesmo para a Gazeta de Notícias um inte-
ressante obituário sobre o falecido Primeiro-Ministro conservador 
intitulado “lord beaconsfield”. 

Nesse texto a acção de disraeli é alvo de duros comentários 
irónicos: 

como homem de Estado o nome de lord beaconsfield não fica decerto 

ligado a nenhum grande progresso na sociedade inglesa. criar o título de 

Imperatriz das Índias para a rainha de Inglaterra, roubar chipre, restaurar 

certas prerrogativas da coroa, tramar o ‘fiasco’ do Afeganistão não cons-

tituem decerto títulos para a sua glorificação como reformador social”. 

(“lord beaconsfield”: 139)

Apesar de o caricaturar como judeu, rir das suas toilettes de dan-
dy, invejar o seu aspecto físico e o seu sucesso junto das mulheres e 
desdenhar do seu talento enquanto romancista, é como fundador do 
imperialismo moderno que Eça mais o ataca:

A sua assombrosa popularidade parece-me provir de duas causas: a pri-

meira é a sua ideia (que inspirou toda a sua política) de que a Inglaterra 
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deveria ser a potência dominante do mundo, uma espécie de Império Ro-

mano, alargando constantemente as suas colónias, apossando-se, brita-

nizando os continentes bárbaros e reinando em todos os mercados, deci-

dindo com o peso da sua espada a paz ou a guerra do mundo, impondo 

as suas instituições, a sua língua, as suas maneiras, a sua arte, tendo por 

sonho um orbe terráquio que fosse todo ele um Império britânico, rolan-

do em ritmo através dos espaços. 

Este ideal, que tomou o nome de “imperialismo”, nos dias de glória de 

lord beaconsfield, é uma ideia querida a todo o mundo inglês. (“lord 

beaconsfield”: 14-18)

É, de facto, com disraeli que surge em Inglaterra o termo “impe-
rialismo” tomado na sua acepção moderna. Porém, mais uma vez, 
Eça é parcial. A reputação de disraeli como imperialista é devida à 
acção propagandística encabeçada pelo seu opositor político, Glads-
tone, campanha que acabaria por levar à vitória do Partido liberal 
em 1880. disraeli nunca mostrou grande interesse pela administra-
ção colonial e não tinha qualquer desejo de ditar uma política impe-
rial, não sendo o expansionista que, tão frequentemente, é acusado 
de ser. Era a Índia, e a utilização que dela podia fazer para reforçar 
o poder da Grã-bretanha na cena mundial, que lhe interessava. (El-
dridge: 37-63) 

Mal sabia Eça que o bombardeamento de Alexandria acabaria 
por ficar nas mãos de Gladstone, que tanto defende como paladino 
do anti-imperialismo. Porém, consegue prever que seria com a sub-
sequente ocupação britânica do Egipto que os ingleses se lançariam 
numa ofensiva expansionista que levaria ao Ultimatum e à partilha 
do continente africano.

Atento seguidor da política imperial britânica ao longo de tantos 
anos, não é, pois, de estranhar que o mesmo Eça venha a escrever 
um texto sobre o Ultimatum. Podemos argumentar que não poderia 
ficar de fora da comoção nacional que se levanta contra a Inglaterra, 
após o 11 de Janeiro de 1890. Mas, mais importante, é reflectir sobre 
a posição que adopta sobre o conflito, tão diferente da dos seus con-
temporâneos em Portugal, (coelho, Apocalipse) ao afirmar que não 
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vale a pena vociferar contra a velha aliada.
Em primeiro lugar, está fora do país (vive agora em Paris, desde 

Setembro de 1888), o que lhe permite analisar o conflito a frio; em 
segundo lugar, escreve o artigo para a sua própria revista – a Revista 
de Portugal – e não para os jornais nacionais, o que quer dizer que 
controla, ele próprio, a informação, não estando sujeito a intromis-
sões por parte de outros editores. Mas, mais importante ainda, co-
nhece, como vimos, pormenorizadamente e, de há muito, a questão. 

É assim que compreende que o Ultimatum é apenas uma pedra 
num jogo de xadrez mais vasto, fornecendo pormenores históricos 
muito elucidativos que apresenta logo na abertura do artigo: 

Através dos últimos dez anos, a Inglaterra, por uma sequência de factos, 

alguns imprevistos (ocupação do Egipto [notemos, ao contrário do que 

afirmara em “os Ingleses no Egipto”, que já a considera um imprevisto], 

pacificação temporária do Sudão, marcha dum exército até cartum, re-

organização das missões do Niassa, descoberta dos jazigos auríferos na 

terra de lobengula, etc., etc.), começou a entrever, como sonho realizável, 

a fundação de um grande Império Africano.

 E explica, no mesmo texto: “Esse império, segundo o traçam 
nos seus largos contornos as publicações inglesas, estender-se-á de 
Alexandria ao cairo”. (Gomes: 67)

como se informa para a elaboração deste e de outros artigos? 
Sabemos que para “os Ingleses no Egipto” lera jornais ingleses, 
que ele próprio cita: Times, Standard e Pall Mall Gazette. Agora em 
Paris, o que lê? Refere-se a “publicações inglesas”. Quais? da in-
vestigação que efectuámos recentemente, sabemos que comprava 
na livraria parisiense Galignani, sediada, como hoje, no número 
224 da Rue de Rivoli, grande número de jornais e revistas inglesas 
de diversos quadrantes políticos. Incluindo desde a conservadora 
e muito reputada Contemporary Review a magazines popularizantes 
como a Cassell’s, a Chambers’s ou a Rare Bits, (coelho, Eça de Queirós 
and the Victorian Press: 23-44) estes periódicos eram destinados à 
elaboração do Suplemento Literário da Gazeta de Notícias do Rio de 
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Janeiro, folha que fora convidado a dirigir e que edita entre Janeiro 
e Maio de 1892. Em Paris, Eça continua, pois, a acompanhar os 
acontecimentos artísticos, culturais e políticos ingleses, que repor-
ta aos seus leitores do Rio. (coelho, Eça de Queirós and the Victorian 
Press: 103-155) No Suplemento encontramos notícias sobre o Egipto, 
nomeadamente, em 29 de Fevereiro, um artigo não assinado, mas 
que poderá ser de autoria queirosiana, sobre a morte do Khediva 
tewfik, recordando Ismail e as festas do Suez (“o Novo Khediva do 
Egypto”).

Eça é um ávido leitor. Mas não só de jornais. No que resta da sua 
biblioteca na Fundação Eça de Queirós, em “tormes”, encontramos 
várias obras que testemunham o seu continuado interesse pelo Egip-
to (e pela terra Santa; não nos esqueçamos que a viagem inclui a 
Palestina) e que terá lido ao longo dos anos. É o caso dos relatos de 
Nerval e de Maxime du camp, como vimos, apontados por Girodon 
como fontes queirosianas, ou de obras como The Morning Land (di-
cey) e A Nile Novel (Fleming).

A viagem física e mental ao Egipto acompanhá-lo-ia, pois, ao lon-
go da vida, encontrando vários tipos de expressão, do jornalismo à 
ficção: O Mistério da Estrada de Sintra, A Relíquia, O Mandarim, a Cor-
respondência de Fradique Mendes.

Fradique, o infatigável e eterno viajante, traria uma múmia para 
lisboa. Vivendo em Paris, mas inglesado, dilettante e aparentemente 
superficial, dandy e irresponsável, mas lúcido, também ele não re-
siste ao fascínio do oriente. Quem sabe se entre as suas misteriosas 
notas, guardadas pela sua não menos misteriosa amante russa, li-
buska, não se encontram as impressões da viagem que fizera à terra 
dos faraós? 

Manuscritos e fontes Impressas Citados
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biblioteca Nacional de Portugal, Espólios: E1/305.
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Watson, foi Você Quem Matou o Policial?

this may be the practice in law, but it is not the usage of reason. My ulti-

mate object is only the truth. My immediate purpose is to lead you to place 

in juxtaposition (...)

(Poe, 2014: 23)

Introdução

a 
pretensão do presente trabalho é indagar a respeito da mu-
dança de paradigma no horizonte de expectativas do género 
policial na literatura entre a segunda metade do século XIX 
e o começo do século XX. Este período compreende a gé-
nese do género, com Edgar Allan Poe, e sua transformação 

na vertente hard-boiled, cujos expoentes são hoje os clássicos norte-
americanos Raymond chandler e dashiell Hammett, passando pelo 
seu divisor de águas, conan doyle. 

É amplamente aceite no âmbito dos estudos literários atuais que 
o pioneiro no género do romance policial foi o escritor norte-ame-
ricano Edgar Allan Poe, com a publicação, em 1841, do conto The 
Murders in the Rue Morgue. com a sua obra, Poe inaugurou um for-
mato novo, que rapidamente se disseminaria pela Europa e Estados 

Maikon Augusto Delgado
universidade Federal do Paraná (uFPR)
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unidos. As influências primeiras sobre essa inovação realizada por 
Poe advêm, conforme Fisher (2004), do romantismo e da literatura 
gótica, especialmente a inglesa. do romantismo ressaltamos como 
características de relevo para a nossa discussão o teor do fantástico, 
advindo da fantasia, o grotesco, o mistério e sobretudo a relação da 
razão com a loucura/insanidade. do gótico, vale a pena recuperar 
traços peculiares inerentes como o terror, mais uma vez a loucura e 
o imaginário do sobrenatural. 

1 . Edgar Allan Poe

o estilo e as preocupações de Poe ligavam-se fortemente às ca-
racterísticas recém elencadas, sem, contudo, a elas ficar restringido. 
Adicionou-lhes um tema que lhe era muito querido: a racionalidade. 
Entenda-se aqui racionalidade como a faculdade do ser humano de 
abarcar o mundo com o pensamento lógico.1 Parece-nos pertinente 
recuperar sua predileção pelo tema devido ao desenvolvimento que 
lhe dá na sua obra última obra, Eureka. Nela, a preocupação de Poe, 
para além do facto de problematizar a ciência e a construção dos 
seus discursos, pareceu ser também o exercício lógico da razão e da 
linguagem e a desconstrução de saberes inamovíveis delas advindos. 

Apesar de nos referirmos ao último livro publicado de Poe, a 
temática e o exercício lógico da razão encontram-se vastamente ao 
longo de toda a obra do autor norte-americano, sabidamente e em 
peso nos seus contos policiais. comecemos, pois, com The Murders 
in the Rue Morgue. 

Auguste dupin é o estandarte da razão no enredo, o que nós hoje 
em dia chamaríamos de “detective”. observação que vale a pena ser 
mencionada, pois em nenhum momento o próprio Poe utilizou o 

1. (...) o ser humano encontra realmente em si mesmo uma faculdade por meio da qual ele se distingue 
de todas as outras coisas, e até de si mesmo, na medida em que é afetado pelos objetos e essa [facul-
dade] é a razão. (Kant, 1974:247)
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termo para designar dupin. Aliás, o radical detect,2 tão apreciado 
pela literatura policial contemporânea, é usado somente uma vez 
ao longo do conto, na página 23, (Poe, 2014) quando dupin discor-
re sobre as maneiras de egresso da cena do crime por parte do cri-
minoso. No conto, dupin é o instrumento pelo qual o mistério do 
mundo (no caso, os dois estranhos e brutais assassínios perpetrados 
na Rua Morgue) se organiza e, por meio dessa organização, passa 
a fazer sentido. dupin é o factor gerador de sentido dos faits divers3 
do mundo. o mundo e os seus fenómenos apresentam-se esparsos 
e aparentemente desconexos entre si. Para o observador desavisado, 
a falta de nexo configura-se como mistério, quando não tocando o 
insondável. No entanto, para dupin é onde os outros não vêem o 
nexo que ele se usa da razão lógica para reconstruir a verdade dos 
factos. A razão lógica é, pois, para dupin, um instrumento para ler e 
interpretar o mundo. Interpretar, aqui, não deve ser entendido como 
fazer uma interpretação possível dos acontecimentos, e sim como 
chegar à única compreensão dos factos. No entendimento de dupin, 
todo e qualquer facto ou evento no mundo, ao longo da acção pela 
qual aquele facto ou evento é realizado e consumado, deixa marcas 
potencialmente indeléveis. Para lhes aceder, é preciso somente pen-
sar com acuidade e método (leia-se, lógica). 

ora, o episódio do regresso do perpetrador da cena do crime, 
que mencionámos acima e citamos brevemente abaixo, é exemplar: 
“My own examination was somewhat more particular, and was so 
for the reason I have just given – because here it was, I knew, that all 
apparent impossibilities must be proved to be not such in reality.” 
(Poe, 2014: 20) outra fala de dupin, um pouco depois, é revelado-
ra de seu intuito: “this may be the practice in law, but it is not the 
usage of reason. My ultimate object is only the truth. My immediate 
purpose is to lead you to place in juxtaposition (...)”. (Poe, 2014: 23) 

2. Sobre a origem do termo, veja-se Silverman,1991.
3. Aqui fazemos alusão à explanação que Schwartz faz do termo no seu artigo “o Espectador cinema-

tográfico Antes do Aparato do cinema: o Gosto do Público pela Realidade na Paris Fim-de-Século.” 
(2001)
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dupin não abandona jamais a fé no seu método, porque sabe que 
este o levará invariavelmente à tão almejada verdade.

Independentemente de o leitor aceitar ou não como verosímil as 
aptidões analíticas do “detective” de Poe, esta verosimilhança joga 
com o limite do real e do surreal, pois as suas capacidades roçam o 
sobrenatural ou o não comumente humano, a sua razão é capaz de 
colectar as marcas deixadas pelos eventos e dar-lhes um nexo favo-
rável ao entendimento inconteste que obtém. A razão, dessa forma, 
é a lente pela qual se pode verter luz do mundo, um mundo, ressal-
temos, por si só sempre passível de compreensão. Não há espaço para 
mistérios no mundo intelectual da racionalidade lógica.

Faz-se notar com força esse traço lógico-racional nos detectives 
criados posteriormente à publicação do primeiro conto de dupin. o 
modelo de indivíduo que decifra o mundo apoiado na razão disse-
mina-se rapidamente por entre vários escritores. outros “detectives” 
são criados à semelhança da personagem de Poe.4 de entre eles, um 
será especialmente caro para esta análise: Sherlock Holmes, de co-
nan doyle. Não só por ser a mais famosa de todas as personagens 
detectives que a virada do século XIX nos deu, mas porque, e aqui 
encontra-se o ponto central do nosso questionamento, é a grande e 
a “maior” representante do género que, suspeitamos, teria mutado o 
formato criado por Poe e inaugurado uma nova vertente.

2 . O Que Era o Policial Antes de Sherlock e no Que Ele Se Transformou

como vínhamos dissertando até agora, o género policial criado 
por Poe pautava-se por um modelo lógico-racional de entendimento 
do mundo. dupin, tanto em The Murders of the Rue Morgue, como em 
The Mystery of Marie Roget e The Purloined Letter, resolvia os mistérios 

4. Seriam eles, entre outros, os seguintes: Sherlock Holmes, de conan doyle; thorndyke, de Richard 
Austin Freeman; Martin Hewitt, de Arthur George Morrison; Scarlet Pimpernel, da baronesa de 
orczy; o Inspector Joseph French, de Freeman wills crofts; o enquêteur lecocq, de Émile Gaboriau; 
e Arsène lupin, de Maurice leblanc.



273

estudos / essays

com a sua razão, ou melhor dito, com a lógica racional que procura-
va consistências nos factos e eventos do mundo e lhes descartava as 
inconsistências.

Sherlock Holmes, do mesmo modo, procede a partir da obser-
vação do mundo (factos, eventos e depoimentos – discursos com 
intenção de verdade) para extrair-lhe uma narrativa dos feitos que 
perfazem o mistério que lhe é incumbido decifrar. Esse método, em-
pregado à imagem do de dupin, pode ser visto em todos os seus ca-
sos, inclusive nas suas “aventuras”.5 No entanto, é justamente na sua 
primeira aventura, na publicação que dá à luz a personagem Sherlo-
ck Holmes, que conan doyle, talvez sem se dar conta, “sacrifica” o 
género idealizado por Poe e transforma-o em algo semelhante e, ao 
mesmo tempo, distinto. Vejamos como. 

3 . Van Dine, Todorov e Pessoa

Recuperemos, a título de maior clareza, a discussão sobre as re-
gras estipuladas para a elaboração de relatos policiais. Actualmente, 
no rol de leituras clássicas para os estudos de romances policiais, te-
mos dois textos centrais que ensejam uma sistematização das regras 
do formato: Twenty Rules For Writing Detective Stories, de Van dine 
(1928), e Tipologia do Romance Policial, de todorov (1969). Ambos 
os textos versam a respeito do limite e das restrições6 do género e, 
por se aterem a isso, podem ajudar-nos em alguns aspectos da nossa 
discussão. 

Recentemente, a organização, edição e publicação da obra iné-
dita do poeta Fernando Pessoa trouxe à luz um terceiro texto, que 

5. deve ressaltar-se que as obras protoganizadas por Sherlock Holmes, escritas por conan doyle, 
encontram-se divididas em quatro romances (The Study in Scarlet, The Sign of Four, The Houn-
ds of Baskerville e The Valley of Fear) e em quatro colecções de short stories, que somam mais de 
sessenta“aventuras”.

6. Muito embora sejam textos positivos, no sentido de pescreverem o que é necessário respeitar para 
que um texto seja policial, não deixam de ter um papel negativo, a saber, o de imporem limitações 
e um formato imutável para o mesmo género.
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nos permitirá refletir sobre o género policial por outra via. Ainda 
que fragmentário e lacunar, o ensaio História Policial, (Pessoa, 2012) 
provavelmente anterior ao texto de Van dine, parece dar-nos pistas 
esclarecedoras a respeito do que viria a ser a transformação do géne-
ro para o que hoje se chama “romance policial”.

Em primeiro lugar, já o próprio termo que designa actualmente o 
policial evidencia uma das características básicas que o diferenciam 
do género idealizado por Poe: “romance”. Pessoa, no seu ensaio, re-
feria-se ao género como “história”. Nota-se que Pessoa se identifica-
va com as três short stories de Poe, em inúmeros aspectos, dentre os 
quais o facto de a narrativa dever ser simples e portanto curta: 

A simplicidade do enredo é, nem é preciso lembrar, um requisito não só de 

uma história policial, mas de todos os tipos de romances e histórias. desta 

necessidade de um enredo simples, retiramos a conclusão de que a história 

policial deve ser curta, pois nunca existe um problema que necessite ocu-

par muito espaço. (Pessoa, 2012: 223)

Pessoa conecta a necessidade da extensão da narrativa com ou-
tros dois factores relevantes para o seu sucesso: o facto de a história 
dever ser intelectual, concisa e sem espaço para sentimentos, e não 
se desviar do cerne da decifração, o que não daria margem para des-
crições longas ou desenvolvimento de personagens secundárias. Poe 
teria “seguido” à risca essas estipulações técnicas nos seus três contos 
já citados; o mesmo fez Pessoa. Porém, conan doyle, o criador que 
Sherlock Holmes, tergiversou esses preceitos (ainda que não enun-
ciados, até então, por qualquer escritor ou teórico) e desrespeitou-os 
aquando da publicação da primeira aventura do detective inglês.

Em The Study in Scarlet, de 1887, conan doyle parece procurar fa-
zer um pastiche dos três contos de Poe. cria um detective racional que 
se pauta pela dedução lógica para decifrar os mistérios; cria um par-
ceiro para esse detective com a função de narrador; cria mistérios apa-
rentemente sem explicação, mas que no final da narrativa são abar-
cados e coligidos pela mente lógico-racional do decifrador. de uma 
perspectiva ampla, conan doyle segue os passos de Poe, mas difere 
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dele no que nos parece ser fundamental, à primeira vista, para modi-
ficar o modus operandi do formato: a extensão do texto. Essa alteração 
permite a conan doyle justamente o que para Poe e Pessoa parecia 
ser desinteressante num texto policial (por eles entendido, repetimos, 
como um texto onde o deciframento de um mistério constitui o cerne 
da questão), ou seja, desenvolver na trama personagens secundárias 
e panos de fundo para o enredo. disso trata a segunda e longa parte 
de A Study in Scarlet, uma história de amor mal concluída, em que as 
personagens lucy e Hope são impedidas de casar por serem membros 
de uma comunidade mórmon norte-americana de utah. Pessoa é vee-
mente na sua opinião sobre a segunda parte da obra de conan doyle:

Algumas histórias policiais retiram o seu caráter interessante de aspectos 

exteriores às histórias policiais. o que são alguns dos contos de Sherlock 

Holmes – the lost three Quarters, charles Augustus Milverton e alguns 

mais – senão narrativas policiais?o dr. Freeman é sempre agradável de ler, 

mas A certain Mr thorndyke podia ser contado em cinquenta páginas. 

trata-se, na realidade, de uma história de aventuras com uma história po-

licial como pós-escrito. o mesmo processo criminoso abarca A Study in 

Scarlet, onde a narrativa passada na América podia ter sido eliminada ou 

condensada num parágrafo ou dois. (Pessoa, 2012: 219)

Segundo Fernando Pessoa, o que seria uma história policial tor-
na-se uma história de aventuras. Não no caso de Sherlock Holmes, 
porque este não se sujeita a qualquer tipo de risco (a não ser aquando 
da prisão de Hope/cabdriver quando vem ao gabinete da 221b baker 
Street), mas sim para Hope, o perpetrador dos crimes na primeira 
parte do livro. 

4 . Conan Doyle, Romance e Aventura

A “aventurização” da história policial por conan doyle em A Stu-
dy in Scarlet traz ao género de Poe novas perspectivas, a partir das 
quais e para as quais se pode criar. Esse novo horizonte de criação, 
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parece-nos, acaba por preterir o afã original de Poe e até o eclipsar. 
Pode-se ver isso nas obras que se inserem no que hoje se costuma 
chamar de hard-boiled,7 onde os detectives são alvo de aventuras, mas 
não utilizam qualquer raciocínio lógico para decifrar os mistérios, 
uma vez que nas obras desta vertente não há mistérios como os ha-
via para Poe, Pessoa e até conan doyle. o que há são crimes cujos 
responsáveis ainda não foram descobertos. 

A inserção do caráter aventuresco no género policial afecta so-
bremaneira as bases sobre as quais as narrativas policiais e/ou de-
tectivescas se desenvolvem, a partir de então, a ponto de que o que 
eram, para Poe, as premissas fundamentais para o modelo de deci-
fração dos mistérios, passarem a ser aspectos menos privilegiados. 
Ao mesmo tempo, os preceitos do romance de aventuras, “o perigo, 
a perseguição, a luta”, (todorov, 1969: 100) ganharam mais espaço 
no género então em transformação. Pode-se notar isto no desenvol-
vimento da obra de Sherlock, já que em The Final Problem, publicado 
na coletânea The Memoirs of Sherlock Holmes, em 1894, conan doyle 
mata Sherlock. É do conhecimento público que o autor escocês ex-
terminou a personagem que lhe deu fama por estar cansado dela 
e por querer dedicar-se aos seus romances históricos. No entanto, 
independentemente dos motivos pessoais do autor, tê-lo matado e 
depois fazê-lo renascer em The Hounds of Baskerville pode ser visto, 
na esteira da recepção mais imediata à obra e no âmbito do horizon-
te de expectativas criado a partir dela, como uma liberdade a que o 
próprio género se dá, ao permitir-se transpôr os limites previamente 
estabelecidos. 

Recordemos, a propósito, um trecho de todorov que, apesar de 
entender o género de um ponto de vista judicativo, lança luz sobre 
uma possível dinâmica que nos é cara:

7. Aludimos aqui a obras de Raymond chandler e dashiell Hammett, especialmente O Sono Eterno e 
O Falcão Maltês, respectivamente.
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Existe, entretanto, um domínio feliz onde essa contradição dialética entre 

a obra e seu género não existe: o da literatura de massa. A obra-prima habi-

tual não entra em nenhum género senão o seu próprio; mas a obra-prima 

de literatura de massa é precisamente o livro que melhor se inscreve no 

seu género. o romance policial tem suas normas; fazer “melhor” do que 

elas pedem é ao mesmo tempo fazer “pior”: quem quer “embelezar”o ro-

mance policial faz “literatura”, não romance policial. o romance policial 

por excelência não é aquele que transgride as regras do gênero, mas o que 

a elas se adapta (...). (1969: 95)

A pergunta que colocamos é a seguinte: Será mesmo? o facto de 
conan doyle, com as aventuras romanceadas de Sherlock Holmes (e 
atentemos no termo em itálico) não teria feito justamente o contrá-
rio que todorov sugere? Não teria ele transformado o género? Se o 
“melhor” que a literatura policial já produziu, pelo menos no respei-
tante ao cânone consolidado, são as aventuras de Sherlock Holmes, 
não teria sido aquele que melhor se adaptou que inesperadamente 
transgrediu as regras do género? o nosso objetivo aqui não é tecer 
uma crítica judicativa a respeito dessa alteração do cânone policial. 
toda e qualquer mudança não sofrerá, pelo menos da nossa parte, 
julgamentos de valor. Se a mudança é bem-vinda ou não, não nos 
compete dizer. tão pouco se é benquista. o que nos interessa no 
momento é tentar esboçar, ainda que de forma incipiente, um enten-
dimento a respeito dos mecanismos inerentes à mudança.

Nesse sentido, a brecha aventuresca, teoricamente aberta por 
conan doyle através da romanceação,teria dado ensejo para que o 
que era inerente ao género, na sua origem, tivesse deixado de o ser. 
Parece-nos importante, nessa altura do nosso discorrimento, trazer 
à discussão um conceito que nos ajudará a compreender a dinâmi-
ca pela qual o género se modificou. Recuperemos, pois, a teoria da 
Recepção, de Jauss, o seu conceito de recepção e de horizonte de 
expectativas na literatura, bem como o de historicidade de Gadamer: 
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A implicação histórica manifesta-se na possibilidade de, numa cadeia de 

recepções, a compreensão dos primeiros leitores ter continuidade e enri-

quecer-se de geração em geração, decidindo, assim, o próprio significado 

histórico de uma obra e tornando visível sua qualidade estética. (Jauss, 

1994: 24)

E Gadamer: “entendemos por consciência histórica o privilégio 
do homem moderno de ter plena consciência da historicidade de 
todo presente e da relatividade de toda opinião.” (2003:17) A este 
conceito somamos a citação do teórico búlgaro todorov citada logo 
acima. 

Partindo, portanto, do viés de entendimento que esses conceitos 
nos outorgam e tendo em vista a citação de todorov, permitimo-nos 
incorrer na nossa tentativa de entendimento da transformação ocor-
rida no seio do género policial. Assim como a disseminação da obra 
inaugural de Poe se deu com bastante força pela Europa, a ponto de 
seu impacte ter gerado inúmeros pastiches,8 o sucesso de um deles 
(Sherlock Holmes) teve, por sua vez, o seu próprio sucesso e um ou-
tro impacte. 

Por outras palavras: os inovadores contos policiais de Poe, pu-
blicados no início da década de 1840, inseriram-se num horizonte 
de expectativas literário que promoveu positivamente o autor. A sua 
recepção em França e na Grã-bretanha foi frutífera e ampla (Henri, 
2010; e wall, 2008) e isso alavancou-o. Por sua vez, a obra de conan 
doyle também se inseriu num horizonte de expectativas que com-
preendia a inovação de Poe, ao ponto de doyle já a poder inserir 
como um pastiche do autor norte-americano. o sucesso da perso-
nagem Sherlock Holmes, ou melhor, o sucesso das suas aventuras 
entre o público inglês permite que aquela brecha mencionda acima, 
imiscuída no meio do pastiche de Poe, se alastre e tome fôlego, dis-
seminando-se novamente a partir do paradigma aventuresco.

8. Pensamos aqui nas primeiras obras policiais de Gaboriau, leblanc, Freeman, Morrison, boisgobey 
e orczy, bem como do próprio conan doyle.
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A aventura torna-se, então, um tema chave para o desenvolvi-
mento do género pós-Sherlock. com a noção de aventura vem tudo 
o que lhe é inerente, tanto em termos técnicos como em termos de 
temática. Na temática, temos, como dissemos, tudo o que diz res-
peito aos perigos, riscos e imbróglios nos quais o protagonista, na 
figura de um detective ou policial, se pode envolver. No âmbito dos 
termos técnicos, a narrativa sofre influências, pois sujeita-se mais 
à premência da acção e à tendência descritiva do género aventura. 
lembremos que, para Poe, nas suas três short stories cujo protagonista 
era dupin, e para Pessoa no seu ensaio História Policial, a narrativa 
dizia respeito ao relato do deciframento de um mistério, ou seja, ao 
relato de como uma mente lógico-racional consegue coligir factos e 
dados do mundo, em prol de um desvendamento de um mistério. 

os aspectos temáticos originários de Poe perdem a sua força, 
à medida que a brecha aventuresca se fortalece. Poderíamos dizer 
então, de certa forma, que aquilo que estava na origem do género 
policial passou, num movimento de pastichização, a não ser mais 
o característico do que viriam a ser os romances policiais. (todorov, 
1969; Mandel, 1988) A aventurização e romanceação das histórias 
policiais culminaram numa espécie de naufrágio das histórias lógi-
co-racionais,9 tal como foram idealizadas por Poe.10

Por fim, um último factor que parece ser de grande importância, 
e que marca o género originário de Poe, é a estrutura narrativa das 
obras, ou a existência de um narrador que relata a história, mas que 
também partícipa nela.

9. todorov, no mesmo texto já aqui tantas vezes citado, nomeia-as de “romances de enigma”.
10. Não nos propusemos aqui indagar a respeito de possíveis influências de um género noutro, mas 

parece-nos bastante instigante a ideia de inquirir a respeito de (dis)similitudes entre os romances 
policiais e os romances de capa e espada, uma vez que uns datam a partir de 1841 e os outros de 
1826. 1844, por exemplo, é ao mesmo tempo o ano de publicação de The Purloined Letter, de Poe, e 
de Os Três Mosqueteiros, de Alexandre dumas Pai.



280

reap/ J apS  2 5

5 . Sherlock e Watson

um desconhecido é o narrador dos feitos de dupin; watson é o 
dos de Sherlock. Através daquela personagem não tão secundária 
inteiramo-nos das aventuras do detective inglês. Através do seu re-
lato e da organização do seu discurso, acedemos à intricada cadeia 
lógico-racional de Sherlock, com a qual se desvendam os mistérios e 
os criminosos são descobertos e capturados. Quando pensamos em 
Sherlock, esquecemos-nos muitas vezes de atentar no facto de que 
se trata do Sherlock de watson. É quase como Sócrates. de Sócrates, 
nada temos. o que nos resta dele é o Sócrates de Platão. trata-se 
de um filtro narrativo pelo qual acedemos à personagem e à sua 
filosofia.

Mas o que significa termos esse narrador no meio do caminho? 
watson serve, ele próprio, de “tradutor” de Sherlock? Seria watson o 
factor que humaniza a mente sobrenatural de Sherlock? Não seria o 
dr. watson o factor organizador que permite a existência de um re-
lato lógico-racional de deciframento de mistérios (e por conseguinte 
de um relato intelectual a respeito de problemas sem solução) e que, 
ao mesmo tempo, aproxima a narrativa detectivesca do público?

o próprio Sherlock Holmes, em The Sign of the Four pode dar-
nos um auxílio nestas questões com seu comentário sobre o 
panfleto“redigido” por watson acerca das suas aventuras e cujo títu-
lo é conhecido por A Study in Scarlet: 

detection is, or ought to be, an exact science and should be treated in 

the same cold and unemotional manner. You have attempted to tinge it 

[“A Study in Scarlet”] with romanticism, which produces much the same 

effect as if you worked a love-story (...). Some facts should be suppres-

sed, or, at least, a just sense of proportion should be observed in treating 

them. the only point in the case which deserved mention was the curious 

analytical reasoning from effects to causes, by which I succeeded in unra-

veling it.” (doyle, A Study in Scarlet: 13)
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Através da voz de Sherlock, conan doyle pode, talvez sem in-
tenção, indicar-nos (e porque não corroborar) o que discorremos 
até aqui: o efeito da romanticização do relato, ou o facto de lhe ter 
conferido algo romântico, bem como um teor de uma história de 
amor (lembrando que a segunda parte de A Study in Scarlet é quase 
inteiramente dedicada a um relato de amor malfadado). Fernando 
Pessoa, no ensaio previamente citado, já antevia o problema: “Não 
podemos esquecer que uma história policial não é um veículo para o 
sentimento ou para a paixão; é uma obra fria, intelectual, causadora 
de um prazer meramente intelectual.” (Pessoa, 2014: 229)

Pessoa é taxativo: que não se misture o policial com o sentimen-
to ou a paixão. conan doyle, no entanto, ao ingressar no pano de 
fundo dos crimes em A Study in Scarlet, na segunda parte, abre uma 
exceção ao género que, parece-nos, ao longo dos anos acaba por se 
tornar uma regra. Não que os policiais hard-boiled norte-americanos 
do início do século XX tenham deixado de lado o teor policial ou de-
tectivesco, mas perfizeram uma transformação temática – o mistério 
tornou-se crime e o raciocínio lógico passou a ser aventura:

o romance negro [noir] é um romance que funde as duas histórias [a do 

crime e a do inquérito] ou, por outras palavras, suprime a primeira e dá 

vida à segunda. Não é mais um crime anterior ao momento da narrativa 

que se conta, a narrativa coincide com a acção. Nenhum romance negro é 

apresentado sob a forma de memórias: não há ponto de chegada a partir 

do qual o narrador abranja os acontecimentos passados, não sabemos se 

ele chegará vivo ao fim da história. A prospecção substitui a retrospecção. 

(todorov, 1969: 98-99)

Ainda sobre essa possível transformação, todorov continua:

o romance negro não necessita, para aparecer, de operar essa mudança 

precisa. Infelizmente para a lógica, os géneros não se constituem em con-

formidade com as descrições estruturais; um género novo se cria em torno 

de um elemento que não era obrigatório no antigo: os dois codificam ele-

mentos diferentes. (todorov, 1969: 99)
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Conclusão

conan doyle, ao fazer um pastiche de Poe, acabou por criar um 
subgénero das histórias policiais ou, pelo menos, do que Poe, e pos-
teriormente Pessoa, entenderam por “história policial”. Perfazendo 
a imitação e pautando-se por um detective racional, um parceiro nos 
seus inquéritos que também age como narrador, conan doyle trans-
formou o género profundamente. como a recepção da sua obra foi 
mais popular do que a de Poe, a força dessa recepção parece ter joga-
do contra o género idealizado pelo escritor norte-americano. 

concluindo, diríamos, como esboçado acima, que o próprio 
Sherlock Holmes possui não só a pista, mas até a certeza da culpa 
quanto à transformação do género. Sherlock, no trecho de The Sign 
of Four, dá indicações a respeito da maneira romanceada com que 
watson relata suas aventuras. Parece, teria sido a detection de Sherlo-
ck, que o responsável pela morte do mistério policial foi, pasme-se, 
o nosso querido dr. watson. Nada elementar.
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Images of Portugal Between Prestage’s Lines: the Translations
of Eça de Queirós’s O Suave Milagre and O Defunto1

Introduction

a
rt is image. From novels to paintings, everything is con-
structed by images. Each of them carries a certain meaning 
and observers need to be able to interpret them. As a form of 
Art, translations are also built with the same system of imag-
es but here interpretation is tricky. we are confronted by two 

meanings, that of the image itself and the one brought into existence 
by the translator. translations are never ‘neutral’, they have a wide 
range of implicit meanings that the reader must be able to interpret. 
one captures the ‘source culture’ which emanates from every trans-
lation. Every time something is translated, an image of the ‘source 
culture’ is conveyed.

At the beginning of the 20
th century Edgar Prestage (1869-1951) 

decided to translate some of the works of the Portuguese author Eça 
de Queirós (1845-1900).the two men differed not only as regards 
nationality but also as individuals, and professed contrasting ideas 
about life, shared different values and distinct approaches to Art. 
Nevertheless, Prestage decided to translate the Portuguese writer. 

1. this paper was partially produced during the seminar “cruzamentos culturais luso-britânicos/An-
glo-Portuguese cultural crossings” under the supervision of Professor Gabriela Gândara terenas.

Sara Lepori
Mestranda/FcSH
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why did he do this? why did he choose to translate him? what did 
he really want to say? what image of Portugal did he try to convey? In 
this essay I will try to answer these questions by analyzing Prestage’s 
translations of Eça de Queirós’ O Suave Milagre (1907) and O Defunto 
(1902).

In the first part of the article, I will explore the role of images in 
literature through the concept of Imagology. taking this as my point 
of departure, I will investigate how the images of a ‘source culture’ 
are conveyed by a translation and how this process implies the (de)
construction or reinforcement of national stereotypes. In the second 
part of my analysis, I will focus on the relationship between Edgar 
Prestage and Eça de Queirós, basing my considerations on the follow-
ing question: “why did Prestage decide to translate Eça?” In the final 
part, I will try to show what images of Portugal Prestage is depicting 
and conveying in his translation of O Suave Milagre and O Defunto.

1 . Stereotyping a nation Through Translation?

Every day, we are constantly ‘bombarded’ by images. From news-
papers to the radio and the television, we are continuously subjected 
to their reception. Images have a powerful impact and they are of-
ten ambiguous. the majority of the images which are constructed 
and broadcasted are received by readers/viewers, such as ourselves, 
without our knowing what is going on, without recognition or the 
(unconscious) mediation of our minds. For these reasons, the image 
is a powerful tool, more powerful than one might expect.

As Manfred beller and Joseph theodoor leerssen remind us in 
Imagology: the Cultural Construction and Literary Representation of Na-
tional Characters (2007) the power of the image and the relation 
between image and perception has been a field of study since the 
beginning of philosophical thinking. From Plato and Aristotle, the 
question “what is an image?” has always been present in western 
philosophy and a fully satisfying answer to this question has not yet 
been found. the idea of the image also raises further questions: “Are 
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we sure that we see what we think we see? Are our opinions about 
other people true? And what do we know about the way we see our-
selves?” (beller and leerssen: 4)

All these questions are related to the concept of the Self and the 
other, both of which are constructed through images with the aim 
of defining the unknown other. what is unknown is dangerous, it 
frightens one because it is different from ourselves (or ‘oneself ’). the 
image is an efficient way to dominate the other. In fact, once the 
image has been constructed and the other has been characterized, 
we can control and dominate it.

contact with different cultures has always been ethnocentric, 
and based on the idea that our own culture is better than others. An-
ything that deviates from familiar patterns or values is ‘othered’ as 
anomalous, mistaken or bizarre. Such ethnocentric categorization 
of different cultures influences the way the nations are perceived, by 
representing their specific peculiarities and characters. this process 
contributes towards the creation of national stereotypes.

An example of how the other is defined through stereotypes is 
the orientalization of the East by the western world, as defined by 
the critic Edward Said in his book Orientalism. during the process of 
defining the unknown orient (the other, in this case), the western 
world, the ‘I’, has contrived to construct a faulty, stereotypical image 
of the East, through the work of its artists (painters, writers, trave-
lers, etc). this representation of the orient is a powerful distorting 
force, “a style of thought based upon an ontological and epistemo-
logical distinction made between the orient and (most of the time) 
the occident”. (Said: 55) what is even more serious is that this stere-
otyped representation of the orient is accepted and interiorized by 
the west and turned into reality. An entire territory and population 
have become an amalgam of pre-constructed images.

Nowadays, two of the central figures in Imagology Studies are 
Manfred beller and Joseph theodoor leerssen, whose field of re-
search examines the relationship between nationalism and national 
stereotyping. In Imagology: the Cultural Construction and Literary Rep-
resentation of National Characters, their aim is to develop a critical 
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analysis of national-stereotype literature, particularly in Europe. As 
Manfred beller writes, the word “imagology” is a neologism to ex-
plain the study of our mental images of the ‘other’ and the ‘I’. It is 
a process that leads us, as readers, to the deconstruction and to the 
critical analysis of the rhetoric of national images in a literary work. 
Quoting beller, imagology is “the critical analysis of [the] national 
stereotype in literature”. (17)

the use of stereotypes to represent a foreign country is not some-
thing new. If one analyzes the history of literature one can see that 
stereotyped images have always been present. For example, the ear-
liest classical poems used topoi, which were nothing more than cli-
chés, to depict the characteristics of a country or people. In writing, 
national characterization is linked to the subjectivity of the writer 
and not to his empirical approach to reality. In the reception and the 
analysis of a work, we cannot ‘filter’ or ignore such subjectivity. the 
imagologist is interested in images which characterize the ‘other’, a 
foreign nation in this case, and the ‘Self ’, here our cultural identity. 
one is constructed by contrast with the other and the process is di-
alogic: at the same time as the foreign identity is defined by images, 
the local one is also suggested.

From 1970’s, imagologists focussed their attention on the rep-
resentation of national characters in literary works. but what does 
“literary works” actually mean? travel books, novels, poems? And 
what about translations? do they work like the former in the creation 
of stereotyped images? At the same time, a new approach to trans-
lation was developed, known as Translation Studies, which, as André 
lefevere2 writes, deals with “the problems raised by the production 
and description of translations”. (apud bassnett, Translation Studies: 
19) In the introduction to her book, Translation Studies, Susan bass-
nett argues that people tend to simplify translations. translations are 

2. André lefevere’s theory on translation Studies is based on the idea of “rewriting”. Any text pro-
duced on the base of another has the aim of adapting that other text to a certain ideology. He was 
among the critics who did most to help translation Studies become an independent discipline and 
field of research. 
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understood as a transposition of a source language text (Sl) into a 
target language text (tl), so that both remain as similar as possible. 
As bassnett said during an interview:

For people, translation appears to be something technical. I have always 

held to the view posed by Edward Sapir that different languages represent 

different world views, that is not simply a question of rephrasing when 

one moves into another language but reformulating that is rethinking. 

(…) when we come to translation of literary texts this is not a skill. Here 

translation is effectively rewriting.” (bahrawi, 2010)3

In translation Studies, translations are no longer perceived as a 
mechanical process based on the principle of similarity between Sl 
texts and tl texts. Nowadays, they are studied as creative and “orig-
inal” literary works in which translators are re-writing a source text 
and they are – explicitly or not – changing it into something different.

In Interconnecting Translation Studies and Imagology, luc van doors-
laer, Peter Flynn and Joep leerssen explain that translations play 
an important role in Image Studies. choosing to translate one work 
rather than another, or this author rather than that one, is the first 
step towards the creation of a national character. this “choice of 
translation” is a “choice of images” and it can lead to a distortion 
of an image of a country and its culture. Moreover, a translator may 
change the basic text, by rewriting and filtering it to make it corre-
spond to the expectations of the target culture.

translations tend to conform to the mental images that a target 
culture already has with regard to a source culture. For example, the 

3. Susan bassnett, as her interviewer Nazry bahrawi explains, is the “Queen” of translation Studies. 
Her masterpiece is called translation Studies (2002) and it has become the “bible” for translation 
courses. during the interview, he asks her about the “future” of translation Studies:

 
You ask me now to gaze into a crystal ball. there is no question that translation is now hugely 
important as a global enterprise (…). this is due to the movement of peoples in greater num-
bers than ever before around the globe (...). the vital role of translation in the propagation of 
world literature will continue to be high lightened. what I would hope not will happen is that 
translation as an applied science will be completely cut off from the aesthetic. (bahrawi, 2010)
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decision to translate into English A Thousand and One Nights, with 
its stories of magic, erotism and abandon, obviously reinforced the 
“orientalization of the East” for eighteenth-century English readers. 
Another example, as Emer o’ Sullivan explains in Englishness in Ger-
man Translation of Alice in Wonderland, is the translation of Alice in 
Wonderland into German. She shows how translators have dealt with 
the same image of English eccentricity and English humor in differ-
ent ways over time, reinforcing or weakening it.

As lawrence Venuti explains in the chapter entitled “the Forma-
tion of cultural Identities” in his book The Scandals of Translation. To-
wards an Ethics of Difference, translations exercise an enormous influ-
ence in the formation of cultural identities and in the representation 
of foreign cultures. the choice of a text and the way it is translated 
work together in the construction of an image of a foreign culture 
– the other. translations help to reinforce or to destroy the exist-
ing culture and its social representations, becoming an instrument 
for creating or re-creating national stereotypes. (67-88) during an 
interview entitled “the PEN ten with lawrence Venuti”, by lauren 
cerand, the critic defines the role of the translator in the following 
words: “what is the responsibility of the translator? constantly to 
make the receiving culture mindful of what it lacks”. translations are 
the result of a comparison between two different cultures.4 through 
translated literature, new realities and values are introduced into a 
foreign literary system and consequently into its culture.

In Translation as Blockage, Propagation and Recreation of Ethnic Images? 
the author, Roca dimitriu, underlines the importance of translations 
in national images. the translator selects what to export or not in the 
receiving culture and, through his/her translation, images and eth-
nic stereotypes import one culture to another. often the translations 
are not just linked with stereotypes but also with the propaganda of 
an ideology. dimitriu gives the example of communist propaganda. 

4. lawrence Venuti interview was made in 2014 by lauren cerard for the series Pen ten. She asked ten 
questions to ten different authors about their own ideas on literature.
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Russian translators, wanting to support communist ideology in their 
own country, chose to translate foreign texts which spoke positive-
ly about it. Seen from this perspective, translation is not an isolated 
activity. It is not something neutral, but must be viewed as an in-
strument of cultural enrichment. translation is not merely a bridge 
between two or more different cultures, it has a specific purpose. 

through the choice of the work to be translated and the goals/
guidelines of the translation activity, the translator gives a certain 
image of a foreign culture and he/she shapes the way in which a 
culture is perceived. As André lefevere explains in the preface of the 
book Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, the 
original text is not chosen by chance but for a certain purpose and 
the guidelines for its translation are defined to serve this purpose. In 
lefevere’s opinion the translation is “the adaptation of a work of lit-
erature to a different audience, with the intention of influencing the 
way in which that audience reads the work”. (1-12) lefevere develops 
the idea of translation as a form of “re-writing”. It means that any 
text produced on the basis of another, has the aim to adapt a text to 
a certain ideology or intention. translations become instruments for 
manipulating the perception of a foreign culture.

For example, it was not a coincidence that Os Maias was translat-
ed into English only in 1965. the author of the book, Eça de Quei-
rós, was a member of the Geração de 70. the book underlines the 
social decay of Portugal during the fall of the monarchy, the under-
development of Portuguese culture and the necessity of a political 
change. It was not by chance that the English translation was carried 
out during the Estado Novo, by a translator who was part of the an-
ti-dictatorship movement, Patricia McGowan Pinheiro. It is obvious 
that such a translation is done to show the need for political change, 
and to display in England and in Europe the image of a Portugal on 
the edge of the abyss. the translator is also using the book of Eça de 
Queirós to demonstrate the disillusionment of a young generation 
towards a political system. the image of Portugal’s decay in the late 
19th century is used by the translator to stress the need for change in 
contemporary Portugal.
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As shown above, translation is a form of rewriting with the spe-
cific aim of giving a certain image of a foreign culture and reinforc-
ing national stereotypes. the translation of a literary work goes well 
beyond the literary aim of the original text. the choices made de-
pend on ideological leanings, on the political situation of the coun-
try and also on the stereotypes preserved by the two cultures – at the 
source and the receiving end. In such a context, literally translators 
are not just delivering or passing on messages from one culture to 
another. In a more or less explicit way, they take part in the creation 
and reinforcement of national stereotypes and, above all, they play 
an important role in the definition of the relationship between two 
cultures.

As critical readers, one has to approach translation in a critical 
way. we have to ask a whole series of questions, as luis Jolicoeur 
writes in an article entitled “literary translation and cultural dis-
semination: between Aesthetics and Politics”:

Among the authors of a given culture, which ones are translated? who 

translates and publishes these authors? who are the readers for whom 

these translations are made? How are these authors translated? (2008)5

Every translation depicts an image of a foreign country and it is 
up to us, as readers, to understand what that image really means.

2 . Edgar Prestage and his “Special Relationship” With Eça de Queirós

o inglês cai sobre as ideias e as maneiras dos outros como uma massa de 

granito na água: e ali fica pesando, com a sua bíblia, os seus clubes, os 

seus sports, os seus prejuízos, a sua etiqueta, o seu egoísmo – fazendo na 

circulação da vida alheia um incomodativo tropeço. É por isso que nos 

5. http://attlc-ltac.org/literary-translation-and-cultural-dissemination-between-aesthetics- 
and-politics>.
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países onde vive há séculos é ele ainda o estrangeiro.

(Eça de Queirós, “os Ingleses no Egipto”: 160)

In the first half of the 20th century, Edgar Prestage was one of 
the leading figures of English lusophilia. demonstrating a fascina-
tion for Portugal from childhood, he used to draw maps of Portugal 
at primary school, and Vasco da Gama was his personal hero. As 
John laidlar writes in 1980 in his article “Edgar Prestage: Manches-
ter’s Portuguese Pioneer,” during his first visit to Portugal Prestage 
shocked the head teacher of the English Seminary in lisbon, Rever-
end James warwick, with his deep knowledge of Portuguese liter-
ature. the Reverend said that before meeting Prestage “he had not 
come across a single non-Portuguese who took the slightest interest 
in any but camoes”. (74)

together with Aubrey bell, Edgar Prestage was one of the pio-
neers in the dissemination and promotion of Portuguese literature, 
culture and history in England. More specifically, it was due to Pre-
stage that Portuguese studies were institutionalized as a discipline 
in English universities. He was a monarchist who saw in the Portu-
guese Republican Party and – later on – in the Portuguese Republic 
an enemy that needed to be defeated. His interest in the translations 
of Portuguese authors can be understood from his own words in a 
letter addressed to teófilo braga: “My ambition in life has been and 
is, to make the greater writers of Portugal known to Englishmen”. 
(apud Vilhena, 1988: 252)6

In addition to the genuine enthusiasm and fascination which 
from the beginning characterized Prestage’s relationship with the 
world of Portuguese literature, three other main factors need to 
be taken into consideration when approaching Prestage’s transla-
tions. First of all, his strong catholic faith which influenced both 

6. Part of the correspondence between Eça de Queiros and teófilo braga is recollected in Relações de 
Edgar Prestage com Escritores Açorianos written by Maria conceição Vilhena. this is a letter of 12 Sep-
tember 1893, but the friendship between the two Portuguese authors started early. they met each 
other as students in the university of coimbra and both of them were part of the “Geração de 70”.
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his perspective and choice in his literary translations; secondly, his 
network of friendships and working relationships, such as his friend-
ship with the exiled King d. Manuel II; and finally, Prestage’s british 
perspective in his studies of Portuguese history and culture which 
meant that he always preserved a hierarchical relationship between 
the two cultures. 

Edgar Prestage’s attraction for Portugal was probably as strong 
as Eça de Queirós’s “repulsion” for England. A journalist, short-sto-
ry and travel writer, José Maria Eça de Queirós was, first and fore-
most a novelist, becoming one of the principal figures of Portu-
guese literature, and pioneer of Portuguese Realism. As a diplomat 
he spent half his life away from Portugal, first in England then 
in France. As Américo Guerreiro de Sousa explains in his essay, 
“Eça de Queirós e a Inglaterra – uma Relação Ambivalente”, Eça’s 
relationship with the united Kingdom and its people was rather 
ambiguous. on the one hand in his literary works, he idealized 
England as a model of civilization, on the other, in his private cor-
respondence, he considered the british people ignorant and xen-
ophobic, who spoke no foreign language and rejected everything 
that could not be considered ‘English’. As he wrote in Os Ingleses 
no Egipto,

Estranha gente, para quem é fora de dúvida que ninguém pode ser moral 

sem ler a bíblia, ser forte sem jogar o críquete e ser gentleman sem ser 

inglês! E é isto que os torna detestados. Nunca se fundem, nunca se des-

inglesam. (159-160)

Eça de Queirós reveals here his ambivalent feeling towards Eng-
land. As Guerreiro de Sousa explains, the Portuguese author appreci-
ates the strength and power of britain as a nation but he disapproves 
of the way the british treat their colonies and what he sees as their 
“ridiculous” behavior.

Eça reveals a similar attitude both to his own country and its 
religion. In fact during his life, he embraced catholic values, but in 
several of his writings he criticizes the behavior of the church. His 
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attitude is also ambivalent with regard to Portugal. He loves his own 
country but at the same time he can be really critical about it. He 
denounces the decay of Portuguese society at the end of the 19th 
century, satirizing it and pointing out the need for political change: 
“Portugal doesn’t need reform cohen! what Portugal needs is a 
Spanish invasion!” (Queirós, Os Maias: 120)

Edgar Prestage and Eça de Queirós are very different characters; 
the former is a devoted catholic, the latter criticizes the church; one 
is passionate about Portugal, the other hates England; one is a mon-
archist, the other is democratic. So the question is: why does Pre-
stage decide to translate the Portuguese author’s works? what is this 
“special relationship” which links the two writers?

we have already seen that Edgar Prestage’s declared aim was to 
reveal the best of Portuguese literature to England. why Eça de Que-
irós? Prestage’s words, in the preface to The Sweet Miracle, show how 
important the Portuguese author is for him:

Eça de Queirós is undoubtedly Portugal greatest prose-writer of the last 

half of the nineteenth century. He is known to us mainly by that splendid 

romance Cousin Basil, but the correspondence of Fradique Mendes reveals 

a versatility of talent in this humorist and critique of life which even the 

greatest novelists have lacked. (3)

According to Prestage, the problem is that the british translate 
very little of the best of foreign literature:

I would say that only a lack of acquaintance with the literature – excusable 

enough, seeing that it is written in a little known language, that transla-

tions are lacking, and that no modern account of it exists in English – can 

explain why men like Gil Vicente (...) and Eça de Queirós (inter alios) have 

failed to receive the honor they deserve and actually enjoy outside Eng-

land. (Portuguese Literature: 9)

the disregard for Portuguese literature among the british was 
instrumental in Prestage’s decision to promote its dissemination in 
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England and to pursue the career of translator. From the outset Pre-
stage had a high opinion of Eça de Queirós, considering him the 
most original and powerful of all Portuguese authors. Prestage was 
fascinated by the stylistic features of Eça, as Abdoull Vakil argues in 
an essay entitled “Edgar Prestage and Eça de Queirós”. In fact, Pre-
stage’s correspondence reveals that he thought that the Portuguese 
novelist was unrivalled in European literature, especially in the cre-
ation of characters. Indeed, with his profound, first-hand knowl-
edge of the Portuguese society of the day, Eça was able to portray all 
social types from the aristocrat to the beggar. Yet another of Eça de 
Queirós’s characteristics which “enchanted” Prestage was his celt-
ism and the mystical allure of his works.

From 1904 to 1908, Prestage published four translations of Que-
irós’s work – the most numerous selection of any author he translat-
ed. these were two stories, O Suave Milagre and O Defunto, a version 
of the “carta VIII” from Correspondência de Fradique Mendes and “As 
Festas da criança” from the eleventh letter of Cartas de Inglaterra. the 
last two were published as articles in a newspaper.

the relationship between the two writers was, however, 
somewhat ambiguous. Although Prestage was fascinated by the 
Portuguese author and considered him as one of Portugal’s most 
important writers, as worthy of translation, he did not have the 
same “attitude” towards all of his works. It was Prestage’s catho-
lic faith which influenced his approach to the works of Eça de 
Queirós. As teresa Pinto coelho explains in her essay “Eça de 
Queirós and Edgar Prestage”, in 1886 Prestage and his mother 
converted to catholicism. this was a turning point in his life 
and, subsequently, for his career. From that moment on, his reli-
gious feeling became stronger, and influenced his future choices 
in the literary field.

this is most probably the reason why he chose to translate only 
some of Eça’s works, those which in his view represented both chris-
tian values and morality and could become a manifesto for cathol-
icism. In fact Prestage was critical of the dubious christian morality 
displayed by Eça de Queirós in certain novels and did not consider 
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them as suitable for translation, as he explained in a letter to his 
friend batalha Reis:7

of course ‘o Primo basilio’ is greatly superior as a work of art, but it could 

not be translated in its entirely, and I should not care to act as a censor, 

and cut out passages here and there. At any rate, I am convinced that no 

English publisher would dare to issue a full version of it. the same may be 

said for ‘A Relíquia’ (…). (Apud coelho: 241)

what is interesting is that, in some cases, although Prestage con-
sidered that certain of Eça de Queirós’s novels raised moral and reli-
gious problems and they could not be translated into English, he did 
not fail to express his admiration for them, as he said in another let-
ter addressed to batalha Reis (24 April 1895), referring to A Relíquia:

I enjoy it immensely, as a work of art, but how could I as a conscientious 

catholic affix my name to an English version. Fancy the scandal (...) there 

is a great deal of silliness and hypocrisy about the English frame of mind 

(...). If a Protestant or Agnostic, I would translate the works of Queirós 

word for word. (Apud coelho: 243)

From these words it can be seen that Prestage’s inhibitions re-
garding the translation of certain of Eça de Queirós’s writing, was 
not only due to his strong catholic morality but also to his par-
ticular notion of England (his country). In fact, at the end of the 
19

th century, Great britain was going through a period in which the 
illusion of being an unrivalled European power was slowly crum-
bling whilst at the same time the prosperity and ‘well-being’ linked 
to the industrial revolution was waning. In this environment, the 
most conservative faction of the catholic church gained strength 
and predominance until the early 20th century. Against this social 

7. teresa Pinto coelho comments on the correspondence between Edgar Prestage and batalha Reis in 
her article “Eça de Queirós e Edgar Prestage”.
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background, literary works of dubious morality were unwelcome 
and might have led to opposition and protest.

As Vakil suggests in his essay, to gain a better understanding of 
the ambiguity of the love-hate relationship between Prestage and 
Eça de Queirós, one must refer to an article published in 1918, en-
titled in In Memoriam of Eça de Queirós.8 From the very beginning 
of the article, Prestage reveals his fundamentalist religious nature, 
criticizing the ‘philia’ that Portugal and, more specifically, Eça de 
Queirós, feel for France: “the influence of France over Portugal has 
been anti-moral and anti-national whether in the sphere of politics 
or in that of letters (...) Portugal has lived in almost unrest, and has 
of late been on the verge of anarchy”. (109)

obviously, one must also take into account the year in which the 
article was written, 1918. In this period, Anglo-Portuguese relations 
were tense due to both the birth of the Portuguese Republic and the 
law of separation between the Portuguese State and church. this 
situation severely tested the monarchist and conservative Prestage. 
the English translator tells of an immoral and anarchistic Portu-
gal in which “the generation to which Eça de Queirós belonged 
(...) prided itself on its liberalism in politics and not strict in mor-
als”. (110) Prestage describes Eça de Queirós as a precursor of free 
thought and moral freedom. In his view, the Portuguese writer’s 
early works reflect such intolerable licentiousness and likens them 
to “poison” for the English mind:

works that have to be considered as ‘for men only’ stand self-condemned, 

for there are not two standards of morality one for each sex. After all we 

are strangely illogical; the law in most countries forbids the sale of certain 

poisons without a doctor’s certificate, yet it allows a wide margin to pub-

lishers of noxious books and prints, though the mind is superior to and 

more deserving of protection then the body. (112)

8. All references to the article written about Eça de Queirós by Edgar Prestage (1918) are from the book 
In Memoriam, edited by Eloi do Amaral and Marta cardoso.
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towards the end of the article, Prestage goes from a critical and de-
tached approach to the works of Queirós, to a more positive one. He makes 
a list of ‘legitimate’ works, those written at a more mature stage of Eça’s 
career. According to Prestage, the author’s more ‘moral’ works are the only 
ones which are worth translating and would be successful in England. 

From this analysis, one can see that the relationship between Ed-
gar Prestage and Eça de Queirós is both special and ambiguous at 
the same time. It is special because Prestage never misses the oppor-
tunity to emphasize Eça’s greatness and the importance of his works 
for Portuguese and british literature. but it is also ambiguous be-
cause his esteem for the Portuguese author is balanced by his critical 
attitude towards the absence of christian morality in Eça’s works or, 
in certain cases, Eça’s satirical attitude towards it.

3 . Portugal or not?: Images of the Country in Prestage’s
Translations of Eça de Queirós

Erasmus was wont to affirm that, in his

studies, he had not found anything more

arduous than translation, nor a thing worthy

of greater praise, if well done, nor of greater

blame, if ill done.

(damião de Goes, translation of cicero’s De Senectute, 1538, 

“Introduction”)9

Every translation carries images and such images have meanings. 
As we have already seen in part one, translations are never neutral 
and have a specific aim and purpose. Edgar Prestage’s translations 
of Eça de Queirós’s The Sweet Miracle and Our lady of the Pilar are no 
exception to this rule.

9. the dedication of Goes’s version of cicerone’s De Senectute was quoted by Edgar Prestage in the 
preface of Our Lady of the Pillar, the translation of Eça de Queiros’s O Defunto.
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two images of Portugal emerge from these translations: Portugal 
as a catholic country and Portugal as a Monarchy. the first trans-
lation of O Suave Milagre appeared in England in 1904 and was an 
immediate success. what is remarkable from Prestage’s translation 
is its accuracy to the structure of the original version. this loyalty 
is apparent, because what characterizes the translation is a certain 
domestication or “Englishing” of the text and, above all, a catholi-
cization. compared to the original work, in the translation religious 
values are highlighted. while the original version of Eça de Queirós 
expresses the purest and most ‘direct’ form of religion, in the English 
translation this simplicity is lost. the enthusiastic response of the 
british public increased the religious and moral image represented in 
The Sweet Miracle. As teresa Pinto coelho argues, in her essay, in sub-
sequent editions the religious image in the translation was strength-
ened. one edition is of particular importance, a dramatized version 
of the work which has been transformed in a mystery play, with a 
foreword by the bishop of Salford:

it may be questioned whether we make sufficient use of dramatic compo-

sition of this kind for the purpose of edification and instruction (…). In 

any such revival of the medieval religious stage, the following dramatiza-

tion of Eça de Queirós’s exquisite legend ought to play an important part. 

(Apud coelho: 240)

In this edition of The Sweet Miracle, the work is compared to a 
medieval miracle play. during the Middle Ages, the purpose of such 
plays was to educate and convert people to catholic values. A com-
parison with the translation of O Suave Milagre reveals how Eça’s 
story has been turned into a pedagogical text whose purpose is to 
educate in catholicism. the same religious image is conveyed by 
Edgar Prestage’s other translation, Our Lady of the Pillar which was 
published in 1908.

In the prefatory note of The Sweet Miracle, Edgar Prestage raises 
the possibility that its success would lead to the publication of other 
of Eça de Queirós’s works: “other short stories of Eça de Queiroz will 
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follow, if the reception of the present one be favorable”. (10) the fact 
is that only O Defunto was brought to the attention of the public by 
Prestage’s hand.

the style and genre are completely different from that of O Suave 
Milagre, but the choice of the title, Our Lady of the Pillar is, none-
theless, revealing and it denotes the same religious sensitivity that 
had led to the translation of other Eça’s works. In the Portuguese 
version of the work, the title is O Defunto. the change of the title is 
not a trivial matter. In fact, it has a very important function in the 
reception of a work, because it is the first thing that the reader en-
counters in a book and it is what immediately sets his or her horizon 
of expectations.

From the opening page of Eça de Queirós’s original version, the 
mind of the reader is directed, through its title, towards the dead or 
the deceased, and consequently his horizon of expectations is that 
of a horror story, as was the Portuguese author’s intention. In the 
English version, with its title Our Lady of the Pillar, the work takes on 
a completely different perspective. thanks to new title, the reader’s 
horizons of expectation are no longer linked to the concepts of death 
and horror, but to that of religion. the title “our lady of the Pillar” 
immediately invokes in the reader’s mind the image of the Virgin 
Mary, directing his/her expectations towards something to do with 
catholicism, faith and religion. From this analysis, it is clear that 
even in this translation, Prestage wanted to imbue his work with a 
more religious meaning than the original version, linking Portugal 
once again to an image of a strongly religious and catholic nation.

Our Lady of the Pillar did not meet with the same public success 
as the first translation, The Sweet Miracle, but received substantially 
positive reviews. Prestage, himself, provides information on the re-
ception of his translation. In the already-quoted article In Memoriam, 
the English author relates the opinions of certain critics, for example 
a review in the St. James Gazette. the reviewer considers Our Lady of 
the Pillar as one of the best stories he has ever read, “it is a little mas-
terpiece of mysticism and matter-of-fact religious enthusiasm and 
passion in harmonious combination”. (Prestage, In Memoriam: 112) 
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From this critical review, we can see that Religion is again the key to 
the interpretation of the work, as in O Suave Milagre: 

In order to better understand why the religious issue as related to 
Portugal was so important for Prestage, it is necessary to recall what 
was going on in the nation around 1890, a few years before the publi-
cation of the translations. In addition to the economic crisis into which 
the country was plunged, there was also a religious crisis. the anti-cler-
ical Republican Party was determined to promote a series of reforms 
against the church. obviously, such attempts were a source of grave 
concern to Prestage, an inflexible and ultra-conservative catholic.

In addition to the religious issue, another question emerges from 
Prestage’s translation: that of the Monarchy. the English translator had 
close connections to both the English and Portuguese aristocracy, and he 
maintained relations with both Royal families. Prestage was a conserva-
tive Monarchist who saw in the crown the only legitimate form of power.

It was not by chance that, at the beginning of the 20th century, 
he decided to translate Eça de Queirós’s O Suave Milagre and O De-
funto. the Portuguese monarchy was already entering a period of 
instability, mainly due to the growing influence of the Republican 
Party. In Our Lady of the Pillar, the image of a Monarchist Portugal is 
much more explicit for two reasons.

First of all, Prestage’s dedication: “dedicated by Permission, to 
her Majesty d. Amelia, Queen of Portugal”, which was unequivocal 
and which immediately set the mind-frame of the readers. Secondly, 
the date when the story is set, 1474. It was the year Joana da trasta-
mara, “the Beltraneja”, daughter of the King of castile and sister to 
the Portuguese King, tried to gain the throne of Spain with Portu-
gal’s support. It is the period of knights and ladies, when the Monar-
chy, as the only form of government, reigned supreme. these more 
or less explicit references paint Portugal in a favourable Monarchical 
light, so that the decision to translate these two stories rather than 
others also had a propagandistic purpose.

Edgar Prestage’s translation of O Suave Milagre and O Defunto 
promotes two images of Portugal, a Monarchical and a catholic one, 
with two principal objectives in mind. First and foremost, he wished 
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to restore the country’s image as a Monarchy and a catholic power, 
at a time when both institutions – the Monarchy and the church – 
were faltering, whilst at the same time, these texts offered him the 
opportunity to reinforce christian morality in England.

Conclusion

I can now offer an answer to the questions I put at the beginning 
of this essay: why did Prestage choose to translate Eça de Queirós? 
why O Suave Milagre and O Defunto? what image of Portugal did he 
want to convey?

the answers to these questions are, in fact, already present in 
the pages of Prestage’s translations, it is merely a question of close 
scrutiny. In his work, the English translator reinforces the depiction 
of Portugal as a Monarchy and a religious nation. His choice of the 
two short stories, O Suave Milagre and O Defunto was a considered de-
cision; they were texts in which catholic morality and values could 
not be misinterpreted.

A translator can rewrite a text, he is like a builder who disman-
tles a building and reconstructs it. one can do a construction that 
is completely loyal to the original or just change a few bricks. Pre-
stage carefully chooses the ‘bricks’ with which he reconstructs Eça 
de Queirós’s texts, moving them ‘here and there’. At the end the new 
building seems identical to the first, but it is not. Something has 
been cunningly changed to achieve Prestage’s purpose.

the translations of Eça de Queirós’s work, besides being a reli-
gious manifesto, became the means by which Edgar Prestage tried to 
convey a Monarchist-catholic image of Portugal, at a time when the 
nation was heading towards a political and religious revolution. Pre-
stage understood the situation and decided to do something about 
it. He published two translations which reveal a Monarchist and 
catholic country, reinforcing this image of Portugal in the eyes of the 
target culture, England. this image of the nation was not false but 
it was a one-sided vision. Prestage deliberately offers an incomplete 
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picture of the country. He tries to adapt Portugal to himself, to his 
own values, or possibly to what he saw as English ones. 

Such concern with the depiction of this image of Portugal was 
perhaps due to Prestage’s strong relationship with the country, which 
was in the process of changing into something in which he no longer 
felt at ease. From this point of view, these translations can be seen 
as a sort of ‘anchor’ thrown down to halt the flow of change, which, 
however, was unstoppable.
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War Abroad and War Within: a British Military Officer’s View
of Portugal’s Revolution of 1917

Introduction

G
eneral Nathaniel walter barnardiston (1858-1919),who first 
set foot in lisbon in August 1916 as the chief of the british 
military mission to Portugal, became a privileged witness to 
some of the most important events that marked that which 
Fernando Rosas (2007) called “the intermittent civil war”, 

triggered by the regicide on 1 February 1908 and which character-
ized the whole period of the First Republic. In the end of July 1916, 
he was appointed chief of the british Military Mission to Portugal, 
where he was commissioned to supervise the training of the Portu-
guese troops for the war on the western Front. He wrote reports on 
the political and military situation of the country and kept a diary 
where he recorded events and his impressions of the people he met 
and the parts of the country he visited. this article aims to contex-
tualize barnardiston’s mission and to present not only his views on 
Sidónio Pais’s coup in december 1917, but also the opinion that he 
entertained of the Portuguese in general.

António Lopes 
universidade do 
Algarve/ cEtAPS
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1 . On the Verge of Ungovernability: the first Period
of the first Republic (1910-1917)

If, shortly after the revolution of october 1910, people could 
still harbour some hope in the country’s political regeneration, 
the fact is that, after the adoption of the constitution of 1911, the 
glow of the Republican promise gradually gave way to a feeling of 
disappointment and dismay. the country was permanently em-
broiled in political disputes and plots, some of them culminating in 
bloody armed uprisings. the various formations that made up the 
Portuguese political spectrum, from the most radical to the most 
conservative, sought to forge coalitions, invariably of a fragile and 
fleeting nature, with unusual alliances dictated by the political con-
straints of the moment.

Evidence of this instability was the Portuguese Republican Party 
(PRP) itself, whose prominent members had integrated the provi-
sional Government of 1910. unable to carry out the reforms called 
for by the country’s social and economic underdevelopment, the 
party ended up disintegrating. the dissident figures of brito cama-
cho and António José de Almeida gave birth to two other parties 
– the Republican union and the Evolutionist Party, respectively. 
Nevertheless, it would still be the PRP’s hard core, embodied in the 
figure of Afonso costa, that would unite most of the Republicans. 
In effect, the subsequent change of the party’s name to democratic 
Party would not entail any significant renovation of the old party 
apparatus. 

the apparent position of strength of this formation, however, 
did not hide the contradictions that were mining their ideological 
density: at the same time as it gave way to an increasingly marked 
Jacobin radicalism, very much to the taste of electorate of lisbon 
and oporto, former monarchists from the ranks of the constitution-
al monarchist parties, which had been dissolved in the meantime, 
were appointed to its leading cadres. despite the inner-party ten-
sions that resulted from this move, both unionists as evolutionists, 
who claimed to be to the right of the democratic Party, were unable 
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to form a consistent and ideologically appealing alternative, which 
turned out to be an impediment to the democratic change-over of 
the regime. the monopoly of political power was thus placed in the 
hands of Afonso costa. the Government that he led as prime min-
ister and finance minister from January 1913 to February 1914 was, 
despite the strong opposition of the other political forces, able to 
introduce major reforms in several areas. they introduced the prin-
ciple of progressive taxation, managed to secure the reform of the 
monetary system, created the Ministry of Public Instruction, suc-
ceeded in overturning the government deficit and achieved budget-
ary balance. Nevertheless, Afonso costa’s project was far from being 
consensual and he himself was unwilling to make too many con-
cessions. He actively opposed the tolerance granted to the clericalist 
and monarchist forces, as well as to the Right-wing Republicans. At 
the same time, he tried to keep labour under tight control, but the 
harder he tried the more difficult it became.

the labour movement, now divorced from the Republican project 
– which was believed to serve mainly the interests of the bourgeoi-
sie –, was now seeking in anarchism and revolutionary syndicalism 
alternative courses of action. compared with other European coun-
terparts, the National workers’ union (união operária Nacional – 
uoN), founded in March 1914, was an organization which emerged 
rather late, but it constituted an effort to reorganize the working 
class, as demanded by country’s industrial development. However, 
unable to break free of the utopianism that formed its ideological 
basis, it lacked a solid political programme and failed to address the 
substantive issues that affected the Portuguese working class. Not 
even the Socialist Party itself, reunited in 1908, would succeed in 
capturing a significant number of votes from the workers of whom it 
claimed to be the rightful representative; in fact, only one MP would 
be elected in the 1911 election.

the chronic governmental instability, exacerbated by the author-
itarian excesses of a Pimenta de castro, was further aggravated by 
the declaration of war of imperial Germany on Portugal in March 
1916. In contrast with the political forces, both to the left and the 
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right, that immediately opposed the military confrontation, the PRP 
and the Evolutionist Party expressed their pro-british orientation. 
whitehall, however, had no intention of precipitating Portugal’s in-
volvement in the war and initially they abhorred the idea. (Gomes, 
1960: 199; Ramos, 2011: 100) For the british, it was clear that the 
Portuguese armed forces were incapable of defending the country 
and its colonies, let alone engage in large scale military operations. 
lord Edward Grey, the then Minister of Foreign Affairs, would write 
in his memoirs that the british Government did not see the need 
to expose the old ally to the dangers of war, which would affect its 
maritime trade and would turn its colonies into an easy target for 
the Germans. this would end up imposing an extra burden on the 
british fleet that should be avoided at all costs. Grey would have pre-
ferred to preserve the Portuguese neutrality, but as the conflict wore 
on he was forced to review his position. (Grey, 1925: 226-227)

Portugal’s willingness to contribute to the Allies’ war effort was 
far from being a display of grandeur or an act of heroic generos-
ity. on the one hand, the Government was well aware that the best 
way to ensure the preservation of the overseas colonies would be to 
seek the protection that only the british could provide. on the other 
hand, sending Portuguese troops to France would strengthen the le-
gitimacy of the new Republican regime. last but not the least, a loan 
of two million pounds provided by H. H. Asquith’s Government was 
expected to help consolidate public finances. these factors weighed 
heavily on the Portuguese Government’s decision to send an expedi-
tionary force of 45000 men to Flanders.

In the meantime, the Evolutionists of António José de Almeida 
accepted to participate, along with the Republicans and the union-
ists, in a National union Government (the so-called “Sacred un-
ion”),which, despite the initial sympathy with which it was greeted, 
quickly found itself discredited by the growing war effort, the in-
creasing cost of living and the constant difficulties with the supply 
of essential goods and materials. the insurgency that Machado San-
tos – one of the proclaimed strategists of 5 october 1910 –, would 
lead in tomar on 13 december 1916, although quickly suppressed, 
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already foreshadowed the inglorious decline of a regime that was in-
creasingly powerless to quell the gathering social unrest, marked by 
protests, strikes and other forms of civil disobedience.

one year after the incidents in tomar, on 8 december 1917, the 
Government would be forced to step down at the hands of Sidónio 
Pais. As a former development minister and finance minister be-
tween 1911 and 1912, and as the Ambassador to berlin at the time 
of the German declaration of war on Portugal, Sidónio Pais was too 
familiar with the weaknesses and uncertainties of the regime. In 
his speech at the opening ceremony of the Parliament on 22 June 
1918, the already sworn-in President of the Republic spelled out the 
motives that had led him to the pronunciamento: the latent spirit of 
revolt, widespread corruption, the anarchist threat, the risk of dis-
integration of the Republican regime and the danger of restoration 
of the monarchy. to save the country, he believed it to be essen-
tial to bring social and political forces together in a movement for 
change centred on a set common revolutionary ideals, grounded 
on the values of ‘Justice’, ‘truth’, ‘beauty’ and the ‘Happiness of the 
People’. (carvalho, 1924: 69-76) the uoN, monarchists, catholics, 
unionists and some evolutionists identified themselves with this 
project. Equally important in Sidónio’s ideological framework and 
which also allowed him to widen his support base were corporat-
ist doctrines coming from France and Spain, and that were becom-
ing increasingly popular across significant sectors of public opin-
ion: a political solution that appeared to circumvent the problems 
of alienation posed by representative parliamentarism. (Menezes, 
2000: 221) this rather wide support base would not be long-lived, 
although the immediate popular adherence to his cause might have 
led him to believe otherwise.
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2 . Barnardiston’s Mission

Nathaniel barnardiston soon learned to deal with the political 
upheavals that were mining the stability of the regime and to play 
it to the advantage of the british Government. born into a family of 
aristocratic origins of Essex, he had received his training at Merton 
college, oxford, and later, in 1878, joined the 77th Infantry Regi-
ment. during the period spent in South Africa, in the course of the 
Second boer war, he lived the harsh reality of armed conflict in the 
service of the Middlesex Regiment, and was later placed in brussels 
and the Hague as Military Attaché. After a spell in Sandhurst as As-
sistant director of Military training, he would end up getting back 
to the war scenario at the head of a small contingent of british troops 
who, alongside the 18th Infantry division of the Japanese Army, 
would participate in the capture of tsingtao, a port built by the Ger-
mans in northern china and that served as a naval base to their Fleet 
in the Pacific. this feat earned him his promotion to the full grade 
of Major-General, the rank with which he came to Portugal in 1916, 
after a year in command of the 39th division, which had been trans-
ferred in the meantime to the western front.

on 16 August, shortly before his departure from london, he had 
a meeting with Manuel teixeira Gomes, the then Minister of Por-
tugal in london, who briefed him on the positions of the Portu-
guese Government in relation to the conflict with the Germany of 
wilhelm II. Immediately after his arrival at lisbon on 30 August, 
barnardiston was introduced to the political and military circles of 
the Portuguese capital. He met with the President of the Republic, 
bernardino Machado, senior members of the Government and the 
army, including generals Norton de Matos, Fernando tamagnini 
de Abreu e Silva and Pereira de Eça. However, in his first meeting 
with Portuguese military authorities barnardiston dismally failed to 
cause a good impression, having merely read the instructions that 
he had brought from london, apparently without showing any per-
sonal commitment to what had to be done. basically what was ex-
pected from Portugal was that she should concentrate her war effort 
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in Africa and hand over any territory taken from the Germans to 
direct british rule; any military intervention elsewhere should be al-
lowed only when the Portuguese army was ready to engage the ene-
my; and since london was at the time unable to properly equip the 
Portuguese troops with the resources available, lisbon would have 
to remain patient. (Menezes, 2015: 238) these instructions, entitled 
“object of Proposed Mission to Portugal” and issued by the Foreign 
office,1 further suggested the constitution of a corps of workers to 
provide manpower to ports, military depots and warehouses would 
be most helpful, but there is no evidence of barnardiston proposing 
this idea to the Portuguese Government, all the more so because the 
authors of the document cautioned him that the Portuguese might 
take offence at such proposal. (474) After this meeting, the rumour 
went round that the Portuguese Army would never take part in the 
war. (chagas, 1986: 283; Menezes, 2001: 226)

Regardless of the position of the british Government, the Portu-
guese Government had already started preparing the training of the 
troops in May and was eager to have the Portuguese Expeditionary 
corps (corpo Expedicionário Português – cEP) ready for combat 
in the shortest time possible. barnardiston closely followed the of-
ficers’ training that was being carried out at the war college (now 
Military Academy), at tancos and Mafra and diligently followed 
the developments in the constitution of the cEP. He kept regular 
correspondence with the war office, reporting on all the difficul-
ties that the Portuguese Government was facing in the preparation, 
organization and deployment of the contingent. In memos sent to 
the british chief of staff, barnardiston would carefully look into the 
cEP’s degree of preparation and readiness, as well as into the prob-
lems related to recruiting, mobilization, organisation and shipment 
of troops to the western Front.2 the war office, too, made use of 
barnardiston to send to its Portuguese counterpart their decisions 

1. Ref. no. NA Fo 371-2761.
2. Ref. no. NA cAb/24/6.
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regarding military cooperation between the two countries. However, 
Fraga (2010) shows that the british officer did much more than this. 
In fact, he was instrumental in bringing the cEP to an end, much 
later on, when he conveyed to Sidónio Pais the recommendations 
of the war office, made in the early days of January 1918, that the 
Portuguese troops should be organised into two divisions, one of 
which would be integrated into the british Army and treated just 
like any other british unit in terms of command and maintenance, 
while the other one would be used as an army reinforcement train-
ing unit and as a support unit to provide assistance to personnel on 
rest leave from the Front – a proposal that did not meet Sidónio’s 
opposition. (Fraga, 2010: 496-497) In a sense, this shows that from 
the beginning to the end of the cEP, the british Government always 
remained wary of the military capability of the Portuguese, (Menez-
es: 2010: 66) and that they would have preferred to have them serve 
a supporting role, rather than having them shoulder the burden of 
the fight. these plans regarding the Portuguese troops had already 
been vented earlier, when the Secretary of State for war, Sir Edward 
Villiers, addressed a confidential letter to Norton de Matos on 8 Sep-
tember 1917, where he hinted at the possibility of placing the Portu-
guese under the direct orders of british officers. the Minister of the 
colonies refused that proposal, as it would weaken the negotiation 
power of the Portuguese Government in the future. by attempting 
to subordinate Portugal to its authority, britain kept open the possi-
bility of using the Portuguese colonies in future peace negotiations 
with Germany. barnardiston had instructions to keep Portuguese 
military cooperation in the Front to a minimum and if possible, to 
reduce the cEP to a support workforce serving in the rear-guard of 
the british troops. barnardiston saw in Sidónio’s coup an opportuni-
ty to reintroduce the plans that Norton de Matos had frustrated. He 
approached the new Head of State before 29 december 1917 taking 
advantage of fact that the latter ignored the previous negotiations 
with the former Minister. He also took advantage of Sidónio’s prom-
ise made during the uprising that the Junta Revolucionária was reliably 
pro-british – a declaration that would weaken his bargaining power 
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in the future. At first, the new President of the Republic partially 
agreed to the british plans, but only in a very limited way for fear 
that it might seem an immediate and downright concession to the 
anti-war forces. However, barnardiston moved quickly and on the 21 
January 1918 Sidónio wrote to him confirming that the proposal of 
His Majesty’s Government concerning the cEP had been approved 
by the Portuguese Government.

3 . Barnardiston’s Views of Portuguese Society

the schedule of the chief of the british military mission reveals a 
very busy and active social life, with constant visits, official dinners 
and other social events (he spent one night in particular listening 
to fardos [sic]).3Apparently, General Norton de Matos insisted in of-
fering the very best hospitality to the british guest. In a letter to the 
then Minister Plenipotentiary to the Republic of Portugal, Sir lance-
lot carnegie, dated 30 November 1916, barnardiston asserted that 
“the Portuguese are almost oriental in their adroitness in making us 
feel indebted to them”.4 the difficulties the country was then going 
through barely affected this lifestyle, although his constant travel-
ling up and down the country allowed him to come face to face with 
its stark social reality. From a privileged vantage point to analyse 
Portuguese politics, barnardiston could not help making his own 
judgments about its actors. In fact, a few weeks after Sidónio Pais’s 
assassination, on 6 February 1919, barnardiston would write in his 
diary the views he held of the Portuguese and of Portuguese politics:

I have come to the conclusion that 99% of the Portuguese do not care 

whether they are under a Republic or a Monarchy. they may say they pre-

fer one or the other, but they are so apathetic they will not lift a finger in 

3. Ref. no. Gb 0099KclMA barnardiston:3/4.
4. Ref. no. NA Fo 371-2762; quoted in Menezes 2015: 475.
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support of either. this trait was noticeable over 80 years ago, in the time 

of the civil war & the introduction of the constitution.

the consequence is that all political power is in the hands of the remain-

ing 1% who are always intriguing for their own personal advantage. there 

is no real patriotism but only party feeling. the so-called patriotism of the 

Portuguese merely consists in expatiating on their deeds of the XV & XVI 

centuries. they live on their past. the result of these conditions is that a 

small number of enthusiasts or men with more determination & less apa-

thy than the rest can upset any government. the success of a movement is 

determined by the degree of determination evinced by either side.

the Revolution of 1910 was almost a success for the Monarchists for the 

Republicans were on the point of giving in, & their leader had already 

committed suicide owing to what he believed to be the failure of the 

movement, when the Monarchists themselves fled.

An exactly similar event occurred during the past combats between liber-

als and Miguelists in 1828.

Another factor in Revolutions the recent Revolution appeared to me to 

be that the opposing sides don’t want to trust each other more than they 

are obliged to. they [illegible] trust each other. At any moment they may 

change their sides & the position may be reversed & they are unwilling to 

incur more odium in the event of being beaten than is necessary.

then as no one is [illegible] really punished for conspiring against the 

Government there is no deterrent to making a Revolution. All that hap-

pens, if the worst comes to the worst, is that the leaders may be impris-

oned, perhaps exiled, but at the next Revolution they are all released & 

return to power.

the Portuguese are as a rule without any organising ability. there are a few 

exceptions, one of the most notable being col. José Norton de Mattos, the 

war Minister under the democratic & coalition Government, 1916-17. He 

was very good.

Another defect of the Portuguese character is their superficiality. this 

added to their vanity and their natural quickness of intellect brings about 

a want of thoroughness in everything they do. they have no capacity for 

continued effort. A new idea appeals to them, & they use it for all it is 

worth & then tire. they get a smattering of knowledge at the expense of 
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little trouble to themselves & then think they know all about the subject & 

that there is nothing more anyone can teach them about it.

one often hears people say they are unreliable & that their promises can-

not be trusted. this is partially true, but it does not occur through a wilful 

desire to deceive but from a wish, probably sincere, to say or do what is 

pleasing, and then if difficulties crop up in the performance of the task 

there is not sufficient energy to tackle them, or to face consequences 

which may be disagreeable & which were not properly considered when 

the promises were made.

on the other hand the national character as evinced especially among the 

country folk has many charming attributes.

the peasants are kindly disposed, though they may act savagely if their 

passions are roused, honest, very patient, hard and simple in their lives. 

the soldiers are obedient & if properly led would be very good. but there 

is no sense of self-sacrifice from the [illegible] good – no cohesion and no 

real respect for authority.5

His reading of the events that shook the First Republic and his 
considerations about the national character would not have been 
disputed by the views of Sir lancelot carnegie, who, some years lat-
er, in 1925, would write:

the parliamentary system of Government, so unsuited in many ways to 

the latin nations has hopelessly collapsed, owing partly to the indolence 

of, and partly to the perpetual quarrels between the deputies (…) we find 

her [Portugal] with a weak government, an incompetent Parliament, her 

credit abroad impaired, no budget, a huge deficit, business at a standstill, 

high prices and a discontented working class (…). A wave of insubordina-

tion and lawlessness seemed to be spreading over the country.6

5. Ref. no. Gb 0099KclMA barnardiston:3/4.
6. Quoted from Glyn Stone (3). the text is cited in a dispatch by Sir charles wingfield to Anthony 

Eden dated 25 September 1937, ref. no. Fo425/414, w 18554/923/36.
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4 . Under the Spell of Sidónio

Among the several documents that he produced for the war of-
fice, there is one particular report (undated) where barnardiston 
sought to make an informed value judgment about Major Sidónio 
Pais. the british officer did not hide his respect for the personality of 
the future President of the Republic, who, as he acknowledged later, 
was “a man of strong personality”, displayed an extraordinary cour-
age and was “animated by faith in a high ideal”. In fact, barnardiston 
admired Sidónio’s determination to carry out the coup despite being 
abandoned to his fate by his peers at the most critical moment, with 
only 250 men siding with him during the uprising. when the two 
men met for the first time, Sidónio Pais was surrounded by junior 
officers, including captain Machado Santos, who, after the thwarted 
coup in tomar, had been taken to the prison of Fontelo in Viseu and 
held without trial until that date. 

In this first encounter, what barnardiston saw was “a slender 
man of medium height, clad in a light military coat, a tired white 
face looking almost emaciated in its pallor, with clear flashing dark 
eyes, an aquiline nose, a thin-lipped sensitive mouth.” barnardiston 
then deduced that “[h]e could have had but little rest since the open-
ing of hostilities but no exhaustion was suggested by his composed 
manner”. And then he added:

He had borne the awful responsibility of leading a small and uncertain 

following in a revolt against a recognized although intensely unpopular 

Government; of firing on his own countrymen; of creating civil war; and 

of risking long imprisonment and possibly worse, in case of failure.

He faced it – had accepted it – had succeeded.

the Army had flocked to his support, the people had acclaimed him.

the oppressed, the dissatisfied, the religious, the Monarchists, turned to 

him as a deliverer from tyranny. 

In the end of this three-page report on the Portuguese leader, 
barnardiston concluded: “It would seem as though, at this moment, 
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were extended to grasps his, the hands of all the pious, the patriotic, 
the peace loving, among the Portuguese.”7 barnardiston’s analysis 
was correct: Sidónio Pais enjoyed the support of those sectors who 
not only stood against the former Government (dissatisfied Repub-
licans, monarchists, clericalists), but also strongly opposed the war, 
and this was something the british Government could take advan-
tage of.

this devotion was short-lived, as was Sidónio Pais’s term-of-
office. the man who had singlehandedly carried the hopes of the 
Portuguese upon his shoulders in december 1917 ended up brutally 
murdered at the hand of José Júlio da costa a few days after the first 
anniversary of the coup at the Rossio train Station, on december 14. 
barnardiston himself, who had been awarded the order of Aviz in 
February 1918 and the title of Grand officer of the order of christ 
in 1919, would outlive the man he came to admire by only eight 
months, having passed away on 18 August 1919.

5 . A City at War

In the report that barnardiston sent to war office on his visit to 
bivouacs and trenches in Parque Eduardo VII, lisbon, there are two 
maps showing the positions held by the contending forces in lis-
bon, indication the location and orientation of the sixteen artillery 
pieces of the insurgents, some deployed between Rua castilho and 
Rua da Artilharia 1, others north of Parque Eduardo VII, at the time 
an area of open space commanding a view of the city, the harbour 
and the tagus. barnardiston’s reading of the city is symbolically, one 
might say, a cartographic exercise of the political lisbon of those 
days, where he describes the rise of a dictator who, from the top of 
the hill, crushes under his feet the weaknesses of a regime that had 
already lost all its credibility and had nowhere to hide.

7. Ref. no. Gb 0099KclMA barnardiston: 3/1.
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Report on a visit to bivouacs and trenches in King Edward VII’s Park, 

Lisbon, after the Revolutionary Movement of 5th-8th December, 19178

Major casquiero, an officer of the Portuguese expeditionary Force on 

leave from France, where he holds the position of commandant of the 

Portuguese base at brest, having invited me, my Staff and family to visit 

the positions occupied by the Revolutionary Forces during the fighting of 

the 5th, 6th and 7th instant, I took the opportunity of doing so yesterday 

morning. on arriving at the barracks of the 1st Artillery, I learned that 

Major Sidonio Paes, the leader of the Revolution, was with them. I was not 

previously aware of this fact. we were introduced to him by Major casqui-

ero and also to captain Machado Santos and captain Feliciano costa, the 

members of the Revolutionary committee. 

I explained that I had only come on the invitation of Major casquiero and 

that my visit was in no sense an official one. Major Sidonio Paes said that 

notwithstanding that he was greatly pleased and thanked me for coming. 

He then invited us to accompany him round the defences, where we found 

many of the troops still in position. we examined the trenches, gun posi-

tions, etc., and Major Sidonio Paes explained the measures taken.

At the hour arranged for the outbreak of the Revolution (6 p.m. 5th de-

cember) he was certain of the support of only about 250 soldiers; includ-

ing a battery of four 75 mm. guns. He was joined very shortly by about 

250 of the cadets of the war School, and portions of other units. by de-

grees during the night of the 5th-6th other parties of men joined, but I 

believe that at no time were there more than about 1 000 troops under 

his command. there were also numbers of civilians. His plan was to en-

trench himself on the high ground on the west side of King Edward VII’s 

Park, which commands practically the whole of the central part of the city 

including the business quarter, the Government buildings, the Headquar-

ters of the Republican Guard, and several barracks. one battery of field 

Artillery was posted here and other guns on the ground south of the Peni-

tentiary to command the whole of the broad Avenida da liberdade. It was 

8. Ref. no. NA cAb/24/37.
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these which did so much damage to the Avenida Palace Hotel, which had 

at least 15 direct hits from shrapnel and was partly wrecked. the Revolu-

tionaries did not, at first, fire on the Fleet, as Major Paes hoped that they 

might declare themselves on his side. 

Efforts were made all along to induce other units or portions of them to 

join the Revolutionaries, and these efforts appear to have been fairly suc-

cessful. towards the end of the operations, detachments began to arrive 

from out-stations. the garrison of the entrenched camp, or land defences 

of lisbon, declared their sympathy with the Revolutionary party but de 

not appear to have taken an active part in the fighting, remaining at their 

posts in the various forts round the city. 

the action began by shelling the points of the city mentioned above, where 

it was expected the members of the Government or the headquarters of 

Military organization would be found. Fire was also directed down the 

Avenida da liberdade to prevent an attack from this direction. At the same 

time patrols were sent out in various directions, who penetrated as far as 

the Rocio to the south-east, the Praça do bresil [sic] a short distance to the 

south, and, the campo Pequeno to the east. At the latter place there was a 

slight skirmish with a small body of Government troops who seen retired.

when the Fleet began to fire against the Revolutionary Forces, their fire 

was returned, but I gathered that Major Paes was not desire-as of doing 

them more harm than he could help as he still hoped they would declare 

for him. the fire of the Fleet did very little damage. the only serious at-

tempt to close with the Revolutionaries and drive then from King Edward 

VII’s Park was made on their right flank, by two columns of Republican 

Guards, and the Navy, which got as far as the neighborhood of Praça do 

bresil and near the high water reservoir at the Praça das Amoreiras, about 

800 yards from the main position of title Revolutionaries, from which 

however owing to houses, etc., it could not be seen. 

this attack which took place in the afternoon of the 7th instant appears 

to have been the final effort of the Government, and it being, unsuccess-

ful an armistice was arranged; and the Government, apparently realizing 

the uselessness of further fighting, resigned. the object of the Revolu-

tion was thus attained. during my walk round the defences with Major 

Sidonio Paes, he talked a good deal and was most emphatic in his denial 
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of the assertion that the Revolution was monarchical or pro-German in 

its inception or its designs, he declared trial, it was a purely Republican 

movement, having as its sole object the removal of an inefficient, despotic 

and detested regime which had become insupportable. the Revolutionary 

committee, and the Government which he hoped would be formed very 

shortly were, he said, absolutely pro-Ally in every way, and most anxious 

to fulfill all the engagements already entered into with their old Ally Great 

britain. He did not allude to the dispatch of reinforcements. He asked me 

what was the feeling in England with regard to the Revolution, but I told 

him I had no information on the subject.

conversations with some of the other officers elicited a decided contradic-

tion of what has been alleged to be one of the causes of the Revolution, 

viz., that the troops were unwilling to go to France. we were told that 

on the contrary they were ready and desirous to do so. My own personal 

opinion on this matter is that there has never been any enthusiasm in 

Portugal for the war, but the men in general are ready enough to go as 

part of their duty. there are of course a certain number of shirkers and 

discipline is not sufficiently strong to prevent their evading it. It is quite 

possible that the prospect of sending no more troops to France, if held out 

to the men, might have influenced them in favour of the Revolution, but I 

believe that their sense of duty will cause them to go without murmuring 

if called upon to do so. 

I give these as my impressions gathered from personal conversations both 

with the leaders of the Revolutionary movement since its success, and 

with other officers and men during a long period.

whether all the statements made to me were in good faith or not I cannot 

say. they had every appearance of being sincere but only their actions will 

prove whether their statements are to be trusted. the attitude which they 

to up with regard to the action which we have requested them to take in 

East Africa, and whether or not the early dispatch of reinforcements to 

France takes place should determine this.

Major Sidonio Paes also mentioned the intention of the new Government 

to pursue a conciliatory policy towards the Monarchists, in the hope of 

obtaining perhaps the co-operation of the best elements of that party with 

the Republican Government in assuring the well-fare of the country. the 
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losses on the Revolutionary side appear to have been very slight, amount-

ing to less than half-a-dozen casualties. I believe the Government forces 

had a good many in attacking the Praça do bresil.

the total losses among troops and civilians during the Revolution 

amounted, according to the Press, to about 100 killed and rather over 500 

wounded.

(Sd.) N. w. barnardiston.

lisbon,

11th december, 1917. 

this official document is complemented by his remarks recorded 
in his personal diary (5-10 december) which provides us yet another 
perspective of the events.

Barnardiston’s Journal9

wednesday 5th [december 1917] tea at Mrs. Sleigh’s. Met Marquise de 

Praia and her daughter. dined at campbell’s. outbreak of Revolution at 

6 p.m. we knew nothing of its being imminent, but about 7 p.m. I heard 

what I thought were bombs at intervals. I think it must have been the guns 

in the Ed. VII Park firing blank. we went to dinner all the same taking oli-

veira Soares. we got back all right also, only being stopped by one patrol 

near the Hotel. About midnight however it was quite evident that shells 

were being dropped near us & slept intermittently until about 3 a.m. when 

awakened by a tremendous explosion & found one corner of [the] Hotel on 

fire and shrapnel burst in the Salon. Most of the Hotel guests turned out 

of their rooms & bivouac[k]ed on the stairs. the Hotel, during the 2 days 

fighting on 6th & 7th was hit certainly 15 times. It is a wonder there was no 

loss of life. the only casualty was one ladies’ maid slightly cut by a splinter. 

Several rooms were wrecked and some people lost all they had. Firing went 

on at intervals all the 6th and in the afternoon Mr. Robinson went out to 

gather information and managed to get into the council chamber where 

9. Ref. no. Gb 0099KclMA barnardiston:3/4.
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he enquired apparently whether the Hotel was considered a safe place for 

ladies. the war Minister sent him a message saying that as it was the in-

tention of the Government to attack the Revolutionaries next morning & 

the Hotel was right on the line of fire it could not be guaranteed that some 

shells would not hit it & strongly advised me to move my family to the 

legation. carnegie having previously invited me I decided to go and as the 

war Minister sent his car for me we went off there.

the following day, Friday 7th the Fleet got to work at 7:45 and the field 

guns replied but were almost all shots. I only saw one go over and none ap-

parently anywhere near. the naval bombardment was intermittent & only 

3 ships took part viz. “Vasco da Gama” (Flag), Gil Eanes and the destroyer 

“Guadiana”. In the afternoon a fairly heavy bombardment of the part of 

the town near the Place du brésil took place & we heard that there was 

heavy fighting near there resulting in the retirement of the Govt. troops. 

this practically ended the affair and the Govt. resigned. there was inter-

mittent rifle fire all night as rioters were looting shops &c but next morning 

Sept. 8th that had quieted down & we returned to the Hotel.

Sunday 9th we were all to go to church as usual. In the afternoon Major 

casquiero, the base cmdt. at brest called with a letter from lawrence & I 

asked him to dinner. He invited us all to accompany him to see the trench-

es &c. of the Revolutionary forces in King Edward VII’s Park in the follow-

ing day which we accepted & went. on arriving there I found, to my sorrow, 

that Major Sidonio Paes the leader of the Revolution and the Revolutionary 

committee, capt. Machado Santos & lieut. costa were all there & we were 

introduced to them & photographed right & left. I had not at all wanted to 

meet them & explained that my visit was at the invitation of Major casqui-

ero & quite unofficial, but unfortunately the Evening newspapers came out 

with Photos & big headlines & made a good deal of capital out of it. How-

ever, it could not affect the question of the recognition of the Government 

& therefore did not really matter while on the other hand I was told that it 

had an Excellent effect, not only on the Revolutionaries but also on people 

who had been influenced by silly rumours that the british Govt. was back-

ing up Norton de Mattos & was contemplating intervention. I saw carnegie 

afterwards & told him all about it & he agreed that it did not matter, but 

the following day the corps diplomatique were in a great flutter over it.
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final Remarks

lisbon was barnardiston’s last mission. A country submerged in 
political instability, economic hardship and labour and social un-
rest, in the context of a world war, demanded an intelligent, cau-
tious and patient approach if british interests were to be protected. 
barnardiston immediately realised that the Portuguese were truly 
keen to honour their commitment and lend a hand to the Allied 
Forces on the western Front, but he was also aware that this gesture 
of voluntarism might do more harm than good, especially given the 
situation in the African colonies and the problems of military capa-
bility of the Portuguese Army.

His critical stance of Portuguese society and politics shows this 
lack of confidence in England’s oldest ally, but also reveals, though 
briefly, the belief that the country could only find the long-await-
ed stability in the hands of a resolute and fearless individual like 
Sidónio Pais, a man guided by strong values and high ideals and 
willing to overcome the limitations of a democratic regime for which 
the Portuguese did not seem particularly fit. the parliamentary 
model adopted by the Republicans in the 1911 constitution had led 
the country to a dead end and Sidónio represented a credible, if not 
the only credible political alternative to the state of affairs the coun-
try had fallen into. this position, which carnegie would have sub-
scribed, helps us understand much of the attitude of the successive 
british Governments towards Portuguese politics throughout most 
of the twentieth century.

Regardless of the respect that Sidónio commanded, barnardiston 
played his cards skilfully and convinced Sidónio of something that 
ironically the weaker Government led by António José de Almeida 
had adamantly refused to do. this dictated the end of the cEP and 
of the war policy pursued by Afonso costa from the end of 1915 
until december 1917. the military situation in Mozambique played 
into the hands of the british, and barnardiston further attempted to 
put the Portuguese troops stationed at that colony under the orders 
of a british general. Portugal was thus completely left at the mercy 
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of british interests, both in Europe and Africa and deprived of the 
negotiation power that the Sagrada União had so arduously tried to 
build up. but then again, Sidónio’s move to limit the intervention of 
Portugal in the war is not to be read simply as an act of subordina-
tion to british interests. After all, Portugal had already paid a price 
too high for that adventure, and it was this realisation that that had 
caused the political forces in parliament to conspire against Afonso 
costa and the pro-interventionists. (Menezes, 2000: 159-160) Sidó-
nio knew this and he could not afford to overlook it in his attempt to 
regenerate the country.

References

Archival sources

the liddell Hart centre for Military Archives, King’s college london. cata-
logue ref. no. Gb 0099 KclMA barnardiston: 3/1, 3/2, 3/3 and 3/4.

the National Archives at Richmond. catalogue ref. nos. cAb/24/6, 40, 146 and 
147; Fo 371-2761 and 2762; Fo425/414; w18554/923/36.

Bibliographical sources

carvalho, Feliciano de (comp.). Um Ano de Ditadura: Discursos e Alocuções de 
Sidónio Paes. lisboa: lusitania Editora, 1924.

chagas, João. Diário. Volume 11. lisboa: Edições Rolim, 1986.
Fraga, luís Alves. Do Intervencionismo ao Sidonismo: os Dois Segmentos da Política 

de Guerra na 1.ª República: 1916-1918.coimbra: Imprensa da universidade, 
2010.

Gomes, Manuel teixeira. Correspondência. Cartas para Políticos e Diplomatas. lis-
boa: livraria clássica, 1960.

Grey, Edward. Twenty-five Years 1892-1916.london: Hodder and Stoughton, 
1925.

Meneses, Filipe Ribeiro de. União Sagrada e Sidonismo: Portugal em Guerra (1916-
1918). lisboa: Edições cosmos, 2000.

- Afonso Costa. Alfragide: texto Editores, 2010.



327

estudos / essays

- “A Grande Aposta da República: o corpo Expedicionário Português. A 
Primeira República Portuguesa: Diplomacia, Guerra e Império. coord. Filipe 
Ribeiro de Meneses e Pedro Aires de oliveira. lisboa: tinta da china, 
2011.

- A Grande Guerra de Afonso Costa. leya, 2015.
- e Pedro Aires oliveira (coord.). A Primeira República Portuguesa: Diplomacia, 

Guerra e Império. lisboa: tinta da china, 2011.
Ramos, Rui. “Aparências e Realidades: os Republicanos Perante a Aliança In-

glesa até à Primeira Guerra Mundial”. A Primeira República Portuguesa: Di-
plomacia, Guerra e Império. coord. Filipe Ribeiro de Meneses e Pedro Aires 
de oliveira. lisboa: tinta da china, 2011.

Rosas, Fernando. Lisboa Revolucionária: Roteiro dos Confrontos Armados no Século 
XX. lisboa: tinta da china, 2007.

Stone, Glyn. ‘the oldest Ally: britain and the Portuguese connection, 1919-
1933’. (n.d) Retrieved on 30/12/2015 from http://www.mod-langs.ox.ac.
uk/files/windsor/8_stone.pdf





329

Sylvester Rosa Koehler, Tradutor de Antero:
Seis Traduções Esquecidas

Ricardo Marques 
IElt-FcSH 1

como traduzir bem um soneto de Antero, sem desaparecer, pelo menos, 

aquela música suave, triste e penetrante, íntima de lirismo, que é parte psi-

cologicamente componente da grandeza lírica de Antero? (...) A tradução 

de um poeta lírico só serve para dar uma ideia do que ele escreveu e sobre 

o que escreveu; o leitor d’ela deve porém estar sempre premunido com 

uma certeza: a de que essa tradução por boa que seja é ao mesmo tempo 

incompleta e falsa.

Fernando Pessoa2

Introdução

f
oi projecto de Pessoa traduzir os sonetos de Antero de Quen-
tal, que considerava uma das suas maiores referências.3 Pes-
soa, porém, não terá sido o primeiro a querer traduzir Antero. 
Perdida num periódico literário de Ponta delgada dos anos 
vinte, parece ter ficado a tradução de seis sonetos de Antero, 

distribuídos pelas fases mais significativas da sua escrita.4 Vale assim 

1. bolsa Fct SFRH/bPd/101758/2014.
2. No primeiro volume do seu detalhado Dicionário da Imprensa Periódica Literária (1996), daniel Pires 

apresentou, pela primeira vez, a notícia destas traduções no verbete sobre a revista açoriana. (32) 
3. bNP/E3, 19-103, de acordo com a transcrição de Patrício Ferrari, 2007: 263.
4. Estes esforços estão compilados por Patrício Ferrari  na edição referida na nota anterior. Este inves-

tigador contabiliza noventa e três sonetos e quatro fases de escrita.
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a pena perceber a história por trás desta tradução esquecida, bem 
como analisá-la comparativamente à tradução contemporânea de 
Edgar Prestage, até porque não existem muitas referências literárias 
e culturais de índole inglesa ou anglo-saxónica nas páginas dos pe-
riódicos literários do Modernismo português (c. 1910-1940).5

Existem, em primeiro lugar, alguns nexos de relação com a cul-
tura e literatura norte-americana que Antero revela. Sabemos que o 
poeta visitou os Estados unidos em 1869, depois de viajar por Espa-
nha e França nos anos precedentes (1867-68), como o próprio refere 
explicitamente na conhecida carta autobiográfica a wilhelm Storck, 
escrita poucos anos antes do suicídio (1887). Sabemos igualmente 
que tal viagem não é de todo pouco interessante para Antero, espí-
rito atento às letras do seu tempo, e ávido leitor de longfellow e de 
walt whitman (a sua biblioteca pessoal dispõe de livros de ambos). 
A tríade é completada por Edgar Allan Poe, tendo comprado um vo-
lume das suas Poetical Works em Halifax, no canadá, onde primeira-
mente aportou.6

Sylvester Rosa Koehler, que acaba por ser o seu segundo tradutor 
para a língua inglesa, foi justamente um contemporâneo de Antero 
de Quental. cinco anos mais velho do que ele, tendo nascido em 
1837, morreu nove anos depois, mas nunca se conheceram. Apenas 
um mero acaso os juntou. 

5. tanto quanto percebemos, esta tradução não foi ainda tratada por nenhum estudioso da obra an-
teriana. o artigo de George Monteiro, de 2007, intitulado “Antero de Quental in English”, que 
pretende fazer uma historiografia das traduções de Antero para inglês, de 1893 a 2004, não o refe-
re. Agradecemos à Prof. Anna Klobucka a disponibilidade e o gentil envio do artigo do Professor 
George Monteiro aqui citado. Propomos esta delimitação temporal tendo em conta, por um lado, a 
criação de Límia, no ano da implantação de República, e, por outro, o fim de Presença (1940).

6. Para uma informação mais detalhada sobre este aspecto biográfico do poeta, recomendamos a 
consulta da obra da anteriana Ana Maria Almeida Martins, Antero de Quental e a Viagem à América 
– Remando Contra a Maré (2011), na qual se refere que a viagem terá durado cerca de três meses, de 
Agosto a outubro de 1869.
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1 . Texto e Contexto

como se disse, esta descoberta decorre de uma pesquisa em 
perió dicos portugueses do Modernismo, feita essencialmente na bi-
blioteca Nacional.

Os Açores,7 como o próprio nome indica, é um tipo de “revista 
ilustrada”, aliás seu subtítulo, uma vez que recorre muito frequen-
temente não só à imagem fotográfica de reportagem como igual-
mente à ilustração através de desenhos originais de diversos artistas 
da altura. Foi uma publicação que decorreu em duas séries – uma 
de 1922 a 1925 (doze números) e a segunda, onde se apresentou 
este conjunto de poemas traduzidos, de doze números apenas re-
portados a 1928. Publicada em Ponta delgada e dirigida por quatro 
eminentes micaelenses, de entre os quais o colaborador de Orpheu 
Armando côrtes-Rodrigues (“director-delegado” em Angra), este é 
um tipo de revista comum neste período em Portugal, de cariz emi-
nentemente regional e etnológico, misturando notícias de actualida-
de sociocultural com parcas páginas literárias e culturais. A presença 
destes sonetos anterianos traduzidos é, sem dúvida, a colaboração 
literária mais interessante,8 a par de outra presença anteriana, a de 
um soneto seu (“uma amiga”, da primeira fase 1862-66) intitulado 
na revista “tudo o Vento Varreu”, musicado por tomás borba, na 
primeira série.9 dado ser uma revista ecléctica, e mais noticiosa que 
propriamente literária, é precisamente por esta via que nos chegam 

7. A revista em causa chama-se Os Açores e encontra-se em boas condições na cota P.P. 3373 A.
8. tem muitas participações nestes números da primeira série, Armando côrtes-Rodrigues (AcR). São 

deles exemplos o soneto “Portugal Novo” sobre o recente raide aéreo de Gago coutinho e Sacadura 
cabral ou um auto de Natal no número de dezembro de 1924. Na 2ªsérie, só de 1928, composta 
por números maiores, capas mais grossas e fortes, apenas com o mesmo desenho de um milhafre 
sobre o fundo de ilhas em forma de flor – muda a direcção, que agora é composta por duas pessoas, 
José barbosa e celestino barbosa, muito provavelmente irmãos (proprietários-editores: barbosa & 
Irmão, lda.) e AcR deixa de ser delegado de Angra para ser redactor principal em todos os números, 
e por isso a estar mais envolvido na sua feitura.

9. Em Abril de 1925, no nº11 da primeira série, há uma página inteira, não assinada, sobre Vitorino 
Nemésio (VN) pela ocasião do seu novo livro de contos O Paço do Milhafre. Aqui se afirma que “a 
prosa açoriana encontrou em VN o seu máximo cultor regional”, o que nos parece uma assunção 
bastante pioneira para a época. 
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as traduções de Sylvester Koehel. o número 7 da segunda série, da-
tada de Julho de 1928, da qual reproduzimos a capa, é dedicado em 
parte ao coronel Francisco Afonso chaves (1857-1926) figura micae-
lense muito importante que havia morrido dois anos antes.10

de forma a homenagear a figura militar micaelense, “aquele que 
foi um dos mais íntimos amigos de Antero”, a revista decide repro-
duzir os sonetos traduzidos por Koehler.

Acompanhando, porém, os sonetos, poucas páginas depois, é 
reproduzido um texto de página inteira intitulado “Sylvester Rosa 
Koehler, traductor de Antero” com informações contextualizantes 
sobre o eminente norte-americano, bem como a transcrição de uma 
carta, trocada entre este e o coronel chaves,11 sob todos os pontos 
de vista elucidativa.

Em primeiro lugar, este texto vem esclarecer-nos que, apesar de 
pertencerem à mesma geração, Antero nunca se cruzou com Koehler. 
Este encontro resultou de um outro, ocasional, com o referido coro-
nel chaves, aquando de uma escala na sua viagem para o Mediterrâ-
neo, em 1895: “um casual encontro no correio desta cidade com o 
coronel chaves salvou-o das inúmeras dificuldades que lhe acarre-
tava a sua ignorância da língua portuguesa.” tal encontro, apesar de 
fortuito e relativamente rápido (três meses), faz com que, na volta aos 
Estados unidos e nos cinco anos seguintes de intensa correspondên-
cia (Koehel morre em 1900), o então director do Museu de boston se 
preste a aprender português, de forma a agradecer a cortesia ao amigo. 

10. Podemos igualmente inferir a recorrente presença de Antero de Quental nestas páginas por inter-
ferência, não só do amigo pessoal do poeta, o coronel Afonso chaves, mas igualmente pelo seu 
primeiro e mais conhecido biógrafo, José bruno carreiro, que saúda o aparecimento da revista logo 
no primeiro número (Julho 1922: 17-18). Neste número aparece o soneto “uma Amiga”. Novamente 
no número 3 (Setembro de 1922) vemos uma grande chamada de atenção (primeiro artigo) para 
Antero, através da notícia no Correio dos Açôres (nº638, de 10 de Setembro de 1922) do XXXI aniver-
sário da morte do poeta, jornal cujo director era justamente José bruno carreiro.

11. o coronel Francisco Afonso chaves é indubitavelmente uma figura fascinante do período. Físico 
e meteorologista, funda o Serviço Meteorológico dos Açores, em Ponta delgada, ao qual preside, e 
relaciona-se directamente com uma série de figuras importantes do período, seja pela sua origem 
micaelense, seja por se tratar de visitantes ilustres, caso do Príncipe Alberto I do Mónaco, que, com 
a sua ajuda, vem aos Açores na primeira campanha oceanográfica (1887). Por outro lado, foi um 
dos primeiros responsáveis pela constituição do monumental Arquivo dos Açores (1878-1959), que 
dirigiu, cargo que confiou a Armando côrtes-Rodrigues pouco antes da sua morte. 
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Já a carta, datada de 19 de Maio de 1897, e apenas parcialmente 
transcrita nas páginas da revista,12 presta algumas elucidações sobre 
a relação entre tradutor e traduzido, entre tradutor e tradução, e colo-
ca algumas questões sobre princípios de tradução: a) ao que parece, 
Koehler ter-se-á identificado muito com o poeta micaelense durante 
o próprio processo de leitura e tradução; b) sabemos igualmente que 
Koehler leu as traduções inglesas de Edgar Prestage (1869-1951), refe-
rência internacional dos estudos portugueses à época, bem como as 
de wilhelm Storck (1829-1905) em alemão, a quem Antero escreve 
a famosa carta autobiográfica de 1887; e c) teoriza sobre as diferen-
ças entre as formas portuguesas através da sua comparação com as 
formas germânicas, dando a sua opinião sobre as duas traduções já 
referidas, explicitando o seu processo de tradução de Antero.

2 . As Traduções 

Principiando por esta última ideia, Sylvester Koehler diz-nos que 
começou por traduzir todos os sonetos literalmente, palavra por pa-
lavra, e que só depois tratou de trabalhar a versificação. considera 
Antero um poeta relativamente fácil de ler, o que explica pela forma 
como “ele usa da língua em todas as formas com clareza extraordi-
nária, e tem também um dom extraordinário de pintar com pala-
vras. (…) à sua simplicidade clássica alia uma fantasia rica.” 

É por isso, assim, que confessa ao amigo não gostar das traduções 
inglesas e alemãs, porque as considera demasiado literais, afirmando 
que os seus tradutores não tinham medo de “forçar a língua para 
vencer uma dificuldade”, e que como tal não faziam jus à poética an-
teriana. Por outro lado, existe para Koehler um problema de raiz, que 

12. Não nos é dito, no entanto, quem forneceu a carta, bem como quem a poderá ter traduzido, caso 
tenha sido escrita na língua materna de Koehler. Podemos arriscar que o facto de Armando côrtes-
-Rodrigues ser não só um homem de confiança do coronel chaves, como também o redactor prin-
cipal desta segunda série da revista, poderá ter tido um papel determinante na publicação destas 
traduções.
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é a dissemelhança entre a forma do verso português, mais “saltante, 
histérica” e a das línguas germânicas, que lhe parece conter formas 
mais “pesadas e graves”. Efectivamente, tal estranheza por parte de 
Koehler (que chega a considerar a tradução de Prestage “sem gosto”) 
é justificada como opção válida por Prestage logo no seu prefácio:

In the present version I have kept as closely as possible to the original, and 

in most cases the translation is line for line. I preferred, if necessary, to 

sacrifice form rather than matter, and to appear bald rather than give 

a paraphrase, my reason being that these Sonnets are not the work of a 

mere Parnassian, but of a Philosopher who laid bare his thoughts, and a 

Mystic who recorded his dreams in this particular form. (…) (1894: xi-xii) 

[negritos nossos] 13

Sensações e teorias da tradução à parte, talvez seja interessante 
ver como as duas versões dos poemas funcionam em função de um 
dos originais. Para tal escolhemos apenas um dos poemas – “o Pa-
lácio da Ventura” –, já que não só existe uma versão de Prestage e de 
Koehler para cotejar, como temos igualmente uma versão contempo-
rânea de Richard Zenith.14 Este é um dos sonetos mais conhecidos da 
sua fase segunda (1862-66), de acordo com a diferenciação efectuada 
ainda em vida de Antero por oliveira Martins, e ainda hoje acatada 
pela maior parte dos estudiosos. Será portanto um soneto do pe-
ríodo em que as suas inquietações mais depressivas se começam a 
sentir e, concomitantemente, o período dos sonetos mais artísticos, 

13. certamente através da reunião dos sonetos completos de Antero de Quental de 1886, feita pelo 
amigo oliveira Martins e editada no Porto pela livraria Portuense de lopes & ca., até porque a sua 
segunda edição [1890] traz um apêndice com traduções noutras línguas europeias, que Prestage 
igualmente confessa ter lido, e de onde seleccionou sessenta e quatro dos cento e nove sonetos da 
edição:

My aim has been to give such as are most characteristic of their author, or most striking in 
themselves; and I have consequently rejected those that seemed to be of less interest or merit. 
but nearly all are worthy of an English dress, at least from one point of view, namely, that they 
form a commentary on the intellectual life of the poet, and enable us to understand better 
one of the most remarkable men of the time, called, not inaptly, the Portuguese Heine. (x-xi)

14. V. <http://www.poetryinternationalweb.net/pi/site/poem/item/4738/auto/0/tHE-PAlAcE-oF-
-FoRtuNE.> Acedido em 21 de Abril de 2016.
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ainda de acordo com o amigo de Antero.
Atendendo à justificação honesta de cada um dos seus traduto-

res, compreendemos as razões de cada um. São as duas abordagens 
clássicas de tradução de poesia, a tensão entre forma e conteúdo, per-
tinente aliás no caso de Antero, para quem a forma era indissociável 
da ideia, e considerava o soneto a forma clássica por excelência do 
lirismo. basta para tal ler o encomiástico prefácio à reunião dos seus 
sonetos, em 1861, que dedica ao amigo João de deus, uma vez que 
este foi a grande influência na sua escolha por esta forma, e que An-
tero considerava o grande sonetista depois de camões.

o problema da forma, não será incompatível, porém, com as de-
cisões que Prestage apresenta no que toca à estrutura interna, nomea-
damente neste poema.15 A solução formal de soneto, até com algumas 
rimas e aliterações por parte de Prestage e Zenith não se afasta, quan-
to a nós, da adequação à forma que tanto desejava Antero.

Estranha, em primeiro lugar, a decisão de Koehler, de lhe apor o 
nome “Abode” do inglês medieval ‘abood’ (local temporário de es-
tadia/residência), que deu origem igualmente no verbo ‘abide’, para 
denominar o ‘palácio’ do título original. É claramente uma traição 
próxima de uma decisão autorial e interpretativa, já que a tradução 
literal em ‘palace’, como a tem Prestage e Zenith, em nada fere o ori-
ginal e acaba por ser mais imparcial. 

Efectivamente, a decisão por trás desta “traição” logo no título 
transpõe-se e multiplica-se na forma de diversas pequenas “traições” 
do conteúdo no poema. Por atenção à forma, e no sentido de suavi-
zar numa língua germânica como é o inglês, a prosódia “saltitante, 
histérica” da língua original, Koehler decide então modificar a rima 
cruzada das quadras (AbAb) numa rima interpolada e emparelhada 
(AbbA) modificando, para tal, drasticamente a sintaxe. Ainda que 
não afecte a semântica da mesma forma, estamos perante um outro 
poema, uma outra construção (mais suave e rítmica, é certo) que co-
loca esta tradução mais próxima de uma “versão”. Zenith e Prestage 

15. Reproduzido por Nuno Júdice na sua edição de Sonetos, para a INcM, em 1994. 
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equivalem-se aqui, na sua decisão de não deixar a rima tudo contro-
lar, mesmo que não seja o mesmo esquema rimático do original. 

Por outro lado, e ainda na primeira quadra, Koehler afasta-se muito 
num dos elementos da enumeração tripla dos locais de deambulação 
do ‘errant knight’/ ‘cavaleiro andante’: “through sands, through soli-
tudes, through blackest nights”, mais adequadamente traduzida por 
Prestage em “suns”, como “sóis” de Antero. o mesmo sucede na segun-
da quadra, no segundo verso – em vez dos dois elementos originais 
“Quebrada a espada já, rota a armadura”, Koehler acrescenta-lhe um 
terceiro elemento logo a início, de forma a interligar-se artificialmente 
com o verso anterior: “well nigh dismayed, sword broken, armor rent”. 

outra característica da(s) versão(ões) de Koehler, e que se alia à 
referida recombinação sintáctica dos versos, é a recorrência à perífra-
se para satisfazer a prosódia, a rima e a extensão do verso. Veja-se a 
esse propósito como novamente os dois elementos caracterizadores 
do sujeito poético no verso décimo “Eu sou o Vagabundo, o Deser-
dado...” se transformam em “I am the outcast, craving love’s sweet 
gain!”[negritos nossos] Ainda que, na verdade, acabe por cair muito 
na paráfrase que, como vimos não desejava (vv. 6 e 8, por exemplo), 
Prestage não leva tão longe a sua tradução quanto Koehler. 

Por último, do ponto de vista da fidelidade ao conteúdo, o último 
terceto é aquele em que aparenta ser o mais conseguido, equilibrando 
Koehler a forma e o conteúdo, não se desviando nem sintáctica nem 
semântica nem lexicalmente do que diz Antero. 

de uma forma geral, então, não existe uma tradução que nos pa-
reça completamente certa e adequada, isto é, que respeite integral-
mente a forma e a música dos sonetos anterianos. Não será, talvez, 
esse o propósito quando traduzimos um poema, sobretudo se aten-
dermos ao que defendem os mais puristas teóricos da tradução literá-
ria: não é possível traduzir poesia, apenas recriá-la numa outra língua 
de chegada.16 Podemos advogar, em defesa de Sylvester Rosa Koehler, 

16. A sua decisão, como diremos de seguida, coaduna-se pela forma como se anuncia a própria tradu-
ção no subtítulo – “englished by Edgar Prestage.” Não estamos, portanto, perante uma tradução, 
diz-nos o tradutor, mas sim uma “versão”.
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no entanto, que ao recriar na língua inglesa estes seis sonetos de An-
tero, numa empresa cheia de boas intenções (um “trabalho de amor” 
como lhe chama), o seu intento terá estado mais próximo daquilo 
que Pessoa, como vimos a início, nos diz ser a maior dificuldade em 
traduzir Antero.17 dito por outras palavras, estes seis sonetos estão 
cheios d’ “aquela música suave, triste e penetrante, íntima de lirismo” 
que o poeta da Mensagem diz ser a “grandeza lírica” do poeta micae-
lense – e esta recriação/traição, a de Koehler, talvez seja a única forma 
correcta de efectivamente o trazer para a língua inglesa. 

Nota: As reproduções digitais são da nossa responsabilidade, fei-
tas no âmbito da bolsa Fct SFRH/bPd/101758/2014.
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(Re)Descobrir D . Catarina de Bragança: Variações de um Caso
Anglo-Português em Romances históricos do Século XX

em Língua Inglesa1

1 .

f
igura durante muito tempo apagada pela história, a imagem 
da Rainha d. catarina de bragança tem vindo a ser redesco-
berta progressivamente. Variadíssimos autores se debruçaram 
sobre a sua biografia, a diplomacia, o problema histórico da 
aliança política, os tratados e o casamento, a iconografia, a 

sua figura como mulher, o regresso a Portugal, os paços onde viveu, 
o envolvimento em assuntos de Estado nas duas vezes em que foi 
regente do reino, entre outros aspectos.

A elaboração da tese de doutoramento intitulada A Melhor Jóia 
da Coroa. Representações de D. Catarina de Bragança na Literatura In-
glesa, (castel-branco, 2005) tornou possível analisar e aprofundar 
a projecção de d. catarina de bragança na literatura inglesa. tra-
tava-se de um espaço em aberto pois, durante um longo período, 

1. Este artigo é uma versão da comunicação “(Re)descobrir d. catarina de bragança: Variações de 
um caso Anglo-Português em Romances Históricos do Século XX em língua Inglesa”, apresentada 
no âmbito do 2nd International Conference on Anglo-Portuguese Studies, que teve lugar na Fundação 
calouste Gulbenkian, em lisboa, de 18 a 20 de Abril de 2011.

Maria da Conceição Emiliano 
Castel-Branco

FcSH/cEtAPS
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minimizou-se e subvalorizou-se a importância da presença da rai-
nha portuguesa em Inglaterra, a sua repercussão seminal na litera-
tura inglesa do seu tempo, assim como a dimensão dessa repercus-
são até à actualidade. Ao contrário do que alguns investigadores 
afirmaram, não só os textos literários existentes sobre d. catarina 
de bragança não são insignificantes, como o interesse e a qualida-
de de alguns deles ultrapassam as omissões ou breves comentários 
sobre a sua figura que se encontram em histórias de Inglaterra.2 de 
alguma forma, o trabalho referido pretendeu contribuir para o (re)
conhecimento da tradição literária existente em torno da figura da 
infanta portuguesa que se tornou rainha de Inglaterra, incluindo 
obras do século XVII até aos nossos dias, da poesia ao romance 
histórico, da sátira à biografia. Na realidade, não sendo um mito, 
a tradição catariniana na literatura inglesa está ligada ao mito da 
aventura e da diáspora lusitana no mundo e tem início com a sua 
presença em Inglaterra, como segunda figura do reino.3

Este estudo pretende sublinhar a imagem de d. catarina de 
bragança, vista por autores de romances históricos em língua in-
glesa em que a rainha é a personagem principal. Essas narrativas 
de ficção histórica contribuem para fundamentar a existência de 
uma tradição literária em Inglaterra em torno daquela que, no seu 
tempo, foi designada, pelo próprio rei charles II, como “a melhor 
jóia da coroa”.

2. cf. “As comemorações, a Poesia e as Artes do Espectáculo por ocasião do 350º Aniversário da 
Entrada em londres da Rainha d. catarina de bragança pelo Rio tamisa”. Revista de Estudos Anglo-
-Portugueses, n. 22. dir. Maria leonor Machado de Sousa. lisboa: Fct/cEtAPS, 2013. 105-135, de 
minha autoria. Ver Anexo I. d. catarina de bragança na Poesia Inglesa.

3. cf. “o Percurso Anglo-Português da Rainha d. catarina de bragança”. Revista de Estudos Anglo-
-Portugueses, nº 15. lisboa: Fundação para a ciência e a tecnologia, centro de Estudos Anglo-Por-
tugueses, Faculdade de ciências Sociais e Humanas, 2006. 155-203, de minha autoria.
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2 .

As representações literárias que surgem nos romances históricos 
em apreciação, em forma de analogia ou de variações, são expres-
sivas do impacte e da redescoberta da figura da infanta portugue-
sa que se tornou consorte de charles II de Inglaterra. Estas obras 
distinguem-se entre si não tanto por divergências ou antagonismos, 
mas mais especificamente por variações de estrutura, de estilo, de 
enquadramento narrativo, variações na valorização de determina-
dos temas, na apresentação de maior ou menor documentação ou de 
mais ou menos ilustrações.

durante séculos, o conhecimento histórico que se teve da rainha 
de Inglaterra foi forjado pela imagem disseminada por determinados 
autores do século XVII e seguintes. Na realidade, a figura de d. catari-
na de bragança dividiu historiadores e escritores no seu tempo e nou-
tros tempos: são conhecidos aqueles que a defenderam (e defendem), 
e os que a atacaram (e atacam). No entanto, a imagem divulgada por 
autores como burnet e dartmouth, Macaulay e Forneron posterior-
mente, atingiu o grau de injustiça ou, mesmo, de calúnia.

As representações de d. catarina de bragança na literatura ingle-
sa alteraram-se substancialmente com a descoberta de determinados 
manuscritos — memórias, cartas e diários — escritos na época da 
Restauração. durante largo tempo desconhecidos, começaram a ser 
difundidos extensivamente após a sua divulgação e publicação em 
meados do século XIX. os diários de Samuel Pepys e de John Eve-
lyn, por exemplo, obras representativas da escrita memorialista da 
sua época, escritas no século XVII e publicadas apenas na primeira 
metade do no século XIX, revelaram-se um manancial de informa-
ção fundamental para o conhecimento do reinado de charles II. do 
mesmo modo, foram seminais na génese de novas biografias sobre a 
consorte de charles II. Para além da obra destes dois autores encon-
tram-se igualmente referências a d. catarina de bragança em mui-
tos outros manuscritos semelhantes da época da Restauração, na sua 
maioria narrativas íntimas escritas, na generalidade, sem pensar em 
publicação, como memórias, cartas e diários redigidos por homens e 
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mulheres do século XVII. tornando-se acessíveis ao público ao longo 
do século XIX, permitiram reescrever a história da segunda metade do 
século XVII, mais especificamente o período pós-Restauração, depois 
de 1660, a reinterpretação da vida e da cultura na corte de charles II, 
assim como ter acesso a variadíssimos aspectos, até então desconhe-
cidos, da vida da rainha consorte.As narrativas íntimas e privadas, 
tardiamente publicadas, foram uma fonte de informação minuciosa, 
detalhada e inovadora ao apresentar visões prismáticas desse período, 
em grande parte com representações mais alargadas e diversificadas 
do que as imagens já divulgadas, em parte pela historiografia e pela 
poesia circunstancial setecentista.

Foi através da intersecção de diferentes impressões subjectivas re-
gistadas em correspondência, diários e memórias, do cruzamento da 
literatura e da história ou da “interpenetração da crónica e da literatu-
ra” (Sousa: 12), utilizando uma expressão de Maria leonor Machado 
de Sousa, que se tornou possível (re)descobrir as múltiplas faces de d. 
catarina da bragança, concebidas pelos seus contemporâneos.

A imagem da rainha, forjada por historiadores e observadores no 
século XVIII, foi uma imagem contingente e construída a partir dos 
poucos materiais então disponíveis sobre o século anterior. Em diver-
sos poemas do século XVII relativos à chegada, casamento e vida na 
corte, e em que a Rainha d. catarina era a protagonista, encontrava-se 
representada de acordo com as directrizes estéticas dos cânones em vi-
gor, como a poesia laudatória ou gratulatória ou, de forma antinómica, 
através da sátira, amplamente utilizada e divulgada na época.

os autores de diários e memórias foram observadores atentos da 
sociedade e da corte, mas não estavam vinculados a normas a não 
ser as da sua sensibilidade, da opinião, da observação e da descrição 
espontânea, dentro do circunstancialismo próprio da época, e a que 
se pode acrescentar igualmente a correspondência a que se teve acesso. 
As de narrativas de carácter intimista são, provavelmente, aquelas que 
mais contribuíram para o surgimento de biografias e romances sobre 
d. catarina no século XX, e são também as que melhor identificam o 
seu perfil histórico, pelo carácter humano que espelham e configuram 
quando se referem à rainha de Inglaterra.
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com a disponibilidade dos novos materiais mencionados, as bio-
grafias em língua inglesa que começaram a proliferar ao longo do sé-
culo XIX tiveram um papel essencial na representação da rainha de 
Inglaterra e, por sua vez, a informação e a documentação nelas reuni-
das constituíram material imprescindível e fundamental para a vaga 
de romances históricos sobre a Rainha que gradualmente se publicou 
durante o século XX. Essas biografias de d. catarina de bragança e 
outras em língua portuguesa, assim como grande parte dos romances 
históricos, são hoje obras raras e difíceis de encontrar.

No estudo e reconhecimento da tradição literária inglesa sobre 
d. catarina de bragança, há que destacar a publicação da biografia 
“catharine of braganza, Queen-consort of charles the Second, King 
of Great britain”, parte integrante do ambicioso projecto de Agnes 
Strickland, Lives of the Queens of England from the Norman Conquest 
(1841), a biografia Catherine of Bragança, Infanta of Portugal and Que-
en Consort of England (1908), de lillias campbell davidson, que se 
tornou uma referência para quase todos os autores portugueses e in-
gleses que posteriormente escreveram sobre ela, e, também, as obras 
de Janet Mackay (1937), Virgínia Rau (1941) e Augusto casimiro 
(1956), entre outros.

Agnes Strickland, na análise das fontes que utilizou, detectou al-
gumas das contradições em obras de outros autores e não se coibiu 
de fazer sérias críticas ao que ela considerou o trabalho pouco ho-
nesto de determinados historiadores, não poupando Gilbert burnet, 
do século XVII e, também, Macaulay, do século XIX, por algumas 
afirmações pouco justas e desadequadas à realidade histórica. Esta 
historiadora definiu d. catarina de bragança como uma rainha mui-
to maltratada pela história, mas que sempre agiu com recta intenção, 
motivada pela sua consciência e sentido do dever.

lillias c. davidson divulgou dados inéditos e documentos fun-
damentais, como cerca de oitenta cartas trocadas entre d. catarina 
e o seu irmão, o rei d. Pedro de Portugal, correspondência entre o 
soberano inglês e a sua irmã Minette, em França, onde se encontram 
alguns comentários sobre a consorte, cartas para o chanceler, Lord 
clarendon e, ainda, o testamento da rainha de Inglaterra.
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Janet Mackay, por sua vez, em Catherine of Braganza utilizou fon-
tes inglesas, portuguesas e francesas, citou múltiplos manuscritos 
e utilizou, ainda, diários, cartas, memórias, obras históricas, do-
cumentos oficiais, excertos de poesia da época e, também, alguma 
iconografia de então. deve destacar-se, igualmente, o facto de apre-
sentar de forma organizada, um conjunto de momentos marcantes 
no percurso de d. catarina em Inglaterra, posteriormente utilizados 
por outros autores em ficção histórica na sua recriação biográfica da 
consorte de carlos II.

3 .

os romances históricos em língua inglesa sobre d. catarina de 
bragança, obras narrativas que apresentam uma imagem ficcionada 
da rainha, são posteriores às biografias de l. c. davidson e J. Ma-
ckay, sendo visível o aproveitamento da documentação apresentada 
por estas autoras. Até à data, foram publicados os seguintes: Resto-
ration Carnival. Catherine of Braganza at the Court of Charles II. A Ro-
mantic Biography (1937), de Maurice bethell Jones; With All My Heart. 
The Love Story of Catherine of Braganza (1951), de Margaret campbell 
barnes; Wife to Charles II (1965), de Hilda winifred lewis; Catherine 
of Braganza, Charles II’s Queen (1967), de Hebe Elsna; The Sceptre and 
the Rose (1967), de doris leslie; The Portingale (1976), de Alison Ma-
cleod; The Pleasures of Love: the Story of Catherine of braganza (1991), 
de Jean Plaidy; e The Merry Monarch’s Wife (2008), uma reedição de 
The Pleasures of Love com um título novo. tratou-se de uma iniciativa 
da editora americana three Rivers Press que, em 2003, começou a 
reeditar as obras de Jean Plaidy, alterando alguns dos seus títulos.

todos estes autores revelam formas diversas de olhar d. catari-
na, mais ou menos documentadas, mais ou menos ficcionadas ou 
mais ou menos romanceadas, variando, inclusivamente, no que diz 
respeito à designação do nome próprio da rainha. o romance his-
tórico obriga necessariamente o leitor a confrontar-se com factos da 
história, com elementos extratextuais e com elementos de ficção. As 
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obras mencionadas nem sempre revelam o rigor de um estudo his-
tórico. No entanto, a investigação levada a cabo pelos respectivos 
autores é o pilar do seu carácter verosímil, supondo-se que o au-
tor não ambiciona deturpar ou inventar os factos. trata-se de recriar 
uma outra realidade, a realidade da ficção. Sem entrar em longos 
debates de género literário, pretende-se apresentar de forma breve 
e não exaustiva, algumas características destes autores e respectivos 
romances, muitos deles inéditos em Portugal, de forma a perspec-
tivar a imagem que conceberam da infanta portuguesa rainha de 
Inglaterra, tendo em conta a contingência de poderem vir a surgir 
ainda novos exemplos deste subgénero literário.

4 . 

Quando Restoration Carnival. Catherine of Braganza at the Court 
of Charles II. A Romantic Biography, de Maurice bethell Jones, foi 
publicado em 1937 (V. Anexo I),4 estava ainda muito próximo o 
lançamento da biografia elaborada por Janet Mackay. A obra de 
M. b. Jones contém algumas reproduções de quadros da época e 
a bibliografia é apresentada não como o conjunto das obras con-
sultadas, mas como o conjunto dos autores considerados por Mau-
rice Jones como seus colaboradores directos. o autor privilegiou, 
de forma quase exclusiva, a narração da vida de catherine já em 
Inglaterra na corte de charles II, ao contrário das biografias e da 
maior parte dos outros romances, que se estendem por outras fases 
da vida de d. catarina de bragança, de Infanta a Rainha-viúva. o 
subtítulo, “A Romantic biography”, anuncia uma biografia da rai-
nha num contexto histórico e ficcional, com particular relevo para 
questões amorosas.

4. o conjunto de Anexos que se encontram no final do texto apresentam os frontispícios dos roman-
ces históricos em língua inglesa sobre d. catarina de bragança aqui mencionados, assim como as 
capas das traduções para português que se conhecem até agora. Na sua maioria são obras de difícil 
acesso.
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A introdução da obra descreve o funeral da protagonista, já em 
Portugal, homenageada como rainha regente por representantes de 
toda a sociedade, clero, nobreza e povo: “For in the few months of 
regency for her brother she had ruled skilfully and wisely” (Jones: i) 
e, num tom místico ou lendário, o narrador afirma também: “but 
here and there in that island kingdom of the north were to be found 
middle-aged people who remembered her when they read of her dea-
th (…).” (Jones: ii)

A narração que se segue é construída a partir de contínuas ana-
lepses. o primeiro capítulo, dando início à perspectivação do pas-
sado de d. catarina, começa in media res, com catherine, rainha 
de Inglaterra, no mar alto a bordo do navio real, Royal Charles, a 
caminho do seu novo país. Nesse momento, as suas recordações 
viram-se nostalgicamente para a terra natal através de nova ana-
lepse, proporcionando ao leitor o relato dos episódios de despe-
dida passados em Portugal. Assiste-se, assim, a uma progressiva 
regressão temporal da narrativa, através de um leque de artifícios, 
como por exemplo, uma analepse dentro de outra analepse, o re-
curso ao suspense, demonstrando, por parte do autor, uma preo-
cupação estética com o enquadramento narrativo. o romance ter-
mina com a morte de charles II e com o desabafo de catherine: 
“ ‘Now I will go home to Portugal,’ catherine said. (…) Yes, I will 
go.” (Jones: 307)

os capítulos não estão intitulados e a acção desenrola-se em 
função de determinados acontecimentos, factos, celebrações, en-
contros públicos e privados, sem referência a datas específicas. 
Porém, o facto de não haver concretização temporal exacta destes 
momentos, o que poderia ser desejável em termos de informação 
histórica, sugere o pressuposto de que o leitor teria alguma familia-
ridade ou conhecimentos sobre o reinado de charles II, conseguin-
do acompanhar da mesma forma a evolução do tempo histórico e 
o tempo da ficção.

Apresentando essencialmente uma história de afectos, o per-
curso de uma jovem rainha apaixonada apesar das infidelidades 
do soberano, Jones expôs, ao longo de 309 páginas, momentos 
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fundamentais da biografia de d. catarina de bragança como o seu 
profundo choque cultural, a entrada triunfal em londres, a incapa-
cidade de levar as gravidezes até ao fim e as suas consequências e o 
posterior descontentamento popular contra a sua religião.

5 . 

Em 1951, foi publicado simultaneamente em Inglaterra e nos 
Estados unidos With All My Heart. The Love Story of Catherine of 
Braganza, de Margaret campbell barnes. (V. Anexo II) Sem ilus-
trações e sem bibliografia, apresenta uma árvore genealógica dos 
Stuarts, complemento histórico do romance e, em tom de preâm-
bulo, o soneto “How do I love thee? let me count the ways”, de E. 
b. browning, de Sonnets from the Portuguese. Apesar de não mencio-
nar a bibliografia consultada, os factos destacados revelam ampla 
investigação e conhecimentos históricos correctos, mesmo sem 
apresentação de datas precisas, permitindo que o romance se de-
senvolva a partir do percurso histórico da Rainha de Inglaterra e 
dos seus amores (ou desamores). tal como no romance anterior-
mente mencionado, os capítulos também não estão intitulados e a 
passagem do tempo é equacionada pelo clima, pela mudança das 
estações, dos meses, de mais um ano que passou, não de anos civis 
em concreto. Não se trata, efectivamente, de uma obra de carácter 
documental, nem se dirige a quem queira dados cronologicamente 
rigorosos sobre a época. É essencialmente uma história que pre-
tende dar a conhecer a vida privada da consorte de charles II em 
Inglaterra.

A expressão que dá o nome ao título, With All My Heart, apa-
rece recorrentemente na narrativa, com diversas variantes e através 
de diferentes personagens, servindo os diferentes contextos e/ou 
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situações.5 Pensa-se que fosse uma expressão comum de charles II e 
até o escritor vitoriano charles dickens a citou quando transcreveu 
as últimas palavras do soberano: “Alas! poor woman, SHE beg MY 
pardon! I beg hers with all my heart. take back that answer to her.” 
(dickens, 1851)6

5. Apresentam-se aqui alguns dos diferentes momentos e variantes em que a expressão foi utilizada ao 
longo do romance. As expressões a negrito são da responsabilidade da autora deste trabalho. Num 
diálogo entre charles e catherine, em que esta, de forma emocionada, afirmou desejar dar rapida-
mente um herdeiro ao Rei, charles respondeu: “when tears trembled on her dark lashes (…) they 
were brighter than any of those priceless pearls she had meant to wear. (…) ‘With all my heart!’ 
agreed charles. ‘I cannot think of anything which would make my people – or me – love you more.’ 
” (31); quando o Secretário de Estado, Edward Nicholas, lhe levou a lista dos nomes e nomeações 
da sua casa real para aprovação, catherine respondeu: “ ‘With all my heart!’ agreed catherine, 
proud to be able to pronounce so glibly the gracious words so often on her husband’s lips.” (46); 
numa conversa íntima entre Countess Maria Penalva e catherine, a dama portuguesa mais velha 
da sua casa real, ecoando o soneto de browning, questionou a Rainha sobre os seus sentimentos 
para com o Rei: “ ‘How much do you love him, dear child?’ she asked. And suddenly (…) catherine 
knew and accepted the implications of her answer. ‘With all my heart,’ she mimicked softly, in her 
husband’s tongue.” (81); na recepção da Rainha-mãe, Henrietta Maria, charles II apareceu junto de 
catherine e convidou-a a regressar na sua carruagem, mas a resposta já não saiu dos seus pensa-
mentos, pois na carruagem real já se encontrava Lady castlemaine: “catherine looked up at him in 
pleased surprise. ‘With all my heart!’ was the laughing formula welling to her lips until she caught 
sight of barbara castlemaine already seated in the gilded coach.” (93); a mesma expressão serviu 
para descrever os sentimentos de catherine noutra situação, quando intimamente chega a invejar 
a proximidade do valet do Rei, toby Rustat, que o ajuda a vestir, o segue e acompanha para todo o 
lado: “And with all her heart catherine envied him.” (165); noutro momento, quando vão receber 
Minette a dover, charles utiliza uma variante da fórmula ao pensar que ela se lembraria “all her 
life” dos dias maravilhosos que lhe iam proporcionar (184); catherine, por seu turno, não tinha 
nada contra Minette, mas sentia-se entristecida por um aspecto: “it was so hard to see that light 
in her husband’s eyes which she, with all her love, could not ignite.” (184); noutra altura, numa 
conversa privada com o Rei, comparando os dois diaristas, Evelyn e Pepys, catherine pergunta-lhe 
o que é que ele pensa deles, como é que ele os vê: “I, my dear? Oh, with my heart, I suppose. but 
my mind is always there – at the back of it – jeering.” (211); num passeio pelos jardins de St. James’ 
charles e catherine cruzam-se, apenas aparentemente, de forma casual e esta pergunta ao sobera-
no se quer que o acompanhe a ver os novos patos, ao que ele respondeu com a expressão habitual: 
“With all my heart!” (222); num dos vários momentos de perseguição aos católicos em que James 
é afastado de Inglaterra, catherine, ao despedir-se do cunhado, afirmou: “I am glad. charles thinks 
this will blow over and you will both be back again soon. but whatever may befall politically, with 
all my heart I wish you many years of felicity in your family life, James.” (232); anos mais tarde, 
depois da morte de charles II, numa conversa entre catherine e John Huddleston, o padre católico 
que terá acompanhado charles nos últimos momentos de vida e assistido à sua conversão, a Rainha 
perguntou-lhe como é que charles reagiu quando James lhe falou num padre católico, ao que Hu-
ddleston respondeu: “with the very words you love and mimic, Madame,” smiled John Huddleston. 
“He said, ‘With all my heart.’” (275).

6. V. A Child’s History of England <http://www.online-literature.com/dickens/
childs-history-of-england/34/>
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A acção começa em Portugal, quando catalina, nome pelo qual 
a Rainha é tratada neste romance, tinha vinte e dois anos. Assiste-se 
ao ambiente das negociações com a Inglaterra, aos diálogos na corte 
portuguesa sobre a necessidade imperiosa de uma aliança para se de-
fenderem dos espanhóis, comenta-se o dote e as riquezas de tânger e 
bombaim como um atractivo para qualquer negociação, assim como 
a beleza do mobiliário rico do império português, desconhecido em 
Inglaterra, e para lá transportado com a comitiva de d. catarina de bra-
gança. As conversas e os diálogos são o meio privilegiado pelo narrador 
para inserir factos históricos, conferindo verosimilhança à narrativa.

Acompanhando o ponto de vista da protagonista em momentos 
importantes do seu percurso, a autora sublinha a descrição do esta-
do de choque inicial e do pouco entusiasmo de catalina por ter que 
casar com um monarca protestante. Esta perspectiva contrasta com 
a que se encontra em certas obras historiográficas ou biografias in-
glesas sobre d. catarina em que, relativamente às negociações para o 
casamento, privilegiam paradigmaticamente, mais do que a infanta 
e os seus sentimentos, as reacções e preocupações do lado inglês que, 
como refere o narrador, queria o comércio no oriente e, principal-
mente, “ready Money”. (barnes:16)

o ponto de vista português é também destacado através de diálo-
gos que têm lugar na corte, como por exemplo, quando se comenta 
que, apesar do problema da situação política portuguesa, enviar a in-
fanta portuguesa por uma perigosa travessia de mar para um país es-
trangeiro com cultura, língua e costumes diferentes era uma situação 
muito pouco ortodoxa pois, em opinião de d. Elvira, uma das damas 
da sua entourage, a Inglaterra resumia-se ao seguinte: “a barbarous 
island where they behead their kings.” (barnes: 17) Estes comentá-
rios e contra-argumentos só terminam quando, à semelhança do que 
afirmaram biógrafos e historiadores da actualidade, o narrador des-
creveu como o assunto se resolveu: “It was the unprotected virgin her-
self who accepted the sacrifice”. (barnes:18) A partir daqui a narração 
prossegue com alguns elementos no enredo eventualmente ficcionais 
mas verosímeis, como o facto de catalina ter ido ao convento despe-
dir-se das freiras suas amigas e de tantas outras pessoas. A descrição 
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dos festejos que, efectivamente, tiveram lugar nas ruas e no rio tejo, 
as manifestações de júbilo pela Infanta portuguesa que partia como 
Rainha de Inglaterra, a música de dia e de noite, são descritos como 
“A fantastic carnival of the tagus to take her to be England’s Queen”. 
(barnes: 20) expressão semelhante à da biografia de Agnes Strickland 
quando descreve o espectáculo de despedida no tejo: “an aquatic car-
nival to testify their joy”. (Strickland: 371)

o primeiro capítulo define o carácter da protagonista, as suas 
incertezas iniciais, mais agudas do que as saudades, a sua ingenui-
dade e falta de preparação para a vida que a esperava. o capítulo 
segundo apresenta Queen catherine já em Portsmouth, e a acção vai 
desenvolver-se até ao capítulo vinte e nove em que se encontra ca-
therine Queen Dowager, de novo em Portugal como Rainha Regente, 
com cabelos brancos e belos olhos escuros. depois da aclamação 
e festejos pelo seu regresso, aprendeu a governar o país, pondo em 
prática capacidades que potencialmente já tinha e que desenvolveu 
e amadureceu em Inglaterra, o que levou o narrador a sublinhar de 
novo os pensamentos mais íntimos de catherine: “ ‘How I wish that 
charles could see me now,’ she thought, looking round the splendid 
throne room.” (barnes: 280) Não deixou, no entanto, de recordar 
seguidamente os anos infelizes que passou em Inglaterra já viúva.

Este romance é, também, a narração de uma história de afectos: 
de d. catarina por Portugal e de catherine por charles II, incluindo 
pontualmente a descrição de alguns momentos de proximidade física 
entre os dois. A acção desenvolve-se pausadamente, tendo em conta 
que até mais de metade da narrativa se passam apenas quatro anos de 
vida em Inglaterra. (barnes: 182) No entanto, comenta o narrador, foi 
o tempo suficiente para a sua personalidade se manifestar, e para ad-
quirir, por necessidade de sobrevivência no seu novo país, as qualida-
des de auto-controlo, contenção, domínio de si própria e capacidade 
de reacção com dignidade; em síntese, diversas formas de actuar que 
vieram contrabalançar a falta de preparação inicial para lidar com 
as amantes do rei em público e em privado. (barnes: 53 e seguintes) 
o monarca apreciou a sua discrição e capacidade de ouvir as suas 
preocupações e descreveu-a como uma pessoa singular: “who said 
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little but understood”. (barnes: 172) Este admirava o seu gosto pela 
música e cultura e, como refere o narrador, desde que vira catherine 
a ler The Lusiads e outras obras sobre as explorações dos navegadores 
portugueses, charles II dirigiu-se várias vezes aos aposentos da rai-
nha e passou a conversar com ela sobre esses assuntos, pois verificou 
que em quase todo o lado onde os navios britânicos chegavam, os 
exploradores portugueses já lá tinham estado. (barnes: 109)

Muitos outros aspectos relevantes se encontram neste romance: 
a influência de determinados hábitos introduzidos por catherine na 
corte, o afecto que uniu o par real, a capacidade de adaptação e so-
cialização da rainha, a sua não intervenção na política que, como a 
própria personagem esclarece, se devia ao facto de não querer entrar 
em confronto com as amantes do rei activamente políticas e também 
por amar o soberano: “I would have you [buckingham] know that if I 
do not meddle in State affairs it is from the love I bear my husband.” 
(barnes: 235)

6 . 

A obra Wife to Charles II, de Hilda winifred lewis, publicada em 
1965 (V. Anexo III) foi o primeiro romance histórico sobre d. catari-
na de bragança a ser traduzido para português, com o título Catarina 
de Bragança Rainha e Esposa Humilhada (1997) por Armanda Veríssi-
mo e Maria de lurdes Ribeiro. (V. Anexo IV) Na elaboração deste ro-
mance, Hilda lewis apoiou-se numa bibliografia bem documentada. 
tendo como pano de fundo uma corte de intrigas, violência e into-
lerância, a autora tentou apresentar essencialmente a relação entre 
charles II e catherine. descreveu o soberano como excessivamente 
jovial, leviano, libertino e licencioso, mas também como engenhoso, 
estudioso, sábio e compassivo; revelou catherine como a “loving lit-
tle Portuguese princess” que soube ultrapassar a imensa dor causada 
pelas infidelidades do monarca e ganhar a confiança, lealdade, res-
peito e protecção do soberano perante uma nação que, em diversos 
momentos, a tentou afastar do trono pela incapacidade de ter filhos e 
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pela religião. com o tempo, catherine aceitou o seu afecto e confian-
ça, reconhecendo que, apesar das múltiplas amantes que o enchiam 
de prazer, era a ela que ele regressava, pois esta envolvia-o de com-
preensão, afecto e amor. Hilda lewis privilegiou, fundamentalmen-
te, a análise e caracterização das personagens, destacando o ponto 
de vista psicológico e humano. A frase inicial, expressiva dos pen-
samentos mais íntimos de catherine, encontra-se, de algum modo, 
mais próxima da ficção do que da verdade histórica: “She had always 
known that she was destined to be Queen of England.”7 Efectivamen-
te, em vários estudos ou biografias sobre d. catarina, salienta-se o 
facto de que o mais provável é que a infanta portuguesa mais do que 
desejar ser rainha, cumpriu o dever de aceitar ser rainha de Inglaterra, 
pela causa de Portugal. Seguem-se alguns dados sobre o seu nasci-
mento, infância, juventude, até às negociações com a Inglaterra. o 
epílogo apresenta catherine of braganza, Rainha-viúva de Inglaterra 
e regente de Portugal. É um capítulo de recordações, de pensamentos 
sobre o passado em Inglaterra, sobre charles II e sua irmã Minette:

How often did I trouble God with my complaints that charles whom I 

loved with all my heart, loved not me? I forgot what Minette said to me all 

those years ago; but now, now I remember it. To be allowed to love – it is the 

reason for living. So young she was for such wisdom. but I? I needed a long 

life to learn that truth. to be allowed to love; to keep that love faithful as 

long as one shall live – heaven’s best gift. Such a gift God gave me. For 

charles was my dear love and I was his wife. charles made glorious my 

life and for that I thank Him that knows all and orders all. (lewis: 350)

7. de entre vários autores que sublinham com convicção este facto, pode destacar-se theresa M. Sche-
del de castello branco:

 
É tão geral a convicção que uma coroa de rainha representava o desiderato máximo de uma 
princesa que não passa pela cabeça de ninguém que talvez dona catarina não tivesse queri-
do ser rainha de Inglaterra. E no entanto temos quase a certeza de que assim foi. Escreve o 
Marquês de Sande, então embaixador de Portugal em londres, que, não o tratando a rainha 
com as atenções que ele merecia, lhe perguntara, em certa altura, em que errara, para se poder 
emendar, e “nunca [diz ele] pude tirar de sua Majestade mais que haver eu sido a causa e ins-
trumento de se ver rainha de Inglaterra”. (1973: 57)
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catherine é caracterizada como uma mulher inteligente e com-
preensiva, que soube suportar as futilidades do monarca que, em úl-
tima instância, a procurava para ouvir os seus conselhos. A narrativa 
aborda também muitos outros temas que contribuem para a mol-
dura histórica do romance: a peste, o incêndio de londres, a cons-
piração papista ou popish plot, a intolerância religiosa, os problemas 
de sucessão, o facto de não haver herdeiro legítimo e, apesar deste 
facto, a recusa determinante do rei de se divorciar de catherine. A 
utilização de excertos de alguns poemas de Edmund waller, poeta 
da Restauração, contribui para deixar uma imagem muito positiva 
de uma rainha amável, paciente, inteligente e influente a nível cul-
tural, através de determinados hábitos que levou para Inglaterra e de 
outros que aí adquiriu.

7 . 

Em 1967 foi publicado, sob o pseudónimo de Hebe Elsna, o ro-
mance Catherine of Braganza, Charles II’s Queen, de dorothy Phoebe 
Ansle. (V. Anexo V) A obra inclui reproduções de pinturas e retratos de 
algumas figuras da época, um índice remissivo no final e uma biblio-
grafia bem documentada. os capítulos apresentam títulos que corres-
pondem a aspectos fundamentais da vida de d. catarina de bragança 
em termos temáticos, o que facilita o acompanhamento do enredo. 
Ao contrário de todos os outros romances, esta narrativa começa em 
1661, um ano antes da viagem para Inglaterra, no momento em que 
catherine recebeu a primeira carta de charles Rex e a lê: “this grace-
ful bethrothal letter was received by a girl of twenty two who, althou-
gh she had never seen the writer, was romantically in love with him.” 
(Elsna: 10) A obra destaca fundamentalmente a vida de d. catarina 
em Inglaterra e o período final em Portugal como Rainha Regente. 
catherine é apresentada como a rainha perspicaz e inteligente, que se 
soube adaptar, amadurecer e estabelecer grande cumplicidade com o 
soberano. A conclusão, que podia ser igualmente o início, é a expli-
citação dos objectivos e das razões subjacentes à elaboração da obra:
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So ends this brief study of a woman remarkable for her courage, inte-

lligence, loyalty and capacity to love. A happy woman. Few historians 

seem to have thought it worthwhile to record her remarkable life. As a 

general rule the many who have written biographies of charles II have 

passed over his consort with a few pitying, condescending sentences, 

describing her as the unhappy little woman brought over from Portugal 

to provide the King with heirs, in which duty she failed lamentably. Most 

have insisted that charles cared little for her, though it would seem that 

his words and actions disproved this. None have recognized the com-

munity of spirit between them, which even death could not terminate. 

(Elsna: 187)

8 . 

o romance histórico de doris leslie, de 1967, The Sceptre and the 
Rose, (V. Anexo VI) é uma obra bem documentada, como se pode 
verificar no epílogo ou afterword, onde a autora apresenta a biblio-
grafia utilizada e faz algumas considerações sobre os objectivos que 
presidiram à concepção do seu trabalho:

Although volumes have been written on the life of charles the Second, his 

biographers give us but the barest glimpse of his marriage or his wife. (…) 

In presenting this marriage of one of our most popular Kings I have ende-

avoured to point that which seems to have been overlooked by his many 

biographers: the psychological effect upon him of his wife’s patience, for-

bearance, and courage when confronted by those iniquitous persecutions 

that might well have brought her to the scaffold. Not until his full realiza-

tion of her true worth, during these years of terror, does the King emerge 

as the wise and brilliant politician acknowledged by modern biographers, 

in contrast to the Victorian’s opprobrium of a self-indulgent profligate, 

spendthrift, and womanizer. (leslie: 322)

o título da obra é claramente metafórico: o ceptro é charles II, 
a rosa é d. catarina de bragança. É dessa forma que o narrador a 
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designa em determinado momento, através de uma expressão que se 
aproxima mais do castelhano: 

He, for the present, was completely absorbed with his little girl wife, his 

pequeña rosa as he called her. She, in her naivety and innocence, contented 

him more than any of those others, schooled in all the artifices of the 

alcove. (…) (leslie: 27) 

catherine não dominava, nessa altura, a língua inglesa e charles 
II não dominava o português e, tal como nas cartas, a língua es-
panhola foi muitas vezes utilizada pelo par real para comunicar. A 
narrativa tem início em lisboa, no momento do embarque no navio 
Royal Charles, tendo como pano de fundo a descrição dos festejos e 
celebrações em lisboa e no tejo pelo embarque de catherine, rainha 
de Inglaterra, privilegiando o aspecto humano do momento em que 
os irmãos, d. Afonso e d. Pedro, se despedem, descem do navio e 
regressam a terra:

In the state cabin of the Admiral’s ship she stood surrounded by those 

privileged to accompany her aboard.

Very young, very small, and almost entirely extinguished by the circle of 

towering hidalgos and the sombre ladies of her mother’s court, she su-

ffered a succession of lachrymal farewells with an equally, if artificial, 

lachrymose response.

Her brothers, Alphonzo, the King, and Pedro, the Infante, were the last to 

leave. Having indulged in the abundant celebrations preceding her depar-

ture, they plentifully wept; not so catherine. She had shed no tears (…). 

(leslie: 2)

A jovem catherine é, de início, caracterizada como ingénua, in-
fantil e engraçada, com os seus hábitos e tentativas de adaptação a 
tantos aspectos, entre eles, a língua inglesa; simultaneamente, revela 
uma personalidade vincada, sólida determinação e grande piedade 
religiosa. tal como no romance anteriormente referido, também 
esta autora dá particular relevância ao comportamento e análise 
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psicológica de catherine, amplamente idealizada no início. Essa 
idealização é quebrada no momento em que entra em cena o nome 
de castlemaine, amante do rei, que transforma radicalmente o per-
curso da sua vida em Inglaterra. A autora apresenta ainda aspectos 
diversificados como o contraste entre a vida na corte de lisboa e a 
vida na corte de londres, o episódio da conspiração papista, des-
creve os problemas políticos e religiosos do reinado de charles II, 
entre muitos outros aspectos. A narrativa termina com a morte do 
soberano, as suas últimas palavras, a descrição da tristeza de ca-
therine e a proclamação do novo monarca. Apenas no epílogo, já 
mencionado, se fica a saber que, em Portugal, catherine chegou a 
ser rainha regente.

9 . 

obra rara e difícil de encontrar, The Portingale, de Alison Macleod, 
(V. Anexo VII) jornalista e escritora, é a história de catherine of bra-
ganza contada na primeira pessoa. Ao longo de 381 páginas, a auto-
ra explora a narração de um ponto de vista exclusivamente feminino 
num mundo excessivamente masculino: em Portugal foi amada como 
infanta e venerada por se tornar rainha de Inglaterra e, mais tarde, de 
novo em Portugal, rainha regente. Em Inglaterra foi rejeitada por parte 
da população e pouco amada na corte de charles II; se algum nobre 
amavelmente se aproximava dela e a tratava com respeito era afastado 
da corte, como sucedeu com o seu primeiro estribeiro-mor. Alison 
Macleod esclarece que, tal como em outros romances históricos que 
escreveu, teve que se documentar para não incorrer em erros que pas-
sam de geração em geração como por vezes sucede em determinadas 
circunstâncias neste tipo de narrativas. Apresenta como exemplo uma 
carta que induziu bastantes autores em erro sobre determinada ati-
tude e/ou alegado favorecimento da religião católica atribuídos a d. 
catarina de bragança; menciona os principais arquivos e bibliotecas 
onde fez a sua investigação; e, para além disso, refere como se dedi-
cou a estudar a língua portuguesa como complemento à escrita do 
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romance. Na realidade, ao contrário de autores de romances aqui já re-
feridos, os nomes portugueses que menciona estão, em geral, correc-
tos: a Infanta é “catarina” e não “catalina” e a condessa é “Penalva” e 
não “Penelva”, para dar apenas alguns exemplos.

A história começa em lisboa, em 1662, com a seguinte frase: “My 
mother was very strict in protecting me”, (Macleod: 9) projectando 
em seguida os pensamentos de catherine, num breve flashback, para 
a sua infância. As personagens são muito elaboradas, mesmo as da 
corte de lisboa, como o rei d. Afonso, contextualizando e perspecti-
vando mais facilmente a figura da sua irmã. A evolução da narrativa 
é demorada na caracterização de determinadas personagens contem-
porâneas da rainha: “Father Vieira” a denunciar o tráfico de escravos 
e a Inquisição; Elizabeth cellier a tentar fundar um Hospital e um 
College of Midwives; e Aphra behn a tornar-se a primeira mulher es-
critora profissional. A autora detém-se, também, em determinados 
episódios que acabam por se transformar em enredos secundários 
ou breves sub plots, como acontece com a narração da “conspiração 
papista”. catherine é descrita como uma mulher que soube conquis-
tar a confiança do soberano, apesar das muitas e variadas amantes, e 
que no regresso a Portugal teve que governar o seu país, com espírito 
prático e audaz, diferente da imagem estigmatizada de figura apaga-
da e quase invisível prevalecente em muitas histórias de Inglaterra. 
Este é um romance histórico que tem a particularidade de apresentar 
um certo tom feminista e de sublinhar a relevância da defesa dos 
direitos e liberdades das personagens femininas. o final do romance 
é ocupado com o tratado de Methuen em 1703, os diálogos de d. 
catarina com os generais de d. Pedro e um desabafo da rainha:

there are people who mean to kill me, and may succeed. but while I live, 

I must work to protect my country from King louis. I must bring trade to 

our harbours, and food to our people. If I could also bring some light into 

their darkened minds, if I could show them that the religion we profess is 

nor served by injustice and cruelty, I would be doing them an even great-

er service. but this task I may have to leave to those who come after me. 

(Macleod: 381)
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10 . 

The Pleasures of Love, de 1991, (V. Anexo VIII) é o nono volume da 
série The Queens of England, de Jean Plaidy. também deste romance 
existe uma tradução portuguesa com o título Os Prazeres do Amor – A 
História de D. Catarina de Bragança (2008). (V. Anexo IX) Sob o pseu-
dónimo de Jean Plaidy, a escritora Elianor Hibbert, prolífica autora 
de romances históricos,8 dedicou-se, na última década do século XX, 
a uma rainha sobre a qual não se tinha escrito muito e que não era 
muito conhecida do público em geral. A obra, sem ilustrações mas 
com uma bibliografia seminal, é narrada na primeira pessoa e em 
flashback, desde o início da história. Em geral, os romances históri-
cos desta autora são considerados, por alguns críticos, bem escritos, 
apelativos, bem documentados e reveladores de investigação e pes-
quisa preliminar. A autora menciona a presença da protagonista em 
diversos contextos históricos: descreve, por exemplo, o casamento 
da infanta portuguesa como parte de uma aliança política definida 
pelos tratados de 1661 e os problemas diplomáticos que a aliança 
suscitou, uma vez que esta foi apenas apoiada por potências então 
inimigas de Espanha, como a França e a Inglaterra, que reconhe-
ceram a soberania de d. João IV. Este problema foi agravado pelo 
facto de que o Papa, sob influência de Espanha, não reconheceu de 
imediato a independência de Portugal, influenciando desse modo 
outras nações europeias.

descreve d. catarina como uma rainha católica numa Inglaterra 
protestante, recebida, em geral, com grande frieza em termos públi-
cos e privados, obrigada a enfrentar as sucessivas infidelidades do rei. 
d. catarina partiu para Inglaterra com uma visão idealizada do ca-
samento e da soberania, visão que rapidamente perdeu quando teve 
que se adaptar a uma corte licenciosa repleta de intrigas, dominada 

8. Eleanor Hibbert (1906–1993) foi uma autora britânica que escreveu centenas de romances histó-
ricos, organizados em colecções ou por dinastias, de diferentes épocas e nacionalidades. os seus 
pseudónimos mais conhecidos são Jean Plaidy, Victoria Holt e Philippa carr, tendo também utiliza-
do outros nomes como Eleanor burford, Elbur Ford, Kathleen Kellow, Anne Percival e Ellalice tate.
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pelo rei e por cortesãos libertinos e pelos seus múltiplos pleasures of 
love, expressão que dá o título ao romance. Quando se percebeu de 
que d. catarina não daria um herdeiro a charles II, choveram as 
pressões para um divórcio, acompanhadas por uma conspiração re-
ligiosa sem precedentes, apenas ultrapassada, no final, pelo afecto e 
defesa da consorte pelo rei. A história é familiar e não muito original: 
uma jovem infanta cuja felicidade pessoal é subjugada por assuntos 
de Estado, vivendo à sombra da política e dos ataques e intrigas so-
fridos. o título da obra é a transcrição do verso de um poema cuja 
autoria é atribuída ao próprio monarca. John Heneage Jesse, em Me-
moirs of the Court of England, antecedendo a transcrição do poema na 
totalidade, afirmou o seguinte: “charles is said to have been himself 
a poet, and if, as Sir John Hawkins affirms, and as Horace walpole 
thinks probable, the following verses were really his composition, he 
has some merit as a lyric poet”. (Jesse: 329) No último capítulo, in-
titulado “Portugal”, catherine, de regresso ao país de origem, tenta 
não recordar charles a rir com barbara castlemaine, a divertir-se com 
Nell Gwynne, a deleitar-se a olhar para Frances Stuart ou em em-
brenhada conversa com louise de Keroualle, algumas das amantes 
do monarca e as mais marcantes. Em vez disso, prefere lembrar-se 
dele junto do seu leito quando esteve quase a morrer, da sua ternura 
quando os seus inimigos a tentaram afastar do trono e da canção que 
ele escreveu, gostando de pensar que a última quadra seria para ela:

And so I came home.

the years are passing, as they do quickly as one grows old. I am surround-

ed by good friends. (…) I would think of the song he once wrote, and I felt 

that the last verse was meant for me:

‘but when I consider the truth of her heart

Such an innocent passion, so kind, without art

I fear I have wronged her, and hope she may be

So full of true love to be jealous of me

o then ‘tis I think no joys are above

the pleasures of love.’
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I was the innocent one. He wanted my love. He could never be faithful to any 

one woman, but that did not mean he did not love. (Plaidy, 1991: 424-25)

Segundo alguns autores, charles II escreveu-o a pensar em Fran-
ces Stuart, jovem muito desejada pelo soberano e com quem muito 
se distraiu, mas que fugiu da corte para não ter que ceder fisicamen-
te ao monarca e poder casar com Lord Richmond.

The Merry Monarch’s Wife: the Story of Catherine of Braganza, de 
2008, (V. Anexo X) é a reedição de The Pleasures of Love: the Story of 
Catherine of Braganza, de Jean Plaidy, com um título e capa diferentes.

11 . 

Verifica-se, assim, que há tópicos transversais a estes romances 
históricos, como o facto de d. catarina se destacar como aquela mu-
lher que se fez respeitar numa corte que era, no início, totalmente 
desconhecida e, em tantos momentos e situações, adversa. também 
na ficção, os escritores demonstraram que o monarca, que a obrigou 
a conviver com as suas amantes, por vezes diariamente e nos seus 
próprios aposentos desrespeitando a dignidade pessoal da consorte, 
a defendeu publicamente em diferentes ocasiões. outros atributos 
comuns na personagem Catherine são a sua paciência e a sua perseve-
rança, qualidades, aliás, fundamentais numa consorte. d. catarina 
personificou-os na história, na poesia, nas narrativas intimistas e 
nos romances históricos. Não era dócil como se esperava, diziam 
alguns. É que, na realidade, a personagem retratada é reveladora de 
vontade própria e firmeza na moral e religião, o que é diferente de 
uma representação de passividade ou docilidade.

Em termos literários, a imagem de d. catarina de bragança ad-
quiriu no século XX uma configuração singular de normalidade, 
mais própria e mais adequada, que se encontra no conjunto de arti-
gos, biografias e romances históricos que foram surgindo. Ao contrá-
rio de outras figuras da história portuguesa, como d. Inês de castro 
ou d. Sebastião, d. catarina de bragança não é um mito nacional, 
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como já se referiu em outros contextos. No entanto, a sua divulgação 
em Inglaterra e o seu tratamento literário contribuíram para a se-
dimentação de uma determinada visão de Portugal, dado que falar 
dela, como d. catarina ou Katherine ou catherine ou Kate, falar da 
sua comitiva, da sua música, da sua religião foi, em tantas circuns-
tâncias, para a grande maioria da população inglesa, a única forma 
de conhecer Portugal.

d. catarina viveu pessoalmente a aventura lusitana no mundo 
através de três tópicos fundamentais do imaginário português: cru-
zou o mar; deixou, levou e guardou saudades; e, apesar das contin-
gências e controvérsias, viveu pessoalmente o amor, poucas vezes 
correspondido. Essa aventura portuguesa é retratada de forma in-
termitente directa e indirectamente, explícita e implicitamente, em 
língua inglesa na literatura em seu nome. Aliás, já em 1662, o poeta 
lancelot Reynolds descreveu, em verso, o itinerário anglo-português 
da viagem e, simultaneamente, o itinerário da vida de d. catarina 
de bragança como uma aventura — “A Royal adventure” (verso 16). 
Se o período pós-Restauração se encontra na génese de uma tradição 
literária inglesa que transformou a figura de d. catarina numa per-
sonagem significativamente representada no seu tempo, foi a poste-
ridade que garantiu a continuidade da tradição e permitiu o estudo 
e a análise da fortuna literária da imagem de d. catarina de bragan-
ça. Sobre esta matéria destacam-se, sem dúvida, as biografias e, de 
modo particular, os romances históricos em língua inglesa sobre a 
infanta portuguesa que se tornou rainha de Inglaterra.
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The Rhetoric of Eugenics and the Portuguese
in new England: a Case Study

Introduction

a
merican literature rarely contains positive or uplifting por-
trayals of Portuguese Americans. on the contrary, fiction-
al representations mostly associate Portuguese with violent 
behavior, bloodthirstiness, mysteriousness, and unpredicta-
bility. American texts tend to associate this ethnic minority 

with dirt, drunkenness, alcoholism, drug trafficking and ignorance 
and Portuguese women with sexual license and perversion.1

the Portuguese, however, were unaware of these fictional rep-
resentations and seldom rebelled or were offended by them. As leo 
Pap has shown, the Portuguese in the united States tended to be 
a peaceful, ill-educated, and unquestioning people eager to secure 
the economic conditions for survival in this new environment. (Pap: 
118-19) one of the few documented outbursts of violence involving 
this ethnic minority took place in 1922, in the textile mills of Rhode 
Island, where Portuguese and Italian workers went on strike because 
of economic exploitation. Although these Portuguese textile workers 
went on strike, their plight was stifled and left few traces. (Zinn: 376; 
Almeida: 505-33)

1. cf. Silva, 2008. 

Reinaldo Francisco Silva
universidade de Aveiro
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what did stir the Portuguese community strongly, in contrast, 
was the study Two Portuguese Communities in New England by the 
criminologist and sociologist of the university of Illinois, donald R. 
taft. the strong reaction by the Portuguese to this study is intriguing 
for a number of reasons. First, it suggests that the Portuguese in New 
England were mindful of what the dominant culture was saying or 
writing about them. And, second, because they had the courage to 
get together as a group to demonstrate and use the press to express 
their grievances. 

this essay will argue that taft’s study supports the exclusion-
ary rhetoric of Progressive politics of the 1920s, which culminated 
in the immigration acts of 1917-1924 that all but closed America’s 
doors to Southern Europeans. Moreover, it voices America’s paranoia 
about the boundaries of whiteness. More specifically, this article will 
show that taft taps from the rhetoric of eugenics, which was deep-
ly ingrained in Anglo-American thought. As Edward J. larson has 
shown, even if “eugenics was born and bred in britain” it clearly 
grew up and became popularized in the united States. (46) In addi-
tion, taft’s application of eugenics discourses to the Portuguese sup-
ported Progressive politics by formulating an intellectual, scientific 
basis for this rhetoric of exclusion.

1 . The Eugenicist Perspective on Portuguese Immigration

taft’s study rehearses practically all of the arguments endorsed 
by American eugenicists during the first three decades of the twenti-
eth-century while tailoring them to the ethnic group under analysis. 
For those white Anglo-Saxon Protestant Americans, the custodians 
of the nation, the wave of immigrants hailing from Southern Euro-
pean nations that arrived at Ellis Island would represent – if legally 
admitted – a plague that would contaminate the native stock. In this 
particular study, too, the Portuguese were perceived as parasitic carri-
ers of tainted germplasm threatening the purity of native Americans. 
Moreover, Portuguese working class women in the New England 
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textile industry were seen as ‘shirkers’, women who ignored maternal 
health and who, inevitably, gave birth to sick children. In the end, 
they would die prematurely and, therefore, increase the child mor-
tality rates in American society. these women were unfit, undesired 
mothers, and admitting additional ones seemed counterproductive 
to the nation’s politics of hygiene, health, and racial purity. 

with catholicism and superstitions as additional ‘handicaps’, 
these people were also seen as feebleminded and simpleminded – 
clearly not the rational, independent and industrious people Amer-
ica coveted. the country, eugenicists believed, already had plenty of 
‘feebleminded white trash’ draining the nation’s financial resources. 
classified as not-so-white people, their alleged hybridity was seen as 
a further genetic weakness. Moreover, their poverty was diagnosed 
as a form of inherited disease. with the garment industry being one 
of the few employment options, the strikes and labor tensions wit-
nessed at the time were another reason for exclusion, especially since 
many earlier European immigrants had also brought with them a 
Marxist, anti-capitalist ideology. the most effective and legitimate 
way of keeping these ‘barbarians’ away from the united States, immi-
gration officials believed, was to administer intelligence and literacy 
testing, a subtle means to justify their exclusion. with the Ku Klux 
Klan also in favor of immigration restrictions, the nation plunged 
into a widespread state of hysteria over the benefits of eugenics. this 
discourse, therefore, seriously affected the rate of admission of new 
immigrants. the Immigration Act of 1924 severely reduced Portu-
guese emigration to the united States. the influx of Portuguese only 
resumed in the late 1950s with the eruption of the capelinhos vol-
cano on the island of Faial, after which the governmental permitted 
Portuguese-Americans to assist and rescue family members. 
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2 . Taft’s argument

to better understand taft’s Argument, it is worth providing 
a synopsis of his book and, in the process, examine the relevant 
postcolonial and ethnic discourses in order to understand why the 
Portuguese of New England were horrified and disgusted with his 
statements about the presence of ‘negroid’ (his word) blood in the 
veins of most immigrants from Fall River, Massachusetts. As the Por-
tuguese consul, Eduardo de carvalho, documented in his Os Portu-
gueses na Nova Inglaterra, which was published in 1931, the publi-
cation of taft’s book ignited a bombshell in quite a few Portuguese 
communities in New England.

taft submitted Two Portuguese Communities in New England as his 
doctoral dissertation to the political science department at colum-
bia university in 1923. His first chapter proposes to analyze the high 
infant mortality rate of the Portuguese children in the urban com-
munity of Fall River, Massachusetts, and in the rural community of 
Portsmouth, Rhode Island – places where thousands of Portuguese 
immigrants settled in the nineteenth-century. while the former 
ethnic enclave included immigrants mostly from the island of São 
Miguel, the latter was composed of immigrants from Faial, who were 
mostly of Flemish extraction. while offering explanations for the 
high infant mortality rates in both communities in chapters three 
and five, taft evinces a particular bias towards the Fall River com-
munity. In his view, the high infant mortality rate there was due to 
the inability of the Portuguese mothers to communicate in English; 
their illiteracy and ignorance (chapters three and five); and their 
darker complexion and alleged African blood (chapters two and 
seven). In a country such as the united States where the one-drop 
rule disqualified immediate access to white privileges, allegations 
of these immigrants as blacks are worth considering in the light of 
racial discourse in America.

Possibly one of the most powerful rhetorical strategies employed 
by eugenicists in the early twentieth-century was to portray pro-
spective immigrants hailing from Southern European countries as 
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parasitic carriers of tainted germ plasm that threatened the purity 
of native Americans. It was believed that this contamination would 
weaken the fitness of Americans of Anglo stock. As Marouf A. Ha-
sian, Jr., argued, compared to earlier immigrants such as the Irish 
or Germans, the “new wave of immigrants were not so fortunate. 
Many of them were said to be permanent parasites on the American 
body politic, forever tainted by their blood and incapable of having 
their condition ameliorated”. (Hasian: 93; 49-50) As Matthew Frye 
Jacobson has also noted in Barbarian Virtues: the United States En-
counters Foreign Peoples at Home and Abroad, 1876-1917 an “impressive 
consensus was forming on the mass of so-called new immigrants 
from Southern and Eastern Europe – the Greeks, Poles, Italians, Slo-
venes, Ruthenians, Armenians, Russian and Polish Jews, Sicilians, 
Hungarians, and bohemians” (193) and these peoples were being 
denounced as “unfit citizens for this self-governing polity”. (193) 
Resorting to the “earthy agricultural” Mendelian discourse, these 
new arrivals were subject to the “vocabulary of superior and inferi-
or ‘stocks’”. (193) these immigrants were even said to have brought 
unknown diseases to America such as the hookworm, which was 
first diagnosed in a European bricklayer, and the disease was imme-
diately “linked with both immigrants and southerners”. (wray: 127) 

understood within this rhetorical framework, it is no surprise 
why scholars such as taft refer to the Portuguese as “this curse.” 
(158) He considered Portuguese mothers to be carriers of weak, ‘ne-
groid’ blood, which, he argued, led to skyrocketing infant mortality 
rates in the united States. For eugenicists and academics such as taft, 
the doors of America should be closed to such poisonous, intoxicat-
ing agents. 

For taft, the problem was not only race, but class. In his writ-
ing, working class women were regularly depicted as ‘shirkers’ who 
ignored the importance of maternal health. both in britain and in 
America, notes Hasian, motherhood was “redefined in such a way 
that the mothers of the English ‘race’ had to be carefully guided and 
steered away from social schemes that were dysgenic in nature”. (76) 
And this meant segregation from working class women who were 
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seen as racially degenerate and unclean. In the minds of british and 
Anglo-Americans, “women’s rights were important only to the ex-
tent that they furthered the preservation of the british empire or the 
fittest of social classes”. (Hasian: 76) In her study of the discourse 
about white feebleminded women, Elizabeth Yukins has demon-
strated how “race and class biases converged in scientific and popu-
lar literature to designate the sexual agency and reproductive powers 
of poor white women as significant threats to Anglo-American racial 
purity and national sovereignty”. (165-66)

In discussing working-class European immigrant women and re-
spectable middle-class women in How Jews Became White Folks and 
What That Says About Race in America, Karen brodkin has noted that 
middle-class women in America refused to associate with immigrant 
women so as to claim class and economic superiority. working-class 
immigrant women were portrayed as “loose women, poor house-
keepers, and bad mothers”. (94-5) In the light of her argument, it 
is not difficult to ascertain the place taft assigns to the Portuguese 
textile workers – especially the women residing in Fall River – and 
where they did fit in American society. the belief that “women of 
color and off-white working-class women were bad women”, was 
well ingrained in American society, notes brodkin, and since immi-
grant working-class women “were not supported at home by their 
husbands, they could hardly be respectable women or good moth-
ers” and “they were not supposed to be the mothers of the nation’s 
citizens”. (94-5; 100). taft suggests that whatever limited care these 
unfit mothers provided to their children resulted in “about 50 per 
cent of deaths from diarrhea and enteritis, 53 per cent of deaths from 
diseases of the lungs but only 27 per cent of deaths from diseases 
of early infancy”. (163) targeting “Southern Europeans”, taft reit-
erates that these immigrants “have a high death rate from respira-
tory diseases among their infants”. (189) According to taft, Portu-
guese mothers reared underfed, vulnerable children with respiratory 
diseases who, in the end, died very young. they were, hence, bad 
mothers who thwarted the nation’s aspirations of leadership – of 
becoming a healthy society and a role model for the entire world. 
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unfortunately, taft never attempts to understand why some of these 
immigrants were compelled to live in ghettoes and shanty homes 
with little or no amenities. while some of the “homes are as well 
kept as could be expected considering the lack of conveniences”, too 
many, however, “are overcrowded and unsanitary with toilets in the 
cellar or in the corner of the pantry, – often without even a partition 
to screen them. the flies are numerous and no attempt is made to 
keep them out or to cover the food on the pantry shelves”. (182) 
while implying that these immigrants have no sense of decency and 
morality and are generally repulsive in their manners, taft attributes 
this to the Portuguese women who are careless with their children 
and unmindful of whether their homes are tidy or not. compared to 
other school children in Portsmouth, the 

Portuguese children showed more than their proportion with marked 

mental deficiency (5 out of 7); bad posture (18 out of 24); curvature of the 

spine (all of the six); malnutrition (20 out of 26); rickets (all of the three); 

suspected tuberculosis (4 out of 5); enlarged glands (all of the 3); pedic-

ulosis (all of the 9); ring worm (all of the 3); and cardioadenitis (24 out 

of 35) (…). In addition 8 Portuguese children were reported as being sub-

jected to cruelty in their homes; while 37 or one in four of the Portuguese 

children said they drank no milk at home, while only 6 non-Portuguese 

children were so listed. (298)

According to Hasian, these unfit, unhealthy women were be-
lieved to pollute “America’s genetic pool” and that they were “bi-
ologically ‘feebleminded’ or otherwise inferior”. (81) they were of-
ten lumped together with the “feebleminded” and the “imbeciles, 
epileptics, syphilitics, and tuberculines”, who were undesirable, and 
that the “state has a right to limit their number as far as possible”. 
(81-2) 

Hard line eugenicists believed that compulsory sterilization was 
the inevitable response. Matt wray points out that the sterilization 
of shiftless, ignorant, and worthless lower-class white women in 
Virginia had been quite popular a practice there between 1917 and 
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1941. wray further notes that controlling “the sexuality and the re-
productive power of lower-class women through the imposition of 
coercive policies of reproductive control was a major focus and a 
lasting consequence of eugenic reform” and that this practice was 
gradually “shifted from people of color – primarily blacks and Indi-
ans – to poor white Americans, ‘foreigners,’ and immigrants”. (94) 

on this issue, Elizabeth Yukins makes a compelling argument 
when she addresses the Jukes and Kallikaks families, with the former 
being a poor family in rural New York and the latter a family in New 
Jersey. to eugenicists, either feebleminded or families with a crimi-
nal record like these should not be allowed to procreate. According 
to her, eugenicists wished to maintain “white racial superiority” by 
way of protecting “white blood from itself” and it was through the 
“influential stories about the Jukes and the Kallikaks” where eugen-
icists made a case for “lower-class women’s reproductive bodies” as 
being “identified as dangerously white”. (166) 

In Two Portuguese Communities in New England, taft is clearly pre-
senting Azorean women within this ideological framework. As ev-
idence to support his beliefs, taft accused Portuguese mothers of 
having a “certain apparent indifference to the welfare of their chil-
dren”, (181) and described their tendency to feed their children with 
“artificial feeding” instead of breast-feeding them, a “fact” he said 
could be attributed to either “employment of mothers away from 
home, lack of adequate provision on the part of the community for 
the instruction and aid of mothers, ignorance of mothers or too fre-
quent pregnancies”. (164-5) If, for numerous reasons, blacks, with 
their high infant mortality rates, had been perceived as the problem 
in America for the nation’s health, taft notes that these beliefs were 
untrue or needed some updating since the mortality rates in the Por-
tuguese communities he studied were “higher than the usual rates 
for negroes”. (143) 

the question taft begged was simply this: “why bring more prob-
lems upon America if it already has plenty of them within its bor-
ders?” to drive this point home, taft emphasized the “large number 
of Portuguese mothers who are ignorant of English” and that this 
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“is thus probably a fairly important characteristic which makes for 
high infant mortality”. (160) So as to make his case even clearer, taft 
argues that Portuguese mothers’ inability to “speak English” is “as-
sociated, as a rule, with high infant mortality”. (189) taft was so an-
ti-Portuguese that any argument – even such an unusual one as this 
language requirement – would seemingly be acceptable to him if the 
goal was to keep America’s doors closed to these new ‘barbarians’. 

As with the Irish arriving in America during or after the Hungry 
Forties, the Portuguese, too, were ostracized by Anglo nativists and 
the Ku Klux Klan due to their catholicism. during the heyday of 
eugenics discourse, Portuguese religious beliefs, in addition to the 
factors mentioned above, served to disqualify them as fit citizens 
both in the united States and britain. towards the latter part of 
the nineteenth century and the early part of the twentieth century, 
notes Hasian:

british hard-line eugenicists often identified catholics with the unfit who 

lacked either foresight or self-control. From the very beginning of the brit-

ish eugenics movement, catholics found themselves characterized in the 

scientific journals and in the popular press as members of the uneducated 

classes or as dogmatists who could be grouped together with Jews, pau-

pers, and other members of the “residuum” who had not learned the im-

mutable laws of Victorian society. (90)

Anglos often stereotyped catholics as lacking self-control and 
equated them with overpopulation. In addition, they were also seen 
as irrational, superstitious individuals who believed in magic and 
supernaturalism. to make his point, taft notes that the Portuguese 
believed in legends and charms and incantations as well as witch-
craft, the evil eye, and notes the difficulty doctors often experienced 
when attempting to win these people to the use of modern medi-
cine. (73-8) Illiterate, seemingly irrational, and superstitious peo-
ple were unfit immigrants who did not qualify for admission into a 
country that fostered education, intellectual autonomy, and objec-
tivity. Immigration officials on Ellis Island could not help but view 
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these new immigrants as barbaric, simple-minded people who were 
ineligible for admission. As custodians of the land, these officials 
felt that it was their obligation to protect the American republic from 
being invaded by hordes of simplistic, feebleminded people since 
there were already way too many within its borders seeking relief 
and economic assistance. In the first two decades of the twentieth 
century, Hasian writes, immigration “seemed to provide further ev-
idence that feeblemindedness was becoming a national responsibil-
ity” and admitting more simplistic, feebleminded people into the 
united States was like shooting one’s foot. (106) when stating that 
if he “were compelled to list the most important causes of infant 
mortality among the Portuguese”, taft “would say that ignorance 
on the part of mothers” and the “improper spacing of pregnancies 
which accompanies ignorance” translates into irresponsibility and 
that the united States did not need such mothers, that they were, in 
essence, a plague, and a threat to the nation. (193) It is possible that 
in depicting Portuguese mothers as careless breeders, taft may have 
had the Jukes and Kallikaks families in the back of his mind so as to 
support eugenics discourse and its defense of sterilization for wom-
en deemed feebleminded.

For eugenicists, another major weakness the Portuguese alleg-
edly possessed was their complexions, namely that they were not-
so-white and often described as an ‘in between’ people who, there-
fore seemed to possess a genetic weakness. In Whiteness of a Different 
Color: European Immigrants and the Alchemy of Race, Matthew Frye 
Jacobson sums up this entrenched belief in America over who ac-
tually qualified for whiteness: “are Jews/Italians/Greeks/ Slavs/Por-
tuguese/letts ‘white’?”. (272) Even if, “yes (they are white) and (…) 
no (their whiteness is merely contingent”, (272) Jacobson notes that 
historically, in the united States, they have been labeled as “in be-
tween peoples”. (273) As Yukins has also noted, Americans of Anglo 
stock were compelled to assure “white racial superiority”, a myth, 
she notes, that was “constructed during America’s socioeconomic de-
velopment as a slaveholding nation”. (167) “dominant whiteness”, 
Yukins further adds, was being threatened and “in order to account 
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for this difference and still maintain the ideology of white superior-
ity, eugenicists developed a hereditarian explanation based on indi-
vidual genetic weakness rather than racial inferiority: ‘degenerate’ 
whites threatened the purity of superior white ‘germ plasm,’ but they 
signified genetic flaws rather than a racial type”. (167) 

this debate over who qualified for full membership in this ‘white 
club’ also applies to other ethnic minorities. In How the Irish Became 
White, Noel Ignatiev has shown how the Irish in America wanted to 
be accepted by mainstream nativists. In order for this to materialize, 
the Irish used labor unions, violence against blacks, endorsed white 
supremacist values, refused jobs often deemed as appropriate only 
for blacks, and used slavery and anti-Abolitionist rhetoric so as to be 
accepted by the dominant wASP culture. In other words, they endea-
vored to pave the way for their entry into the “white race”. (148-9) 
david R. Roediger has also shown in The Wages of Whiteness: Race and 
the Making of the American Working Class how the stereotypes append-
ed to the Irish paralleled those attributed to blacks in the united 
States. (133-34) According to Karen brodkin, Jews were also affected 
by these theories. She enumerates the reasons for the classification 
of Southern and Eastern Europeans as “not-quite-white” in America 
and attributes it to the census. (60)

As Fred l. Gardaphé has noted, the Italians were confronted with 
these racial theories as well, especially when contrasting northern 
Italians and their southern or Sicilian counterparts. (48-9; 56) As 
these scholars suggest, taft’s argument about the “negroid” features 
of most immigrants from São Miguel clearly fits into this ideologi-
cal framework, which was deeply rooted in the American conscious-
ness. For taft, the Portuguese originally had ligurian and celt-Ibe-
rian elements and then later on received an infusion of Roman, 
Phoenician, carthaginian and Greek blood. with the invasion of 
the Vandals, Suevi, Alans, and Visigoths a few centuries later, they 
also mixed with the Moors and Jews and during the Age of European 
discoveries, they also came into contact with others peoples, namely 
Africans, Asians, and South Americans. through time, taft notes, 
they became exactly the “type” of hybrid people that American 
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eugenicists sought to exclude. (23-24) In a country where one drop of 
African blood disqualified anyone from entering this “white club”, 
taft’s statement on the Portuguese as having “some negro blood” 
(139) called attention to this alleged genetic weakness.

As these custodians of the land observed these immigrants ar-
riving at Ellis Island, most of them with huge families, presumably 
dressed in their best Sunday clothes, they were also fully aware of 
their poverty. trying to live up to the words of Emma lazarus, this 
“human refuse yearning to breathe free” in America was no longer 
welcomed since eugenicists viewed poverty as a form of inherited 
disease. drawing from the example of the Jukes earlier alluded to 
– especially those members from this feebleminded family who 
lived either on public charity or had been imprisoned – Elizabeth 
Yukins alludes to Richard dugdale’s 1877 report, “The Jukes,” a Study 
in Crime, Pauperism, Disease, and Heredity so as to make a compelling 
argument regarding the diagnosis of “pauperism as a form of inher-
ited disease”. (168) For most hard-line eugenicists, these new immi-
grant arrivals – most of them illiterate and destitute – were seen as 
hordes of ragamuffins who might end up on public relief in a time 
when economic resources were becoming scarce. 

taft’s study draws special attention to the poverty-stricken re-
alities these immigrants were trying to leave behind: Portugal was 
a rural, poor, and backward country at the beginning of the twen-
tieth-century; Portuguese incomes were very low and wages in the 
united States for day laborers were 7-10 times higher than in Portu-
gal; their houses were poor, uncomfortable, with an “habitual filth” 
that “resulted in the prevalence of cutaneous diseases”. (59-69) Al-
though these Portuguese immigrants had settled mostly in urban 
areas (except the Portsmouth group), they often resembled or were 
ranked with the rural “white trash” who Matt wray diagnoses in his 
aforementioned book. taft writes that the area adjacent to columbia 
Street, in Fall River, where most of these immigrants lived in, hous-
ing conditions were “not ideal” since the “general appearance of the 
houses [was] unattractive”, with the toilet in a “corner of the pantry 
with only a curtain separating it from the room”. (226-7) Even if 
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the “old timers” toiled in the sweatshops of New England and lived 
in uncomfortable houses, their frugal ways allowed them to put 
some money aside for a rainy day or to buy property. (63-64) Some 
of them, fed up with so much exploitation, eventually fought for 
their rights by joining the labor movement or going on strike with 
co-workers from other ethnic backgrounds. 

Such earlier labor tension and activism may have been another 
reason for closing the door on prospective immigrants from Portugal 
and southern European countries. these immigrants were seen as a 
threat – spreading Marxist ideology – and, in the process, contami-
nating American workplaces with tension and often bloodshed. on 
this issue, Jacobson recalls the

three-month strike of u. S. garment workers, known as the uprising of 

the twenty thousand (1909); the textile workers’ strike in lawrence, Mas-

sachusetts, said to be inspired by radical ‘agitators’ from the Industrial 

workers of the world (1912); and the five-month silk-workers’ strike, also 

Iww, in Paterson, New Jersey (1913). Each episode conjured images of 

blood in the streets, an explosive and distinctly foreign brand of political 

chaos”. (88-89) [italics in the original] 

Furthermore, these riots seemed “to prove the folly of accepting 
the rest of the world’s ‘dangerous classes’ as a chief import”. (89) 
taft notes how most cotton mill workers earned less than the av-
erage sum required for a minimum, decent standard of living; how 
they were exploited; and how wives and children must toil for long 
hours so as to make ends meet. (218) later on, the second generation 
were seen as a “ ‘bad lot’ in the mills” and that many Portuguese 
workers had been “especially active in the doffers’ strike in 1919, 
and that fact may possibly account in part for the relatively low es-
teem in which they were held by some employers at that time”. (255) 
through time, rumors began to spread regarding their propensity to 
engage in strikes and riots. Aware of this reality, eugenicists gradu-
ally convinced Americans that they already had enough problems at 
home and that they did not need to import any more.
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to stop this importation of unskilled, illiterate ‘barbarians’, intel-
ligence testing became one of the most subtle mechanisms utilized 
to contain this ‘plague’. Noting the research of psychologists Robert 
Yerkes and carl brigham, Jacobson notes that brigham was intent 
on formulating an “even stronger racialist statement on the new im-
migrants”. (169) through his famous world war I tests of army re-
cruits, Yerkes claimed that his examination results could assist in the 
total closure of doors to new immigrants. As Jacobson notes, Yerkes 
could claim that “46 percent of the Poles, over 42 percent of the Ital-
ians, and 39 percent of the Russians who took Yerkes’ test (…) had 
scored at or below the Negro average”. (169) these results led Yerkes 
to claim that the immigration of “Mediterranean types” (169) could 
be halted and that immigrants from this part of the world should be 
sent back to where they came from. 

taft’s study documents the effect Yerkes’s recommendation had 
on the flow of Portuguese immigrants, that is, “the recently declin-
ing emigration to North America.” taft was quick to note that this 
“latter is due, of course, to the illiteracy test established in 1917 and 
to the three per cent law of 1921”. (54) one year after the publication 
of taft’s study, in 1924, official Portuguese emigration to the united 
States literally ended with the immigration act of that year.

the 1924 National origins Act closed the door on prospective 
Portuguese immigrants, but the Portuguese did not exactly take 
these arguments lying down as is documented Os Portugueses na Nova 
Inglaterra, published in 1931 by the Portuguese consul, Eduardo de 
carvalho. the Portuguese, carvalho argued, were revolted and dis-
gusted with the passages in taft’s book focusing on immigrants’ al-
leged illiteracy and infant mortality. Furthermore, taft’s allegations 
of racial prejudice and the feelings and attitudes associated with it, 
carvalho argued, were picked up in America, not in Portugal. lo-
cal Portuguese newspapers in New bedford and Fall River published 
articles decrying taft’s study, while an article in the Boston Herald 
called him a hypocrite, “a bigot” and a “very ignorant man.” 

Yet, for all of their criticism of taft, it would be a mistake to cre-
ate the impression that Portuguese intellectuals had been immune 



379

estudos / essays

from eugenics ideas. the anthropologist António Augusto Esteves 
Mendes correia (1888-1960), or Mendes correia, is a case in point. 
briefly, his writings suggest that he frowned upon miscegenation 
and viewed blacks and hybrids as inferior individuals. writing from 
the point of view of a man living in a colonialist country with a fas-
cist regime, in works ranging from Gérmen e Cultura, Da Raça e Do 
Espírito, Raízes de Portugal to an essay titled, “Factores degenerativos 
na População Portuguesa e seu combate”, Mendes correia comes 
across as elitist and racist. He advocated the defense of untainted 
Portuguese blood and eugenicists’ belief in the careful selection of 
progenitors.

Anglo-American eugenicists and even Mendes correia’s views on 
this issue attest to the fact that eugenics discourse thrived within 
academic, educated circles and that these theorizers applied it to the 
most vulnerable and humble people from other ethnic backgrounds. 
Ironically, his own people, the Portuguese immigrants whom he 
viewed as superior compared to Africans and other hybrid peoples, 
as soon as they arrived in America, were immediately perceived as 
the weakest link and subjected to the very policies he sought to apply 
to other people he deemed inferior. Perhaps this is what Jacobson is 
trying to argue when he notes that the “eye that sees is not a mere 
physical organ but a means of perception conditioned by the tradi-
tion in which its possessor has been reared”. (10) “otherness”, in 
other words, is in the eye of the beholder – a lesson Portuguese im-
migrants could easily have relayed back home if anyone there would 
listen. In this sense, Homi K. bhabha’s The Location of Culture might 
be of help here. It is highly probable that he would agree with my 
contention that the Portuguese are a bona fide example of a people 
caught at the crossroads of both types of “colonial gazes” – that of 
the colonizer, given Portugal’s overseas colonial empire, and that 
of the colonized when destitute Portuguese emigrated to wealthier 
nations like the united States. when it comes to thinking about the 
health of any nation, it is worth remembering how quickly argu-
ments about racial superiority in one nation become arguments for 
racial inferiority in another.
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Uma Americana em Lisboa: Mary McCarthy
“Traduz” Portugal (1954)1

Interviewer

did you write about Europe when you first came here after the war?

McCarthy

only in that short story, “the cicerone.” that was in the summer of 1946. we 

were just about the only tourists because you weren’t allowed to travel unless 

you had an official reason for it. I got a magazine to give me some sort of carnet.

Interviewer

did the old problem, the American in Europe, interest you as a novelist? 

McCarthy

I suppose at that time, at least in that story somewhat, it did. but no, not 

further. For one thing, I don’t know whether I cease to feel so much like an 

American or what; New York is, after all, so Europeanized, and so many of 

one’s friends are European, that the distinction between you as an Ameri-

can and the European blurs. Also Europe has become so much more Ame-

ricanized. No, I no longer see that Jamesian distinction. I mean, I see it in 

James, and I could see it even in 1946, but I don’t see it anymore. I don’t 

feel anymore this antithesis of Young America, old Europe. I think that’s 

really gone. For better or worse, I’m not sure. Maybe for worse.

(Sifton, 1962)

1. A elaboração deste artigo resultou do trabalho de investigação desenvolvido no seminário de Estu-
dos de tradução leccionado pela Prof.ª doutora Gabriela Gândara terenas.

Mário Cruz
Mestrando/FcSH
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Introdução

Quando em de Janeiro de 1954, Mary Mccarthy (1912-1989) 
(Fig.1) chega pelo tejo à lisboa “cor-de-rosa e branca” a bordo do M 
S Vulcania, (Fig.2) vinda provavelmente de Nova Iorque, para passar 
três meses no idílio (segundo lhe tinham dito) português, traz na 
bagagem uma recomendação da sua amiga e companheira de mili-
tância política, Hannah Arendt, para procurar uma pastelaria espe-
cífica no Rossio, que nunca encontrará: a Pastelaria Suíça. começa 
aqui aquilo que designamos uma interessante tarefa de “tradução” 
do Portugal de 1954, efectuada por uma norte-americana habitua-
da a Nova Iorque, mas nascida em Seattle perto da fronteira com o 
canadá, no extremo ocidental dos Estados unidos. A escritora Mary 
therese Mccarthy, na altura com quarenta e dois anos, vem acom-
panhada pelo seu terceiro e penúltimo marido, bowden broadwater, 
colaborador em The New Yorker. Reuel K. wilson, o único filho da au-
tora, na altura com dezasseis anos, terá ficado em Nova Iorque. um 
pouco mais tarde, já em 1956, Mccarthy terá visitado Veneza e Flo-
rença, partindo de Paris, viagem que inspirou dois dos seus livros: 
Venice Observed e The Stones of Florence, ambos publicados nesse ano 
de 1956, na Harvest books, editora norte-americana sedeada entre 
Nova Iorque e Filadélfia.

Mccarthy passa por Portugal provavelmente por recomendação 
de Hannah Arendt que, em 1941, vivera três meses e meio em lis-
boa com o marido, Heinrich blücher, a caminho do exílio em Nova 
Iorque, numa habitação perto de Santa Marta (localização que não 
terá sido do conhecimento de Mccarthy), fugida dos nazis através 
do Sul de França, mais precisamente através de Port-bou. Enquan-
to cá esteve, Hannah Arendt descia frequentemente a Avenida da 
liberdade até à Pastelaria Suíça, onde ficava a pôr a escrita em dia, 
entre cartas e outro tipo de textos. (Nunes, 2013) Mary Mccarthy 
e Hannah Arendt conheceram-se em Nova Iorque, em 1945, numa 
festa de um editor, de uma forma um pouco atribulada, visto que, 
após um comentário desastrado de Mccarthy acerca de Hitler, Aren-
dt se incompatibilizou com ela. Mais tarde viriam a fazer as pazes, 
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Fig. 1 Mary Mccarthy em 1954

Fig. 2 M S Vulcania
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à saída de uma reunião, na plataforma do Metro de Astor Place, em 
Nova Iorque, quando Arendt diz a Mccarthy: “acabemos com este 
disparate. Afinal nós pensamos da mesma maneira.” (dean, 2013) 

Através de três textos magistrais, uma missiva para Hannah 
Arendt e mais duas cartas para duas revistas norte-americanas, The 
New Yorker e a Harper’s Magazine, escritas a partir de lisboa, em 1954, 
Mccarthy, descreve o Portugal da época, em traços largos. A carta 
central foi publicada em The New Yorker, em 5 de Fevereiro de 1955 
(fora-lhe encomendada logo no primeiro dia da sua estada em Por-
tugal), sendo as outras duas complementares. A carta para Hannah 
Arendt é um resumo e uma antecipação do que sairá em The New 
Yorker, sob a forma de uma carta pessoal com detalhes que interes-
sarão a Arendt, ou que Mccarthy assim o pensou. o texto publicado 
na Harper’s Magazine é um desenvolvimento da carta para The New 
Yorker, focando-se num aspecto muito específico: o programa de Ha-
bitação Económica de Salazar.

1 . As Primeiras Questões

A questão que desde logo se levanta é qual a razão para escrever 
acerca das cartas de Mary Mccarthy sobre Portugal. Primeiramente, 
todos os fenómenos humanos, em geral, e não só, são susceptíveis de 
estudo e, dependendo do modo como essa análise seja efectuada, os 
resultados poderão ser mais ou menos produtivos e/ou operativos. 
Partindo desta premissa, surge, como questão seguinte, a escolha 
da metodologia para tal estudo. Pareceu-nos mais interessante uma 
abordagem descritiva inicial, mas que mais adiante abandonaremos 
não só por ser redutora, mas também pela necessidade de optar por 
uma outra metodologia, mais operativa, mais próxima das aborda-
gens científicas (em princípio mais objectivas) e que, por isso, com 
maior propriedade, pudesse gerar, por um lado, generalizações e ou-
tros desenvolvimentos no âmbito da investigação, e, por outro, per-
mitisse algumas aplicações práticas. 
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daqui decorre uma plêiade de outras questões que procuraremos 
explicitar: para que serve aquilo a que poderemos chamar uma visão 
do outro? E o que fazer com essa perspectiva? Servirá para perceber-
mos os processos por detrás da construção de uma imagem? Sendo a 
visão do outro sempre uma tradução intersemiótica (Jakobson apud 
Venuti, 2000: 114) como se processa essa “leitura”? A que distorções/
manipulações está sujeita? com que fins são efectuadas? Até que 
ponto a ideologia e a educação de quem faz essa “leitura” “corrom-
pe” a objectividade dessa visão? como expôs Mary Mccarthy, a sua 
visão sobre o nosso país? também de forma descritiva? Foi selectiva 
e criteriosa relativamente aos factos relatados? Isto é, podemos afir-
mar que o retrato traçado contém algum interesse do ponto de vista 
de quem quer perceber o Portugal de 1954? 

outras questões, talvez mais particulares, surgem de seguida: 
sendo a “leitura” de Portugal por Mary Mccarthy feita quase sempre 
em comparação com a América do Norte, até que ponto estas duas 
realidades contrastam e se assemelham na sua organização social, 
política, económica e em relação aos aspectos culturais? Houve ou 
não dificuldades de compreensão do nosso meio? Se houve, como 
foram ultrapassadas? Existiram assunções erradas ou distorcidas de 
realidades do Portugal coevo, por parte da escritora? Quais os im-
pactes, se os houve, de eventuais omissões e distorções, na visão da 
realidade portuguesa ou da americana? Será que houve autocensura 
relativa à hipotética (não) referência a elementos importantes do Es-
tado Novo? os textos de Mccarthy são mais relevantes para Portugal 
ou para os Estados unidos (uma cultura central, para utilizar a ter-
minologia de Even-Zohar)? Isto é, terão permitido aferir a identida-
de lusa (em relação aos EuA) ou ter-se-ão diluído no meio de tanta 
produção textual? Por que razão Mary Mccarthy, sendo escritora, se 
foca com tanto detalhe na questão da habitação económica, deixan-
do para segundo plano aspectos culturais e literários? Em que dife-
rem ou se aproximam outras imagens de Portugal vindas de outros 
indivíduos e de outros países? 
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2 . “Traduzir” o Outro

Na realidade, Mccarthy “traduz” aquilo que observa, enquanto 
visitante extremamente curiosa e inquieta, para a sua mundivisão. E 
“traduz” na medida em que expõe, através da escrita, o que, através 
dos sentidos, ficou “gravado” no seu interior. trata-se inclusive de 
uma dupla “tradução”, porque “traduz” a realidade para o seu in-
terior e volta a “traduzir” o seu interior para o papel. É nesse inte-
rior mental que os processos mais ricos acontecem, um terreno fértil 
para o que recebe através dos sentidos, mas onde tem de haver es-
paço e estabilidade mental, algo que, como podemos constatar pelo 
resultado, existia em Mary Mccarthy. 

temos então documentado o modo como uma proeminente es-
critora norte-americana viu Portugal nos “anos áureos” do regime de 
Salazar. Essa visão poderá ter origem numa profunda compreensão 
do que era o país em 1954. Neste caso, poderemos até arriscar dizer 
que Mary Mccarthy, nestes textos, foi uma mediadora entre duas 
culturas, dois povos distintos, o português e o norte-americano. E, 
pela citação introdutória ao artigo (a entrevista), podemos perceber 
que, quando deixou de haver diferença, cessou imediatamente de 
existir algo para “traduzir”, Mccarthy desinteressou-se pela Europa 
e, como consequência, por Portugal. 

“traduzir o outro”, como foi feito nestas cartas, é sempre ver-
tiginoso, pois para além de acarretar uma elevada dose de subjec-
tividade, quando esta visão é depois tornada pública, em meios 
de imprensa ou outros sujeitos a grande difusão, pode ter como 
resultado grandes distorções no modo como um povo vê outro e, 
por consequência, implicar falta de verdade, ocasionando confli-
tos nas relações entre povos. Para que tal não aconteça, para além 
da intenção de partida, é necessário que quem faz a descrição ou 
comparação esteja à altura da tarefa. Mary Mccarthy, nestas cartas, 
consegue, a nosso ver, distanciar-se, quer do seu país, quer da reali-
dade que observa, de forma magistral, denotando, no entanto, aqui 
e ali, como em todas as análises exímias, algumas fragilidades que 
não importa realçar. 
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A comparação entre duas culturas, feita por Mary Mccarthy, 
resulta numa longa análise, em que a escritora se torna agente da 
transformação social, política e cultural no mundo e não apenas em 
Portugal e nos Estados unidos, cujo impacte se torna difícil de ava-
liar. o facto de a eminente intelectual nova-iorquina, do círculo de 
Hannah Arendt, ter reflectido acerca da realidade portuguesa com 
tanto pormenor é, por si só, algo extremamente importante para 
a fraca e distante imagem que o nosso país tinha (tem?) junto da 
maioria do público leitor norte-americano, mesmo que as três cartas 
se encontrem diluídas na extensa obra desta escritora ou que esta 
esteja bastante esquecida e subvalorizada nos EuA, muito por culpa 
de alguma crítica literária e de alguns autores norte-americanos que 
sobre ela escreveram ou a ignoraram. 

deste modo, a visão do outro permite-nos obter indicações 
acerca da nossa realidade, conferindo-nos, assim, a possibilidade de 
desencadear as necessárias alterações e ajustes aos nossos próprios 
paradigmas. Perceber “os processos por detrás da construção da ima-
gem do outro” torna-se, contudo, irrelevante, assim como se afigura 
supérflua a tentativa de compreensão da “corrupção” dessa visão, 
porque esta será sempre “corrompida” e fruto de manipulações e 
distorções. de igual modo, tentar perceber “os processos” inerentes 
a essa “leitura” é divergir do essencial. os processos descritivos de 
compreensão pecam por incluir faits divers que nos podem distrair na 
nossa percepção dos sinais vindo do outro. Por isso torna-se neces-
sário, antes de mais, saber para onde queremos ir ou, pelo menos, 
orientarmo-nos nesse sentido e, a partir daí, “seleccionarmos” aqui-
lo que da visão do outro se nos afigura operativo.

3 . Descrever as Cartas

comecemos pela carta mais importante, a que foi publicada em 
The New Yorker, para lhe colher os traços gerais. durante os três me-
ses que por cá viveu, Mccarthy ficou alojada numa pensão perto da 
Rua do Alecrim, em lisboa, passou alguns dias na Praia da Rocha, 
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no Algarve, e dez no Porto. A escritora chegou a Portugal sem nada 
saber acerca da política do país, parecendo-lhe, à primeira vista, uma 
estranha mistura de riqueza e pobreza, não sabendo de onde vinha 
a prosperidade da classe média. logo quando entra em lisboa ao 
olhar para a cidade:

‘what’s that?’ I kept asking, pointing to orange-roofed white buildings, 

gleaming new, that were spread out on the green hills of lisbon’s suburbs. 

‘Housing project’, the old man invariably answered, simply and proudly. 

this was the first thing I found out about the Estado Novo; whenever you 

point to anything, the answer is ‘Housing project.’ (…) Most visitors to 

Portugal have come here to see something old, but the Portuguese are full 

of zeal to show you something new. (Mccarthy,“letter from Portugal”. 

The New Yorker, 5 de Fevereiro de 1955)

Na noite do primeiro dia, Mccarthy passeia-se pelas ruas de lis-
boa onde, através das montras das lojas, constata que a nossa capital 
mais parece uma “pequena América” como, por exemplo, em relação 
aos carros: “Everybody, at first glance, appeared to have a new car; 
it was several days before I realized that what I had been noticing, 
actually, was that every car was new.” (Mccarthy, “letter from Portu-
gal”. The New Yorker, 5 de Fevereiro de 1955) Este aspecto de lisboa 
contrasta com a inocência do resto de Portugal, inocência que, após 
um tempo, se afigura tipicamente portuguesa. um país que mais pa-
rece um assíduo copista, mímico e que pede emprestado. Qualquer 
cidade portuguesa digna desse nome mais parece “something old, 
something new, something borrowed, and something blue.” o génio 
português, segundo Mccarthy, encontra-se entre o encantador e o 
grotesco. Ao segundo dia após a sua chegada nevou em lisboa e, se-
gundo Mccarthy, toda a população saiu à rua para tocar na neve. No 
dia seguinte encontrou-se com um tal senhor Rodrigues, director do 
programa de casa Económicas, que lhe mostrou o bairro Madre de 
deus e à noite terá ido ouvir Fado em Alfama. o olhar de Mccarthy 



39 1

estudos / essays

é o de quem militou grupos de esquerda (na Partisan Review,2 onde 
escreveu crítica de teatro provavelmente de 1937 a 1962), vinda de 
uma educação católica que renegou, pois preocupava-se com os mais 
desfavorecidos, chocando-se e interrogando-se acerca dos consumi-
dores finais dos produtos de luxo, nomeadamente dos importados 
dos Estados unidos. daqui podemos desde já deduzir uma espécie 
de determinismo: para a análise da realidade, para a “tradução”, 
transportamos o nosso AdN, a nossa subjectividade, e dificilmente 
podemos escapar a isso… Mary Mccarthy não é excepção. o seu 
olhar é também cultural, sendo grande a carga de aspectos culturais 
focados na carta principal. Encontra-se igualmente imbuído por um 
interesse, de certa forma etnográfico, pelas peculiaridades portugue-
sas, que (constata a autora observando lisboa) estavam a ser esba-
tidas pela cultura de onde a escritora provinha, a norte-americana. 
Vê-se que se trata de um olhar americano voltado para o nosso país, 
sensível a essa realidade e ao modo como a cultura americana, saída 
vitoriosa da Segunda Guerra, se tinha introduzido em Portugal:

Except for the question of dictatorship, on which they are stiff and sensi-

tive, many of the officials I have met here (and this is a troubling fact) do 

not differ greatly in their views from many progressive American school 

superintendents. the functionaries of Salazar talk like practical idealists; 

they have no patience with ‘sentimentality.’ Salazar’s own rhetoric be-

longs to an older school: “Although with delays, with possible wander-

ings from detail which the difficult times explain, we still stride along 

the same road, with our spirit faithful to the everlasting truth For every 

arm a hoe, for every family a home, for every mouth its bread.” Yet even 

2. Partisan Review  (PR) foi uma revista quinzenal de pequena circulação com artigos sobre literatu-
ra, política e cultura publicada em Nova Iorque. originalmente lançada pelo Partido comunista 
norte-americano, em 1934, suspendeu a publicação em 1936. Quando voltou a ser publicada, em 
1937, os seus novos editores e escritores implementaram uma linha política extremamente crítica 
da união Soviética de Estaline. Nos anos cinquenta, a revista aproximou-se de uma linha social-de-
mocrata e anti-comunista, apoiando a política externa norte-americana. Acredita-se que a Partisan 
Review terá sido secretamente subsidiada pela cIA durante os anos cinquenta e sessenta como parte 
do esforço da agência para moldar a opinião intelectual durante a Guerra Fria. o último número da 
revista saiu em Abril de 2003.
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Salazar, in his most exalted vein, engages in the bureaucratic self-criticism 

that is characteristic of the modern totalitarian state. He complains that 

corporativism is slowing down, that the people are relaxing, and urges the 

pursuit of ‘our corporative crusade’; he bewails the ‘lack of indoctrination 

of the Portuguese people.’ this self-criticism is prevalent in the ranks of 

the franker officials all along the line, among whom it wears the mask of 

tolerance. (Mccarthy,“letter from Portugal”. The New Yorker, 5 de Feverei-

ro de 1955)

logo no primeiro dia, Mccarthy constata que o cinema e a rádio 
já se encontram muito presentes na vida dos lisboetas: “Movie pala-
ces, playing French and American films, disgorged crowds into the 
tea shops of the Avenida da liberdade. From the open doors of ta-
verns near the waterfront you could hear the radio playing the fado.” 
(Mccarthy, “letter from Portugal”. The New Yorker, 5 de Fevereiro de 
1955) depois também o sempre omnipresente Salazar, de quem só 
pronunciar o nome se deveria fazer com grande reverência, como é a 
dada altura referido no texto:

In Portugal, Salazar’s name, like God’s, is usually spoken in a special 

manner – not exactly fearful, but dutiful, as if the voice were in a Sun-

day suit. there are dozens of stories about him, illustrating his economi-

cal habits, his modesty, his late and lonely vigils, his reluctance to wield 

power; they all sound apocryphal, like the stories that used to be told 

about Stalin. Some of them have a sort of gingerly humor – one, for in-

stance, that I heard from a Portuguese chauffeur who drives for some 

English friends of mine. According to this story, Salazar, while driving in 

his Packard, encountered a Volkswagen on the road, got out, and asked 

its driver what it was. “It is the People’s car,” said the driver, translating 

the German name into Portuguese. “And what is that?” he continued, 

pointing to Salazar’s Packard. “that,” said Salazar, “is my car,” and he got 

in and drove away. (Mccarthy, “letter from Portugal”. The New Yorker, 5 

de Fevereiro de 1955)
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ou:
how terrible conditions had been in Portugal in 1928, when Antonio de 

oliveira Salazar, born a poor peasant, left his post in Economics at the 

university of coimbra to serve his country, first as Minister of Finance 

and then as Premier, saving, always saving, till the national debt was paid; 

and how he had sacrificed his personal life to the Estado Novo – never 

married, lived very simply and austerely, stayed up late at night, working, 

always working. (Mccarthy, “letter from Portugal”. The New Yorker, 5 de 

Fevereiro de 1955)

Mccarthy, por só estar de passagem e não sofrer na pele a dure-
za das suas políticas, olha para Salazar com condescendência vendo 
mais, o copo meio cheio, do que meio vazio: 

I had to confess that this was what we Americans had been given to un-

derstand — ‘a benevolent dictatorship’, I hurriedly qualified, this being 

the formula that had been current among the passengers on the Vulcania 

as the ship glided up the tagus. (…) democracy was not necessarily suited 

to all countries, we assured each other. (Mccarthy, “letter from Portugal”. 

The New Yorker, 5 de Fevereiro de 1955) 

contudo, a autora interroga-se sobre o destino dos mais pobres, 
a quem aparentemente as belas Habitações Económicas não estavam 
destinadas…

curiosamente, Mccarthy não contactou com o meio intelectual 
e artístico português, em actividade na altura da sua estada, e não se 
interessou particularmente em reflectir sobre ele nas cartas, prefe-
rindo aparentemente discorrer sobre o estilo Manuelino: 

Even the Manueline architecture, done in the Age of discoveries and 

uniquely Portuguese, with its stone ropes and knots and anchors, seems 

not so much a true architectural style as an innocent imitation of real life, 

too literally conceived. (Mccarthy, “letter from Portugal”. The New Yorker, 

5 de Fevereiro de 1955)
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ou sobre o barroco português: 

It is only in the far north, in the Minho and the ‘lost’ province of tras-os-

Montes (beyond the Mountains), that you find a pure architecture – the 

Portuguese baroque, done in granite and severe white plaster, and deco-

rated with gold – that is not like anything else in the world. (Mccarthy, 

“letter from Portugal”. The New Yorker, 5 de Fevereiro de 1955)

 ou até sobre a azulejaria em Portugal, ou referir Queluz ou o 
Palácio da Pena, entre outros comentários avulsos sobre o modo de 
fazer arte pelos portugueses e sobre a história artística do país. Mc-
carthy apenas se refere ao meio intelectual português num período 
a meio do texto: 

there is very little artistic life – though not for lack of ‘intellectuals’, as a 

man in the government wryly explained to me. Foreign books, chiefly, are 

read by the avant-garde – Sartre and camus and baudelaire and Rimbaud 

and tolstoy. (Mccarthy, “letter from Portugal”. The New Yorker, 5 de Fev-

ereiro de 1955)

Parece-nos óbvio que Mary Mccarthy é, antes de tudo, alguém 
com preocupações sociais e políticas que só depois escreve livros, 
como aliás o era a maioria dos intelectuais escritores do século XX. 
Será então assim tão estranho que Mccarthy procure, antes de mais, 
conhecer a realidade social do nosso país em lugar de se preocupar 
com realidade intelectual? Será por lhe ter sido dito que havia pouca 
vida artística em Portugal?

Era uma lisboa ainda com o Metropolitano em construção (este 
só será inaugurado em 1959), com um enorme e novo Estádio da luz 
quase pronto (foi inaugurado em 1 de dezembro de 1954) e com a 
Estufa-fria a sofrer obras de alargamento. uma lisboa na iminência 
do IV Grande Prémio de Formula 1 que aconteceu em Monsanto 
(em 25 de Julho), na auto-estrada (inaugurada em 1944) para o Es-
tádio Nacional (inaugurado em 10 de Junho de 1944), já com um 
aeroporto internacional na Portela (desde 1940), com voos da twA 
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e da KlM, entre outras companhias de aviação norte-americanas, 
e ainda sem ponte sobre o tejo. uma lisboa grandiosa e pobre, ex-
tremamente antinómica do ponto de vista social, com as maiores 
desigualdades da Europa, segundo Mccarthy, cuja população esta 
escritora assim caracteriza resumidamente, mas de forma magistral:

the visitor’s first impression is that the people of lisbon are extraordinar-

ily well dressed, on the whole; outside the Alfama and some of the poorer 

working-class sections, practically every man you see, not counting the lot-

tery-ticket sellers and the street-cleaners and the policemen and the labor-

ers repairing the streets, is wearing a business suit, a clean shirt, and a neck-

tie. It is a little time before you get to realize that the suit on the man next to 

you in the streetcar is terribly frayed and patched and mended, the surface 

of the shoes worn and cracked, the briefcase ragged and made of simulated 

leather, and the hand holding it seamed and cracked, too, like red leather-

ette. the laundry garlanding the streets is so fetching at first glance that you 

do not notice that many of the articles hung out are, literally, shreds and tat-

ters of garments – scarecrow shirts and underwear. And there is something 

about lisbon, not only the government’s enterprise but the pride and polite-

ness of the people, that makes you, politely, not want to notice. (Mccarthy, 

“letter from Portugal”. The New Yorker, 5 de Fevereiro de 1955)

A autora preocupa-se, além disso, em perceber a organização so-
cial e política do regime, apresentando a versão oficial e a dos opo-
sicionistas, sem tomar partido. No entanto, parece-nos demasiado 
condescendente e elogiosa para com o estado de coisas, sem com isso 
deixar de reparar nas profundas chagas sociais da época e de observar 
as contradições da versão oficial. Mas assim não são os norte-ameri-
canos com todas as ditaduras de direita, chegando sectores mais con-
servadores dos EuA a promover e a proteger esse tipo regimes? Para 
acabar, ainda na segunda carta, Mary Mccarthy constata que lisboa 
se encontra repleta de cães, um dos charmes e das absurdidades de 
lisboa, porque os portugueses amam os animais. considera, ainda, 
que os portugueses são famosos pelo seu asseio, pois todos os dias são 
dias de limpeza: 
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‘You can eat off their floors’, the foreigners say, and this is very nearly 

true. but I have been in Portuguese restaurants where I would rather eat 

off the floor than off the plate before me. the Portuguese are very erratic 

and confound generalization. (Mccarthy, “letter from Portugal”. The New 

Yorker, 5 de Fevereiro de 1955)

Na sua terceira carta, publicada na Harper’s Magazine, em Agosto 
de 1955, Mccarthy descreve a visita ao bairro Económico da Madre 
de deus. No decurso da visita às habitações económicas, a escritora 
procura compreender onde, afinal, são alojados todos aqueles po-
bres que viu quando passeou por lisboa: 

A sort of tact prevented me from asking the indelicate question pulsing 

through my mind: “Are there any poor people in these houses?” there was 

no shortage of poor people, certainly, in Portugal; their absence, in fact, 

from this district was its most remarkable feature. I missed the familiar 

signs of poverty, both ugly and picturesque: the tattered laundry on the 

clotheslines, the birds in their cages, the orange horse meat in the stalls, 

the beggars and ragged children, the women in shawls and shapeless 

sweaters, the men in thin suits, like paper, the flower sellers, the reek of 

wine from the taverns, the mongrel dogs, the smell of codfish, the baskets 

of eels and fresh bread. but I dared not intimate this to Mr. Rodriguez, 

whose round face wore a troubled, anxious expression, as if he were con-

scious suddenly of a lack in his creation, like God, when he made Eden, 

and forgot to put in woman. (Mccarthy, “Mister Rodriguez of lisbon”. 

Harper’s Magazine, Agosto de 1955)

Além disso, vai registando comparações com o país de onde vem. 
Parece-nos que lhe interessa retirar lições para aplicar à realidade, 
antes de mais, do seu país e depois da sociedade em que vive, fazer 
sínteses, retirar conclusões que tenham aplicação prática para me-
lhorar o mundo:
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Yes, he (o senhor Rodrigues) said proudly: Portugal had social workers as 

well as super-highways, social security, adult education, housing projects, 

rent controls, price controls, modern psychiatry, football, workers’ vaca-

tion plans, and a reformed school curriculum based on citizenship and 

vocational training, rather than on book learning. “Just like America.” I 

nodded, wanly. It was not the first time the resemblance had been called 

to my attention. Portugal, though a small, poor country, as her officials as-

sured me, had nearly everything America had, plus social discipline. (Mc-

carthy, “Mister Rodriguez of lisbon”. Harper’s Magazine, Agosto de 1955)

ou

He was still active in his teachers’ syndicate, though housing kept him 

very busy and he had other obligations, as husband, citizen, father, and 

faithful son of the church. Meetings, always meetings, he said happily. 

“Just like America.” He had felt very much at home in America, he con-

fided, and in his office he used American methods, treating his subordi-

nates democratically and working harder than any of them, to show what 

he expected. (Mccarthy, “Mister Rodriguez of lisbon”. Harper’s Magazine, 

Agosto de 1955)

um pormenor fixa ainda a atenção de Mccarthy: o modo como 
o seu motorista é tratado, as condições de trabalho, preocupando-
se, a escritora, com o seu extenso e rígido horário de trabalho: “It 
was nearly eight o’clock, and I was worried about the driver, waiting 
all this time outside. Even if it was a dictatorship, there were, I felt, 
limits.” (Mccarthy, “Mister Rodriguez of lisbon”. Harper’s Magazine, 
Agosto de 1955)

A primeira carta (outras haverá, segundo a promessa de Mc-
carthy no final desta), de 2 de Janeiro de 1954, dirigida a Han-
nah Arendt e depois publicada em The American Reader, em 21 de 
Janeiro do mesmo ano, é uma carta mais pessoal que, de algum 
modo, como já atrás se disse, serve de introdução à extensa car-
ta de The New Yorker. Nesta, Mccarthy escreve acerca da imagem 
dos norte-americanos em Portugal, generalizando a partir da sua 
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experiência na Pensão bela Vista:

And Americans, to these people, are like some primitive deity, a cluster of 

unforeseeable and mysterious wants that have to be gratified and if pos-

sible anticipated. they have some of the strangest ideas of what we might 

be likely to want, timid, hopeful ideas, like offerings. At present, we have 

a gas-heater in our room, but the boy keeps coming up with an electric 

heater too, though it’s the only one in the house and we don’t need it in the 

least. (Mccarthy, “21 January (1954): Mary Mccarthy to Hannah Arendt”. 

The American Reader, [s.d])

Menciona o fenómeno da americanização de Portugal ou de 
pelo menos do Portugal urbano, referindo que a classe média parece 
americana e apenas a aristocracia e os pobres parecem portugueses. 
considera, depois, que os projectos de Habitação Social e Económi-
ca, no Portugal da época, são melhores do que nos EuA:

to me, the most striking thing here is the phenomenon of Americaniza-

tion. American business interests, Ford, buick, International telephone, 

twA, are very active; there are thousands of new cars on the streets and 

in the shop windows radios, frigidaires, pressure cookers, baby bath nets, 

many of American make. the strangest thing to see along the Rua Garrett 

– the principal shopping street – boxes of Ritz crackers enshrined in red 

velvet, a whole window devoted to them; and another window to tootsie 

Rolls. (…) And everywhere, in the suburbs, and even in the city itself, 

Housing Projects are springing up. I must say, they do them better than 

we do. (…) all the middling-class younger people, in fact, look very Amer-

ican, as if they’d modeled their gestures and expressions on the movies 

– it’s only the aristocracy and the poor who look what I would call Por-

tuguese. (I find this very different from Italy or France.) (Mccarthy, “21 

January (1954): Mary Mccarthy to Hannah Arendt”. The American Reader, 

[s.d])
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Por um lado, os produtos feitos nas fábricas são de qualidade in-
ferior e, por outro, parece não haver artesanato. Mccarthy espanta-
-se perante a pobreza que se esconde por detrás de tanto progresso 
aparente: “on the back streets and in the Alfame, there is plenty of 
medieval poverty, like Africa, as you say, or like the most graphic 
pages of ‘les Misérables’ or the ‘Hunchback of Notre dame’. (Mc-
carthy, “21 January (1954): Mary Mccarthy to Hannah Arendt”. The 
American Reader, [s/d]) observando o passo seguinte da segunda car-
ta, percebemos melhor Alfama vista por Mccarthy:

I wondered myself, I must confess, the Sunday morning [3 de Janeiro de 

1954] we picked our way through the Alfama after Mass at the cathedral. I 

was afraid, and at the same time repelled by the vivid poverty. but every-

body assured me that the people in the Alfama were a special breed, that 

they liked their way of life and would not live respectably if you made 

them. In fact, the government had considered cleaning up the district in 

the course of a slum-clearance program and had been compelled to de-

sist, hastily, by the outcry of the populace. In the Estado Novo there is a 

whole repertory of such tales – of slum dwellers who refuse to be moved 

from their hovels, of men who refuse to work. “Is there unemployment?” 

I asked the propaganda man. there was seasonal unemployment in ag-

riculture, he said, but no real unemployment – any man who wanted to 

could get work. “but what about the people in the Alfama?” I inquired. He 

shrugged and replied, “they don’t want. A few work; others don’t want.” 

(…) “Still,” I murmured, when the propaganda man had finished, “many 

of the people look very poor.” “oh, Alfama!” he said genially, and started 

to explain again that the Alfama was an institution. (Mccarthy, “letter 

from Portugal”. The New Yorker, 5 de Fevereiro de 1955)
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Conclusão

Retomando algumas das questões levantadas na parte inicial des-
te texto, a visão de Mary Mccarthy acerca do Portugal (e lisboa em 
particular) de 1954, foi exposta de forma descritiva e ligeira, plena 
de detalhes pitorescos, e contendo muitos elementos que, pela sua 
autenticidade, nos poderão fazer mudar ou aferir a nossa auto-ima-
gem enquanto país, hoje, resultado de um determinado passado his-
tórico. Percebemos ainda que a comparação com a América do Norte 
se revelou produtiva, pois permitiu, em grande medida, perceber o 
que se passava com a realidade portuguesa da época, a um certo ní-
vel, mais urbano. temos, assim, um princípio de globalização e con-
sequente esbatimento das realidades locais, neste caso a submissão 
de uma cultura periférica a uma cultura dominante, como de resto 
tem acontecido ao longo da história da humanidade desde o sucesso 
do Homo Sapiens sobre o Homem Neandertal. contudo, para a to-
mada de consciência da nossa auto-imagem, através do “espelho” do 
outro, torna-se de certa forma irrelevante aferir o modo como Mary 
Mccarthy percebeu o Portugal de 54. Se houve dificuldades, distor-
ções, omissões, autocensura, essas não foram detectadas. Embora se 
perceba uma clara orientação ideológica na análise do nosso país 
por Mccarthy, assim como limitações devido à insuficiente imersão 
no meio social, político, económico e cultural, três meses é muito 
pouco tempo, apesar da grande perspicácia da autora. A projecção da 
nossa imagem nos EuA é valiosa, pois aligeira a pressão a que as cul-
turas periféricas estão naturalmente sujeitas e o nosso sucesso não 
existe sem que o atenuar dessa pressão nos permita desabrochar en-
quanto povo. donde é de valorizar e apreciar todas as iniciativas de 
autores estrangeiros focadas no nosso país, sobretudo as visões mais 
positivas. Já seria tempo, portanto, de traduzir e editar as três cartas 
para português, pois estas constituem hoje um elemento fulcral para 
a compreensão da nossa história recente. outras imagens de Portu-
gal haverá oriundas de outros indivíduos e países a que importa dar 
visibilidade, mas, por agora, caiem fora do âmbito deste artigo. 
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As Expectativas Reduzidas de Philip Larkin e Alexandre O’neill

a 
aproximação do projecto poético de Philip larkin, poeta 
inglês da segunda metade do século XX, do de Alexandre 
o’Neill, poeta português seu contemporâneo, torna-se pos-
sível quando lemos a crítica de donald davie, a propósito do 
primeiro. o comentário de davie, de 1973,1 sobre a “poesia 

de expectativas reduzidas”2 de larkin, adequa-se, ainda que em di-
ferido, à personalidade literária de Alexandre o’Neill. Neste ensaio, 
reconhece-se a importância de um poeta de curto fôlego, assinalan-
do o facto de a magreza da sua obra e a morosidade na sua publica-
ção parecerem contradizer o peso e a importância que davie quer 
atribuir a larkin: considera-o a figura central da poesia inglesa do 
pós-1945. (davie: 63-64) o’Neill, por sua vez, também num texto 
da década de setenta, gravado no disco que acompanha o livro Entre 
a Cortina e a Vidraça, condensou o sentido do seu projecto poético 
na palavra francesa dégonfler, que traduziu por “desimportantizar”:

1. “larkin’s poetry of lowered sights and patiently diminished expectations”. (davie: 71)
2. A expressão “poesia de expectativas reduzidas”é a tradução de Rui carvalho Homem do passo do 

ensaio de donald davie. (larkin, Janelas Altas:19)

Joana Meirim
cEcc /ucP
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Que quis eu da poesia? Que quis ela de mim? Não sei bem. Mas há uma 

palavra francesa com a qual posso perfeitamente exprimir o rompante 

mais presente em tudo o que escrevo: dégonfler. Em português, traduzi-la-

-ia por desimportantizar, ou em certos momentos, por aliviar, aliviar os 

outros e a mim primeiro da importância que julgamos ter. (bom: 9)

Analisarei, de seguida, as visões deflacionárias que larkin e 
o’Neill apresentam em relação a determinados assuntos, tais como 
a poesia, o meio literário, a relação com os leitores e a posterida-
de. Partindo do comentário às suas entrevistas, a alguns poemas e 
aos seus textos em prosa – sobretudo crónicas e críticas literárias –, 
evidenciarei a coincidência dos seus pontos de vista e descreverei 
a forma como estes configuram o seu projecto poético, que não é 
dissociável do seu projecto de vida. Em ambos os casos, é possível 
afirmar que as expectativas reduzidas são uma atitude prévia à poe-
sia que escrevem. o’Neill privilegia uma atitude prosaica de estar na 
vida e de encarar a literatura, no poema em que saúda João cabral 
de Melo Neto: 

Já se deixa ver que prosaico,

assim, mal definido, 

não é uma atitude

que se arvore ou um laivo,

uma tinta de virtude:

é um modo de ser,

mesmo antes do verso,3

mesmo fora do verso,

mesmo sem dizer. 

(o’Neill, Poesias Completas:152)

As reflexões de larkin e o’Neill sobre o que deve ser a poesia coin-
cidem com a maneira como encaram a vida. Preferem a sobriedade 

3. Sublinhados meus. 
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da linguagem, não perpetuando a fronteira entre linguagem poética 
e linguagem do dia-a-dia, cujo fim já tinha sido anunciado por wor-
dsworth no prefácio a Lyrical Ballads. o poema não deixa de ser, to-
davia, como refere o’Neill numa entrevista, “um trabalho minucio-
so, e mesmo quando parece desataviado, é um desatavio voluntário”, 
(o’Neill, “Já Não corro Atrás de Miragens”: 32) revelador de uma 
consciência angustiada sobre a vida. São avessos à grandiloquência, 
escolhendo a imersão no quotidiano e os temas domésticos; em vez 
de uma dicção extravagante, apresentam uma atenção modesta às 
coisas familiares; e, recusando o tom hiperbólico, preferem a meiosis, 
o understatement, a figura retórica mais adequada à sua força poética.

Esta tendência para diminuir a importância das coisas é igual-
mente uma atitude que têm em relação à sua personalidade literária. 
São dois poetas com uma capacidade notável de auto-depreciação, 
deflacionando quer o seu projecto poético quer a sua imagem en-
quanto poetas. o poema “Hah” de o’Neill, que contém um verso 
famoso sobre a frustração de não ter entrado na Escola Náutica, é 
um bom exemplo de como as ambições e as expectativas em relação 
à vida e à poesia são deflacionadas: “Eu andei pra marinheiro/ mas 
pus óculos e fiquei em terra”. (o’Neill, Poesias Completas: 278) os 
poemas “caixadòclos” ou “Autocrítica” são retratos de alguém que 
não encobre os seus defeitos físicos e poéticos:

– Patriazinha iletrada, que sabes tu de mim?

– Que és o esticalarica que se vê.

(o’Neill, Poesias Completas: 241)

bem sei que tenho sido, não poucas vezes, derrotado pela pressa, 

que me espojo na anedota ou a embalo

na folha-de-flandres da conversa, 

bem sei que muitos dos meus versos

nem para atacadores.

(o’Neill, Poesias Completas: 248-249)
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A correspondência de larkin é particularmente profícua no que 
toca à auto-depreciação, que não raras vezes é um exercício de mo-
déstia. Numa carta a colin Gunner, de 2 de Agosto de 1983, anuncia, 
reduzindo eventuais expectativas, a publicação do seu livro Required 
Writing: “I have a book coming out in the autumn called REQuI-
REd wRItING: collection of hack journalism. I wanted to call it 
tHE bottoM oF tHE bARREl, but they wouldn’t play.” (larkin, 
Selected Letters: 700) A sua tímida modéstia revela-se noutras cartas 
a amigos, nomeadamente a aversão a aparições públicas com medo 
de que os seus defeitos físicos (a gaguez, a falta de visão e de cabelo) 
defraudem as expectativas das pessoas:

I look forward to seeing you, but I am not at all happy about this Personal 

Appearance. the awful thing is that people may be expecting too much 

– a combination of Rupert brooke, walt whitman and t.S. Eliot, instead 

of which they get bald deaf bicycle-clipped larkin (…). (larkin, Selected 

Letters: 459-460) 

No início da sua carreira poética, larkin e o’Neill recebem epí-
tetos pejorativos de críticos que consideram a sua poesia menor. Por 
um lado, larkin e o grupo a que se associa o seu nome – The Mo-
vement – foram acusados de provincianismo (day: 85) e de escreve-
rem uma poesia sob o signo de uma middlebrow muse.4 Já Alexandre 
o’Neill recebe a denominação de gavroche5 das letras portuguesas, 
expressão cunhada por Gaspar Simões que, numa crítica à antologia 
de crónicas As Andorinhas Não Têm Restaurante, declara o estilo gavro-
che do poeta, lamentando o facto de por vezes ser “mais gavroche que 
poeta”. (Simões: 440)

4. “the Middlebrow Muse” é o título de uma crítica hostil à poesia de larkin. Na recensão a New Lines 
(editada por Robert conquest), charles tomlinson apresenta as suas reservas face aos princípios 
que orientam escritores como Kingsley Amis ou Philip larkin. A propósito deste ultimo, considera 
redutor o seu provincianismo: “My own difficulty with his poetry is that (…) I cannot escape from 
the feeling of its intense parochialism”. (tomlinson: 214)

5. o termo gavroche tem origem na personagem homónima de Les Misérables de Victor Hugo, adquirin-
do o sentido de trocista, zombeteiro, hábil gracejador.
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Num ensaio sobre cesário Verde e o’Neill, Óscar lopes define a 
personalidade literária de o’Neill nos seguintes termos: “o’Neill é o 
grande poeta que quer parecer pequeno, o poeta da nossa modéstia por-
tuguesa (...), o poeta que, repito, higienicamente se recusa a tomar-
-se demasiadamente a sério, a si como a nós todos, os que o lemos”. 
(lopes: 115-116) Esta descrição de o’Neill aproxima-o do perfil li-
terário de Philip larkin, que recebeu comentários idênticos. Veja-se, 
por exemplo, o obituário “A tribute to the late Poet Philip larkin”, 
no qual craig Raine sublinha precisamente a dicção satisfeita de la-
rkin com a mediania, escrevendo uma poesia avessa às maiúsculas: 
“he can touch us easily and directly with the real thing, without the 
capital P Poetry, when it comes, is earned”. (Raine, “A tribute to the 
late Poet Philip larkin”)

Vejamos, agora, a coincidência no entendimento que têm do que 
é a poesia, a experiência de escrever poemas e a relação com o pú-
blico leitor. No prefácio à obra completa de Nicolau tolentino, inti-
tulado “uma Arte de Pormenor ou um Preâmbulo para desatentos”, 
o’Neill dirige-se aos leitores, em particular aos críticos de tolentino, 
e, por interposta pessoa, aos seus críticos. Recusando o persistente 
apodo de “crítico amável dos costumes do seu tempo”, (o’Neill, Já 
Cá Não Está Quem Falou: 50) pede aos leitores que o leiam. Este pedi-
do de o’Neill é constante na sua obra e constitui uma reacção ao que 
a crítica diz sobre os poetas, em geral, e também sobre si. Falar sobre 
a poesia de Nicolau tolentino – note-se a transição da terceira para 
a primeira pessoa do singular – tem também uma outra intenção: 
fazer uma autocrítica:

Mas Nicolau tinha as suas subtilezas, os seus vieses. Foi assim que soube 

preservar, no meio das insignificâncias dum quotidiano sem relevo, uma 

visão implacável e irónica da sociedade do seu tempo. (...) À consciên-

cia da fugacidade do tempo, da transitoriedade de tudo, pode reagir-se 

de infinitas maneiras. A minha pessoal maneira de reagir (e peço perdão 

dela vir ao caso) é a amarração do efémero do tempo e do sítio em que, por 

insondáveis carambolas, me é dado viver. Mas o efémero que representa o 
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meu aqui-agora e que eu, muito humanamente, desejo fixar6 (...) tem o seu 

peculiar décor, os seus adereços, as suas típicas personagens, a sua acção, 

os seus dizeres. (o’Neill, Já Cá Não Está Quem Falou: 50-51)

A ideia de preservar a experiência que se teve concorda com as 
intenções declaradas por larkin no seu “Statement” para a antologia 
de d. J. Enright (Poets of the 1950’s): 

I write poems to preserve things I have seen / thought / felt (if I may so 

indicate a composite and complex experience) both for myself and for oth-

ers, though I feel that my prime responsibility is to the experience itself, 

which I am trying to keep from oblivion for its own sake. (larkin, Required 

Writing: 79)

A visão deflacionada que têm da poesia é consonante com a reac-
ção, por vezes agressiva e polémica, sobretudo no caso de larkin, 
ao meio literário. Em “the Pleasure Principle”, larkin defende que 
a arte deve dar prazer e que é possível gostar das obras de arte sem 
esforço. (larkin, Required Writing: 82) Neste mesmo texto, sublinha 
um tópico persistente na sua prosa e várias vezes destacado nas suas 
entrevistas: a importância da relação do poeta com a sua audiência. 
(larkin, Required Writing: 81-82) Entre o reconhecimento do público 
ou os aplausos da crítica, larkin e o’Neill preferem a segunda opção. 

Numa entrevista a Eduarda Ferreira, o’Neill comenta: “deu-me 
um enorme prazer, quando publiquei as minhas Poesias Completas, 
que algumas pessoas, não sabendo que eu era poeta, me viessem 
dizer ter encontrado lá, afinal, algumas coisas engraçadas. deu-me 
mais prazer isso do que receber um prémio vultoso. Gozo espiritual, 
entenda-se, que material me daria o prémio”. (o’Neill, “A descober-
ta da Poesia é Sempre Solitária”: 14) também larkin destaca a im-
portância do contacto entre o leitor e a experiência preservada pelo 

6. Sublinhados meus.
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poema.7 Numa entrevista, à pergunta sobre se fica preocupado se as 
pessoas no futuro deixarem de ler poesia, larkin responde que ler 
poesia não deve ser obrigatório e gostava que os leitores sentissem a 
experiência que tentou fixar no poema: “I should hate anybody to 
read my work because he’s been told to and told what to think about 
it. I really want to hit them, I want readers to feel yes, I’ve never thou-
ght of it that way, but that’s how it is.” (larkin, Required Writing: 56)

A propósito de algumas críticas que recebeu, considerando os 
seus temas favoritos a derrota e a fraqueza, larkin considera que 
a crítica literária devia julgar os poetas não pelos temas mas pelo 
modo como os trata: “I think a poet should be judged by what he 
does with his subjects, not by what his subjects are. (...) A good poem 
about failure is a success.” (larkin, Required Writing: 74) Numa entre-
vista de 1980, a propósito da edição das suas crónicas, o’Neill diz 
o mesmo que larkin, valorizando a maneira de contar as coisas em 
detrimento dos assuntos: “‘contar é a maneira de contar’”. (o’Neill, 
“contar é a Maneira de contar”: 21) 

Ainda que desavindos, as relações entre poetas e críticos são ine-
vitáveis, e no poema “o lanterna Vermelha” o’Neill ironiza a ne-
cessidade e inevitabilidade deste convívio, admitindo que os poetas 
precisam dos críticos e que estes sem poetas nada fariam. No entan-
to, o’Neill não é um poeta que se satisfaça com uma crítica lisonjeira 
de um crítico profissional. A constatação da realidade do meio literá-
rio, das relações entre críticos e poetas, serve para sublinhar que uma 
instância do processo de reconhecimento do escritor fica esquecida e 
é necessária para poetas como o’Neill e larkin: a atenção de um pú-
blico que os leia de facto e que, na sequência disso, possa apreciar a 
sua obra. Numa entrevista, o’Neill defende precisamente esta ideia: 
“ – Ó Manuel da Fonseca, V. não acha que é muito mais tocante para 
um artista o aperto de mão de um leitor entusiasta do que a crítica 
de um crítico, de um critiquelho?” (o’Neill, “o’Neill, Santareno e 

7. cf. Roger day: “He said on several occasions that he found pleasure not in being written about by 
academics but in receiving letters from members of the reading public who recognise their own 
experiences in his poems.” (day: 9)
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Manuel da Fonseca conversando à Vontade: diálogo sobre os críti-
cos”: 147) A literatura não deve ficar reduzida ao círculo dos literatos 
e resumir-se a um sistema fechado sobre si mesmo:

Se não fôssemos nós

quem eram vocês?

Se não fossem vocês

quem éramos nós?

Quem nos lê a nós?

São vocês (e nós...)

Quem vos lê a vocês?

Somos nós (e vocês...)

tudo fica, pois, 

entre nós, entre nós...

(o’Neill, Poesias Completas: 207)

Na entrevista já citada à Paris Review, a propósito de possíveis 
influências, larkin rejeita, veementemente, a possibilidade de se fa-
zer uma coisa como “estudar” poetas. (larkin, Required Writing: 67) 
A pergunta sobre o facto de partir de imagens banais como ponto 
de partida para a elaboração dos seus poemas constitui nova opor-
tunidade para recusar os exercícios exegéticos, incluindo o da auto-
interpretação. (larkin, Required Writing: 71) Não haver muito a dizer 
sobre os seus poemas é encarado de maneira positiva, significa que 
os seus poemas são auto-suficientes: “there’s not much to say about 
my work. when you’ve read a poem, that’s it, it’s all quite clear what 
it means”. (larkin, Required Writing: 53-54) 

A par das reservas que o’Neill e larkin têm em relação ao traba-
lho académico e aos excessos da exegese literária, sobretudo quando 
se assumem como intermediários absolutos entre o poeta e os leitores 
de poesia, também apresentam outros pontos de vista coincidentes: 
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rejeitam a profissionalização do poeta, que não deve ser escritor a 
tempo inteiro; recusam a classificação de poeta satírico; regem-se 
pelos mesmos princípios na organização de antologias poéticas; pro-
curam nos outros poetas a dicção que privilegiam na sua poesia; e 
não apostam demasiado na garantia da sua posteridade.

larkin e o’Neill separam a vida profissional da actividade de 
poeta. tal como o’Neill, que foi publicitário, larkin nunca foi poeta 
a tempo inteiro, desempenhando no seu dia-a-dia as tarefas normais 
de um bibliotecário. Apesar de ser possível viver como poeta a tem-
po inteiro, na condição de se estar disponível para pertencer ao meio 
literário e à indústria cultural do seu país, larkin defende a ideia de 
que se deve ter um emprego e escrever apenas no tempo livre. (la-
rkin, Required Writing: 61-62). Não se mostra, como se viu, preocu-
pado com a possibilidade de não haver leitores de poesia no futuro, 
mas sim com a hipótese de a poesia se tornar oficial e subsidiada, o 
que pode comprometer o contacto, que se quer compulsivo e natu-
ral, entre quem escreve e quem lê. (larkin, Required Writing: 56) 

Numa entrevista de 1981, o’Neill justifica as vantagens de se 
viver “entre gente”, revelando ainda uma opinião pouco favorável 
quanto à profissionalização do poeta: 

Rapidamente se torna num escritor por conta de outrem – ou fica total-

mente isolado. Escritor a tempo inteiro é, para mim, um absurdo, além de 

perigoso. (...) um poeta integrado no meio exercendo qualquer profissão 

activa terá certamente uma visão mais realista das coisas. (o’Neill, “Sou 

um Poeta que Não Aceita a Profissionalização da Poesia”: 2)

Veja-se ainda a crítica que faz no poema “Escritor a tempo Intei-
ro?”, (o’Neill, Poesias Completas: 429) em que ironicamente demons-
tra que a “mão que segura a pena” não suporta o mesmo peso da que 
pega na charrua.

também têm reacções parecidas quanto à classificação de poe-
ta satírico, a que muitos críticos do seu tempo recorreram. larkin 
não se considera um poeta satírico, precisamente porque rejeita uma 
pose altiva face à realidade circundante: “No, I shouldn’t call myself 
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a satirist, or any other sort of -ist. (...) to be a satirist, you have to 
think you know better than everyone else. I’ve never done that”. (la-
rkin, Required Writing: 73) Por sua vez, o’Neill, na crónica “A Sátira, 
Arma Perigosa”, reage ao epíteto de poeta satírico: “devo dizer que 
estou farto, quase... saturado, de ser apontado como poeta satírico”. 
(o’Neill, Uma Coisa em Forma de Assim: 158) o’Neill reconhece a des-
coberta de que “havia em Portugal minas de dadaísmo e que bastava 
lá ir com a picareta e retirar um bom bocado”, (o’Neill, “A Minha 
Poesia tende para o Epigrama”: 5) o que não significa que toma uma 
atitude sobranceira face ao ridículo alheio. Pelo contrário, não se 
considera melhor do que os outros: “quando rio, rio-me também de 
mim”. (o’Neill, “dez Minutos com Alexandre o’Neill”: 7)

Na organização de antologias poéticas, larkin e o’Neill regem-se 
pelos mesmos critérios. Em “Escolher Vinicius”, prefácio à antologia 
de Vinicius de Moraes, o’Neill selecciona poemas sem obrigatorie-
dade. Não se considera leitor especializado de Vinicius, e o seu crité-
rio de selecção é um exercício de gosto, que não é diferente de outros 
prazeres que tem na vida:

Escolher Vinicius foi, finalmente, questão de prazer. Razoável conhece-

dor da sua obra, só agora tive a oportunidade de me dar conta de quanto 

ela é importante para a formação duma coisa que se chama gosto, esse 

gosto que pomos em comer, em amar, em conviver. (o’Neill, Vinicius de 

Moraes: 13-14)

Philip larkin tem a oportunidade de organizar uma antologia 
de referência (com predecessor ilustre, Yeats), The Oxford Book of 
Twentieth-Century English Verse. No curto prefácio que escreveu para 
esta antologia, larkin explica que a inclusão dos poemas se deve à 
sua representatividade e não às pessoas que os escreveram e, à se-
melhança dos critérios de o’Neill, refere que não tem preocupações 
críticas ou históricas nem propósitos didácticos. o desiderato da 
antologia é reunir um conjunto de poemas que proporcione prazer 
aos seus leitores:
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once the anthologist has to deal with poets born after 1914 his loyalty 

turns perforce to poems rather than to individuals. the consequence of 

this is wide rather than deep representation, and in accepting it I have 

acted not so much critically, or even historically, but as someone wanting 

to bring together poems that will give pleasure to their readers both sepa-

rately and as a collection. (larkin, “Preface”: xii)

Nas suas crónicas e recensões críticas, o’Neill e larkin elencam 
as características que privilegiam na dicção dos outros e que são 
aquelas que definem também a sua maneira de fazer poesia e de 
encarar a literatura. Roger day faz notar que larkin, nos seus textos 
críticos, admira nos outros as qualidades que também preconiza na 
sua poesia: a acessibilidade, a simplicidade formal e um certo tipo de 
melancolia. (day: 29) Numa recensão crítica à obra poética de um 
dos seus autores de eleição, John betjman, larkin apresenta, aludin-
do ao Prefácio de wordsworth, as qualidades do poeta e o que quer 
encontrar na poesia que lê: “He is a subtle poet, but not a sophistica-
ted one. Poetry for him is not a moral or sociological gymnastic, but 
a spontaneous overflow of natural feeling which directs his choice 
of words and informs them when found.” (larkin, “Poetry beyond 
a Joke”) como salienta o seu primeiro biógrafo, larkin aproveita to-
das as ocasiões para revelar publicamente a sua preferência por poe-
tas que se servem de uma linguagem clara e sóbria, que não foram 
vítimas da revolução da poética modernista. (Motion: 344-345) Ao 
contrário dos “mad lads” (apodo pejorativo para designar os poetas 
modernistas), opta por uma dicção, seja na prosa ou na poesia, aves-
sa à extravagância, aos malabarismos de linguagem, ao psitacismo 
e à exibição gratuita de referências eruditas. Numa recensão a Sum-
moned by Bells, de John betjman, larkin louva este poeta por ter sido 
o primeiro8 a pôr em causa o carácter absoluto da famosa asserção 
de Eliot: 

8. cf. larkin, Required Writing:129. 
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we can only say that it appears likely that poets in our civilization, as 

it exists at present, must be difficult. our civilization comprehends great 

variety and complexity, and this variety and complexity, playing upon a 

refined sensibility, must produce various and complex results. the poet 

must become more and more comprehensive, more allusive, more indi-

rect, in order to force, to dislocate if necessary, language into his meaning. 

(Eliot: 289)

Em “Introduction to All What Jazz”, a propósito da crítica mo-
derna sobre jazz, que não distingue da crítica moderna sobre a arte 
em geral, larkin reage a esta declaração de Eliot. defende a ideia de 
que a arte (a pintura, a poesia, a música) não tem de ser difícil de 
compreender, não tem de exigir esforço e técnica particulares, nem 
intermediários que expliquem e comentem os seus sentidos subli-
minares. Ironicamente e num tom de modéstia afectada, contrapõe 
o estilo dos highbrow critics à forma leviana que adopta para falar do 
jazz moderno, sem se dar conta da importância do adjectivo “mo-
derno”, que para larkin assume sempre um sentido depreciativo: 

And yet again, there was something about the books I was now reading 

that seemed oddly familiar. this development, this progress, this new lan-

guage that was more difficult, more complex, that required you to work hard 

at appreciating it, that you couldn’t expect to understand first go, that needed 

technical and professional knowledge to evaluate it at all levels, this revolution-

ary explosion that spoke for our time while at the same time being traditional 

in the fullest, the deepest… of course! this was the language of criticism of 

modern painting, modern poetry, modern music. Of course! How glibly I 

had talked of modern jazz, without realizing the force of the adjective (…). 

(larkin, Required Writing: 292)

também Alexandre o’Neill assinala na obra dos seus escritores 
preferidos as virtudes que larkin admira. Nas crónicas, o’Neill fala 
sobre os seus autores, destacando a atitude que estes têm perante 
aquilo que fazem, a dicção que utilizam, e dando especial atenção 
a aspectos sobre a sua obra que revelam muito da sua personalidade 
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literária. uma das suas muitas artes poéticas é um parágrafo da cró-
nica dedicada a bob dylan. Em “o Fanhoso de Minnesota”, dylan 
é enaltecido por ter uma dicção que não “maiusculiza nada” e por, 
deliberadamente, seguir um caminho de pobreza, que resulta numa 
expressão contida e simples: 

diríamos que dylan não maiusculiza nada. As massas verbais que, sem 

ornatos, debita dão conta de muita coisa bela, grande, divertida ou terrí-

vel, mas a força comunicante do trovador está, principalmente, no partido 

que ele tira da monotonia, repetição e progressão “fanhosas” de um texto 

maravilhosamente aliado à música. Este é um caminho de voluntária po-

breza. um mínimo de suportes e de efeitos, para um máximo de comuni-

cação verbal. (o’Neill, Uma Coisa em Forma de Assim: 244)

Grandes poetas que querem parecer pequenos, servindo-
-me novamente do comentário de Óscar lopes sobre Alexandre 
o’Neill, recusam grandes temas a favor do tratamento de peque-
nos assuntos e elegem uma dicção comedida. Joaquim Manuel 
Magalhães descreve de forma eficaz a poesia de Philip larkin num 
excerto de um ensaio, que se adequa na totalidade ao poeta Ale-
xandre o’Neill: 

(...) aquilo que de facto os seus poemas nos trazem são observações do 

quotidiano, pequenas histórias acontecidas ou possíveis de acontecer, 

evocações de sentimentos presos a experiências verosímeis, constatações 

breves que provêm dum pragmático entendimento da vida, tudo longe 

de abstracções, insídias retóricas, desconexidades sintácticas, abismos de 

psiquismo desordenado, fogo-fátuo de pretensões culturais esmagadoras. 

uma linguagem sóbria, uma observação lúcida, um conhecimento desa-

paixonado, uma sentimentalidade de equilíbrio, um curso de emoções 

cuja brida se não perde nunca. E tudo isto longe da pompa oracular, longe 

do ímpeto de quem se serve do mundo para condenar o mundo. (Maga-

lhães: 108-109)
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o repúdio da pomposidade que envolve a poesia e o meio lite-
rário está bem presente na forma deflacionada como ambos pers-
pectivam o reconhecimento e a sua eventual posteridade. o’Neill 
desmistifica-os em “o lanterna Vermelha”: “Que interessa a gloríola 
(simiesco nome!)?/ Que interessa aparecer em Estocolmo a bordo 
de um poema/ que não chega sequer a trás-os-Montes?”. (o’Neill, 
Poesias Completas: 206) Alexandre o’Neill preocupa-se menos com 
a perenidade da sua obra do que com a possibilidade de ser admi-
rado em vida: “Não gostava nada que me caíssem em cima, nem 
que dissessem nada sobre mim”. (o’Neill, “Já Não corro Atrás de 
Miragens”: 34) A sua despreocupação, já anteriormente assinalada, 
quanto à ideia da profissionalização dos poetas revela também a sua 
distracção em relação a um eventual currículo literário: “também 
nunca fui poeta de pensar no currículo, de fazer da poesia proprie-
dade de um currículo”. (o’Neill, “Já Não corro Atrás de Miragens”: 
32) o’Neill não ambiciona ser “alcandorado a gloríola nacional, com 
todos os direitos inerentes a uma situação dessas: academia, nome 
de rua, estatueta ou estátua”. (o’Neill, Uma Coisa em Forma de As-
sim: 34) o poeta que ambiciona a gloríola é o exemplo daquele que 
o’Neill qualifica como escritor “autófago”: 

comeu-se a si próprio, melhor dizendo, comeu a sua própria imagem. 

Não por aquela devoração que o acto de criar traz consigo, mas por ex-

cesso de confiança na pessoa literata que projectou, como um halo, para 

todos os lados da sua figura. (o’Neill, Uma Coisa em Forma de Assim: 34)

No poema “Posterity”, em High Windows, Philip larkin refere-se 
ao modo como a posteridade é perversamente garantida por uma 
academia que não gosta de certos poetas, mas que precisa deles para 
sustento próprio. Numa versão grotesca da sua própria posterida-
de, apresenta-nos a história de um crítico cuja subsistência depende 
daquilo que escrever sobre si. o seu futuro biógrafo, contrariado, 
tem a responsabilidade de contribuir para a sua fortuna literária. 
Mas a imagem final do poema é novamente a da auto-depreciação. 
Sob um título jocosamente solene, larkin diminui a importância 
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da imortalidade literária através de um retrato pouco narcísico de 
si: “that crummy textbook stuff from Freshman Psych, / Not out 
of kicks or something happening – / one of those old-type natural 
fouled-up guys.” (larkin, Collected Poems: 139)

Apesar de não trabalharem para a posteridade, são dois poetas 
populares, lidos e apreciados pelos seus contemporâneos. o’Neill 
ainda em vida publica a sua obra poética completa, em 1982, com 
direito a segunda edição, treze meses depois de esgotada a primeira.9 
tal como o’Neill, a popularidade de larkin também se revela na 
venda assídua dos seus livros.10 Ambos não se mostram preocupa-
dos em escrever para a posteridade e não encaram como menor uma 
poesia que seja do seu tempo, recriando o habitual do seu quotidia-
no. Fernando cabral Martins comenta elogiosamente que o’Neill 
é “fortemente inactual” e “pretende ser do seu tempo mais que de 
qualquer tempo augusto de panteões”. (Martins: 10) Joaquim Ma-
nuel Magalhães, no posfácio já referido, considera que uma das gran-
des virtudes de larkin é ser um poeta histórico, não no sentido da 
nostalgia do passado, mas sim na extraordinária capacidade de fixar 
“a história atento à imediatez da sua realidade”. (Magalhães: 114) 

É possível afirmar, tendo em conta a descrição destas duas perso-
nalidades literárias afins, que larkin e o’Neill pertencem a uma mes-
ma família de poetas, de “grandes poetas menores”, como em entre-
vista se classificou o próprio Alexandre o’Neill.11 Esta família, para 
quem o apodo de “middlebrow muse” não teria nada de pejorativo, 
apresenta o mesmo tipo de preocupações e a mesma atitude perante 
a vida e a poesia. Reduzem expectativas e subscrevem um projecto 
de despromoção de si e dos outros através de uma dicção deflacio-
nária. Na história da poesia contemporânea, esta família acolhe um 
número pequeno de poetas. São menos frequentes aqueles que não 

9. cf. Alexandre o’Neill, “Sempre Sofri Portugal”, entrevista de Fernando Assis Pacheco. Jornal de 
Letras, 1982. 

10. cf. day: 9. 
11. cf. Alexandre o’Neill, “Já Não corro Atrás de Miragens”, entrevista de clara Ferreira Alves. Expresso, 

“Revista”. lisboa, 21 de Setembro de 1985: 32.
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estão convencidos da sua qualidade, aqueles que se servem da auto-
-depreciação como tom dominante daquilo que fazem, aqueles que 
não trabalham para garantir determinada reputação contemporânea 
ou póstuma, nem condicionam as suas acções com receio de não 
encontrar um lugar para si na história da literatura. Nela, contudo, 
figuram dois grandes poetas como larkin e o’Neill, que tudo fazem 
para parecer pequenos. 
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RECENSÕES CRÍTICAS REVIEWS

filipa Lowndes Vicente, Entre Dois Impérios, Viajantes
 Britânicos em Goa (1800-1940) . Lisboa: Tinta-da-China, 2015 .

s
e o estudo das relações luso-britânicas no contexto europeu 
tem vindo, desde há várias décadas, a ser gradualmente reali-
zado, outro tanto não poderá ser dito no âmbito do subcon-
tinente indiano. o levantamento e a análise sistemática dos 
relatos de viagem britânicos sobre Portugal continental tem 

sido, desde meados do século XX, objecto de um crescente número 
de estudos, nomeadamente dissertações, ensaios, um infindável nú-
mero de artigos científicos, bem como de tentativas de indexação 
que nos dão conta da dimensão de um acervo documental, que ca-
rece ainda, em larga medida, de uma apreciação atenta e cuidada. 
outro tanto não poderá ser dito a respeito das narrativas de viajantes 
britânicos que percorreram a Índia Portuguesa, que permaneceram, 
até há pouco mais de uma década, numa relativa obscuridade.

É neste preciso contexto que se inscreve a obra em epígrafe, ao 
longo da qual Filipa lowndes Vicente se debruça exaustivamente so-
bre os testemunhos de viajantes britânicos acerca da realidade goesa, 
bem como sobre as relações entre o Reino unido e Portugal na esfera 
colonial, mais precisamente entre a “Jóia da coroa” britânica e os 
derradeiros vestígios do Império Português na Índia. Muito embora 
não possa ser considerado um trabalho pioneiro na abordagem dos 
discursos coloniais britânicos acerca da presença portuguesa naquela 

João Paulo Ascenso Pereira da Silva
FcSH /cEtAPS
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região da Ásia, quer no âmbito da literatura de viagens quer dos estu-
dos pós-coloniais, tendo em conta o trabalho seminal realizado nes-
te âmbito por Isabel Simões Ferreira,1 o ensaio recém-publicado por 
Filipa Vicente constitui, pela sua abrangência e profundidade, um 
trabalho de grande envergadura,2 que proporciona uma perspectiva 
diacrónica dos olhares britânicos sobre Goa, na fase de declínio da 
presença lusitana naquelas paragens. Nele se encontram analisados 
em grande detalhe os relatos de viagem mais representativos do pe-
ríodo de apogeu da expansão colonial inglesa na Índia e que a autora 
seleccionou e considerou serem autênticos casos paradigmáticos.

Passaremos desde já, e antes mesmo de procedermos a um exame 
da estrutura e dos conteúdos do presente volume, a uma apresenta-
ção sumária da autora. Filipa lowndes Vicente, nascida em lisboa 
em 1972, é investigadora no Instituto de ciências Sociais da univer-
sidade de lisboa desde 2009, tendo-se doutorado na universidade 
de londres em 2000, com a dissertação que estaria na origem do 
volume intitulado Viagens e Exposições: D. Pedro V na Europa do Século 
XIX (2003).3 No âmbito da vasta produção científica da autora cita-
remos entre outros títulos: Outros Orientalismos: a Índia entre Florença 
e Bombaim, 1860-1900 (2009);4 Arte sem História: Mulheres e Cultura 
Artística, Séculos XVI-XX (2012); e O Império da Visão: Fotografia no 
Contexto Colonial Português (1860-1960) (2014).

de acordo com a informação contida no site do Instituto de 
ciências Sociais,5 a investigadora obteve o grau de licenciatura em 

1. Entre outros trabalhos publicados pela autora citaremos: Momentos Discursivos do Encontro Anglo-
-Português com a Índia. lisboa: Instituto de ciências Sociais e Políticas, 2005; e Visões do Império: Os 
Ingleses na Índia. lisboa: Edições colibri, 2006.

2. Importa assinalar a extensão e o carácter exaustivo da obra de Filipa lowndes Marques, que cobre 
um período histórico muito abrangente, cujas balizas temporais são a segunda metade do século 
XVIII e 1940.

3. Este trabalho científico foi galardoado com o prémio “Victor de Sá de História contemporânea” em 
2004.

4. A obra em epígrafe foi traduzida para inglês e italiano e publicada, respectivamente, na Índia e em 
Itália: Other Orientalisms. India between Florence and Bombay, 1860-1900. New delhi: orient blackS-
wan, 2012; Altri Orientalismi. L’India a Firenze (1860-1900). Florence: Florence university Press, 2012. 

5. <http://www.ics.ul.pt/instituto/?ln=p&pid=179&mm=2&ctmid=04&mnid=1&doc=31809901190>; 
site consultado em 7 de outubro de 2016. A propósito do percurso académico da autora, veja-se 
igualmente o site lisboa.academia.edu: <https://lisboa.academia.edu/FilipalowndesVicente>
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História de Arte, na Faculdade de ciências Sociais e Humanas da 
universidade Nova de lisboa, em 1994, a pós-graduação em Histó-
ria, no Goldsmiths college da universidade de londres, em 1995, e 
o doutoramento na mesma instituição, em 2000. Entre 1994 e 2005, 
viveu em Inglaterra, nos Estados unidos (Providence e New Haven) 
e em Itália (Florença). No ano lectivo de 2008-2009, foi investiga-
dora visitante no departamento de Arte e Arqueologia da School 
of oriental and African Studies, da universidade de londres, perío-
do em que foi bolseira da Fundação para a ciência e a tecnologia 
e da Fundação oriente. A sua esfera de investigação abrange, entre 
outros, os domínios dos modos de produção do conhecimento nos 
séculos XIX e XX; os cruzamentos entre a cultura visual, material 
e escrita e o colonialismo; a produção das elites indianas na Índia 
colonial portuguesa e britânica; o orientalismo indiano, italiano e 
português e, finalmente, os cruzamentos coloniais entre o Império 
Português e o Império britânico.

o volume intitulado Entre Dois Impérios, Viajantes Britânicos em 
Goa (1800-1940) encontra-se estruturado em duas partes quase si-
métricas, antecedidas por um longo capítulo introdutório, de natu-
reza contextual e teórica, intitulado “Introdução, conhecimentos e 
cruzamentos coloniais”. (15-70) Neste trecho preambular do en-
saio, Filipa lowndes Vicente começa por elencar os objectivos das 
viagens empreendidas à Índia Portuguesa por viajantes britânicos, 
procedendo em simultâneo a um balanço da pesquisa realizada e a 
uma definição dos critérios adoptados na escolha dos autores anali-
sados e referidos ao longo do volume. Para além de esclarecer o leitor 
acerca dos motivos de inclusão e exclusão de relatos e viajantes, (32-
43) Filipa Vicente procede à sua caracterização tipológica e a uma 
necessária distinção entre travellers e tourists, (44-59) sublinhando o 
carácter marginal e periférico dos travelogues femininos, (60-70) a 
quem a autora dedica toda a segunda parte da obra.

A primeira secção do seu estudo, intitulada “colonizar a colónia 
Vizinha: Viajantes britânicos em Goa” (71-186), é constituída por 
uma relação diacrónica das viagens realizadas a Goa, entre 1800 
(o período das Guerras Napoleónicas) e 1940 (a Segunda Guerra 
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Mundial). Nela se procede ao elenco dos relatos de viagem (impres-
sos e manuscritos) sobre o território, bem como a uma análise, por 
vezes bastante pormenorizada e solidamente fundamentada numa 
abundante pesquisa histórica e biográfica, de textos assumidos pela 
autora como casos paradigmáticos. Por seu turno, toda a segunda 
parte do volume, de título “Mulheres, Viagens e Escrita: as Narra-
tivas de Isabel burton e Katherine Guthrie em Goa, na década de 
1870”, (187-293) é dedicada a um estudo sistemático e exaustivo de 
duas narrativas de mulheres britânicas que percorreram a colónia na 
década de 70 do século XIX.

Assim, enquanto a primeira secção é totalmente dominada por 
vozes narrativas e olhares masculinos (excepção feita ao breve re-
lato de Anne bremner,6 esposa do cônsul britânico em Goa, du-
rante a Segunda Guerra Mundial) (169-186), a segunda parte é, na 
sua totalidade, dedicada à escrita de viagens feminina, tomando 
como estudos de caso Isabel burton7 e Katherine Guthrie,8 esposas 
de funcionários da administração colonial britânica, ao serviço do 
Império. Nesta longa passagem do texto, Filipa Vicente debruça-se 
sobre questões de género, evidenciando aqueles que lhe parecem ser 
traços característicos do travelogue feminino e aludindo ao próprio 
estatuto da mulher no contexto colonial britânico. Por outro lado, a 
autora não deixa de sublinhar as marcas distintivas destes últimos 
relatos, considerados justamente as mais completas e abrangentes 
descrições de Goa redigidas por britânicos, estabelecendo um ne-
cessário confronto (e procedendo a um cruzamento de olhares) com 
os textos analisados na primeira parte, da autoria de viajantes mas-
culinos, detentores de formações, cargos e missões muito distintos 
e específicos.

6. o texto de Anne bremner, um original dactilografado, faz parte do acervo do Índia office da british 
library e a referência a este espécime no respectivo catálogo é a seguinte: “Mss F 226/4, bremner, 
Mrs Anne, wife of lt-col claude urquhart bremner (1891-1965), IPS 1919, british consul, Portu-
guese Possessions in Índia 1940-43.”

7. AEI. Arabia, Egypt, India. A Narrative of Travel. london and belfast: william Mullan & Son, 1879.
8. Life in Western India. 2 vols. london: Hurst and blackett, 1881. Veja-se igualmente o seguinte relato 

da mesma autora: My Year in an Indian Fort. 2 vols. london: Hurst and blackett, 1877.
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No âmbito da literatura de viagens sobre a Índia, em que prepon-
deram as vozes de autores britânicos, constatamos que Goa ocupou, 
ao longo de quase todo o século XIX, um lugar quase marginal. 
congelada no tempo, isolada e de difícil acesso, a colónia portu-
guesa, sublime vestígio de um passado histórico glorioso, votado, 
desde o século XVIII, ao esquecimento, situava-se na periferia dos 
roteiros turísticos. Não obstante a inauguração do canal do Suez 
(1869), que abreviaria drasticamente o percurso entre a Europa e a 
Índia, facto que proporcionou um aumento significativo do fluxo 
de viajantes e turistas, Goa permaneceu à margem das rotas mais 
percorridas e ambicionadas pelos forasteiros. Até ao final de oito-
centos e à inauguração porto de Mormugão e do caminho-de-ferro 
(1888) que o ligaria à Índia britânica, os acessos ao território goês 
(bem como no seu interior) permaneceram difíceis. (19-21) Por esse 
motivo, Goa manteve por muito tempo a sua natureza periférica, 
distante de uma Índia crescentemente percorrida, cartografada e 
fotografada por viajantes e turistas, assumindo características que 
mais a aproximavam de um “não-lugar” ou mero local de passagem. 
(21) A colónia portuguesa convertia-se, deste modo, numa simples 
escala num roteiro mais vasto, num local duplamente exótico e es-
tranho, por onde se passava mas onde quase nunca se permanecia.

Nessa medida, Filipa Vicente considera que os ingleses que se 
dirigiam a Goa eram sobretudo viajantes, sendo os sinais de “turis-
tificação do território”, incluindo meios de transporte, hotéis, ro-
teiros e recordações, muito escassos até bem dentro do século XX. 
(21) Porém, não obstante esta “invisibilidade” da colónia no contex-
to do subcontinente indiano, ao longo do século XIX registar-se-ia 
um crescente afluxo de viajantes, na maioria cidadãos britânicos, 
em busca da “Goa arqueológica e histórica”, (21) onde as ruínas 
da Velha Goa, a Igreja do bom Jesus e o túmulo de São Francis-
co Xavier constituíam os principais motivos de atracção ou cabe-
ças de cartaz. o interesse pelos vestígios do passado e pelas ruí-
nas do Império Português, consolidados desde os finais do século 
XVIII pela estética romântica, constituíam, deste modo, o principal 
incentivo à visita do pequeno enclave lusitano. A par do interesse 
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estético, da curiosidade histórica e etnográfica, há que sublinhar o 
papel central que a devoção religiosa assumia para alguns viajan-
tes britânicos, nomeadamente os de confissão católica, como Isabel 
burton, enquanto motivo para a visita ao território. São Francisco 
Xavier transforma-se numa figura central para os viajantes que, de 
um modo geral, atribuem destaque àquela personalidade nos seus 
textos. Assim, enquanto os católicos o colocam no centro das suas 
narrativas, transformando-o num objecto de veneração e os seus 
périplos por Goa em autênticas peregrinações a um local sagrado; 
os protestantes assumem uma postura de curiosidade etnográfica e 
de distanciamento crítico em relação ao ritual católico, com o qual 
mantêm uma relação em tudo semelhante àquela que tinham com 
outras religiões, como o Hinduísmo e o Islamismo. os planos do 
sagrado e do “turístico” vêm, assim, a entrelaçar-se e a confundir-se 
crescentemente, a partir da segunda metade do século XIX, como 
testemunham Isabel burton e, sobretudo, Katherine Guthrie, nos 
seus relatos. Filipa Vicente assinala a tal propósito (23-25) que este 
período histórico foi marcado por um particular aproveitamento re-
ligioso e político da relíquia sagrada pela administração portuguesa 
em Goa, que a converteria no mais visível “monumento” do patri-
mónio goês e em local de visita obrigatória para qualquer viajante.

No curso deste exaustivo trabalho de investigação, a autora pro-
cede a uma tentativa de classificação tipológica dos autores sobre os 
quais se debruça, agrupando-os em três categorias distintas. (26-27) 
Assim, numa primeira instância, alude àqueles que visitaram Goa 
por motivos de saúde, aproveitando a sua estada para transporem 
para a escrita as suas impressões no contacto com o outro. Neste 
preciso âmbito são analisadas, com algum pormenor, as narrativas 
de Richard burton9 (93-109) e de tom [william walker] cringle10 
(111-117) que, embora tenham buscado nas suas deslocações à co-
lónia portuguesa uma forma de terapia ou um motivo de evasão e 

9. Goa and the Blue Mountains; Or Six Months of Sick Leave. london: Richard bentley, 1851.
10. Jottings of an Invalid in Search of Health, Comprising a Run Through British India and a Visit to Singapore 

and Java. bombay: Printed and published at “The Times of Índia office,” 1865.
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de fuga à rotina do quotidiano, apenas aludem a tal propósito late-
ralmente, nos títulos ou nas introduções aos respectivos volumes.

outra das categorias de viajantes que se dirigiam a Goa era a dos 
eclesiásticos, padres católicos ou ministros protestantes, cujo inte-
resse pelo território residia no plano religioso. Para este conjunto de 
autores, entre os quais se destacam Robert Palmer11 (165-168) e Gra-
ham Sandberg,12 (145-150) o túmulo e as relíquias de São Francisco 
Xavier, bem como as igrejas e a identidade religiosa católica cons-
tituíam a principal fonte de atracção e o motivo subjacente às suas 
deslocações. outros viajantes leigos, de confissão católica, como 
Isabel burton, poderão igualmente ser considerados autênticos pe-
regrinos, ao converterem a religião no ponto focal da sua viagem a 
Goa, transformada em local de devoção pela figura do santo.

Numa terceira categoria, encontram-se finalmente enquadradas 
as narrativas de viagem redigidas por responsáveis pela administra-
ção britânica na Índia ou por acompanhantes de figuras de Estado 
e representantes da coroa, que integravam as suas comitivas duran-
te as digressões oficiais. destacam-se neste âmbito personalidades 
como Sir Mountstuart Grant duff,13 (151-153) detentor de um alto 
cargo no governo da Índia britânica, e George Nathaniel curzon 
(Lord curzon),14 (154-158) Vice-Rei da Índia entre 1899 e 1905. Em 
ambos os casos, estas personalidades foram protagonistas de visi-
tas oficiais a território goês, tendo legado registos da sua própria 
pena acerca das suas viagens. Entre as altas patentes do exército ou 
da administração britânica que desempenharam o papel de acom-
panhantes merecem destaque Sir James dunlop Smith,15 (158-162) 
oficial do exército indiano que realizou a viagem na qualidade de 

11. A Little Tour in India. london: Edward Arnold, 1913.
12. “A Recent Visit to Goa.” Nineteenth Century. Vol VIII, nº XlVII, 1890. 649-699.
13. Notes from a Diary Kept Chiefly in Southern Índia, 1881-1886. 2 vols. london: John Murray, 1899.
14. A Viceroy’s Índia. Leaves from Lord Curzon’s Note-Book, by the Marquess Curzon of Keddleston, Viceroy and 

Governor-General of Índia 1899-1905. Introd. Elizabeth longford. london: Sidgwick & Jackson, 1984. 
23-26.

15. Servant of Índia. A Study of Imperial Rule From 1905 to 1910 as Told Through the Correspondence and 
Diaries of Sir James Dunlop Smith, Private Secretary of the Vice-Roy of Índia. Ed. Martin Gilbert. [S.l.]: 
longman’s, Green & co. ltd., 1966. 206-208.
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Vice-Rei e Governador-Geral da Índia, em 1909, e william Howard 
Russell,16 (119) autor do pormenorizado testemunho da deslocação 
do Príncipe de Gales a Goa, em 1875. Porém, de acordo com Filipa 
Vicente, enquanto Russell teve por única e exclusiva missão proce-
der a um registo da viagem oficial do futuro Eduardo VII (119-128) 
e alcançar, através da sua narrativa, o maior e mais diverso leque de 
leitores possível, dunlop Smith não teve sequer por objectivo pu-
blicar o seu relato, tratando-se neste caso de meras notas pessoais.

Embora a autora exclua desta tipologia os protagonistas e líderes 
de expedições científicas, poderemos considerar que ele constituirá 
por si só uma quarta categoria, nela se inscrevendo o Goa Survey, da 
autoria do tenente E. w. Petley,17 (129-144) oficial da Royal Navy, 
responsável pelo estudo hidrográfico que antecedeu a construção 
do porto de Mormugão. Nesta interessante narrativa somos con-
frontados com numerosas referências às formas de resistência das 
populações locais à presença britânica, fruto do crescente temor de 
uma anexação territorial pelo Reino unido ou de uma cedência da 
colónia pelo governo português ao seu mais antigo aliado, em troca 
de um perdão da colossal dívida que junto dele contraíra.

No contexto do capítulo introdutório deste estudo, Filipa Vi-
cente pretendeu igualmente determinar os principais vectores e de-
nominadores comuns dos textos seleccionados, entendidos como 
autênticos estudos de caso. terá pretendido, deste modo, traçar pa-
ralelos, analisar ideias, argumentos e tópicos recorrentes em todos 
os relatos, bem como as genealogias textuais partilhadas por suces-
sivos viajantes. (27-31)

Assim, entre os temas persistentes das narrativas britânicas so-
bre Goa, deparamos desde logo com o estranhamento gerado pela 

16. The Prince of Wales’ Tour: a Diary in Índia; With Some Account of the Visits of His Royal Highness to the 
Courts of Greece, Egypt, Spain and Portugal. london: Sampson low, 1877.

17. “Extract From the Narrative Report, dated 15th August 1881”, by Navigating lieutenant E.w. Petley, 
R.N., F.R.G.S., Asssistant Superintendant of Marine Surveys, in charge of Goa Survey. The Marine 
Survey of Índia, for the Year 1880-81. Prepared for submission to the Government of Índia by com-
mander A. dundas taylor. calcuttah: office of the Superintendant of Government Printing, 1881. 
18-23.
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complexa miscigenação ou simbiose entre as culturas europeia e 
asiática, cristã e hindu, que tornava a colónia portuguesa “ (...) mais 
estrangeira do que o resto da Índia”. (17) A autora reflecte de forma 
fluente e eficaz sobre a perturbação e a sensação de desconforto ge-
rados por esse território ocupado desde há séculos por portugueses, 
onde indiano e europeu se confundiam e as fronteiras entre coloni-
zador e colonizado se pareciam haver diluído. 

No tom cáustico, irónico e condescendente que o caracteriza, 
Richard burton evoca claramente esse sentimento de estranheza, 
apontando a política de miscigenação adoptada pelo colonizador 
português como principal factor para a decadência de Goa. (100-
101) Numa óptica brutal e determinista, burton aponta dois facto-
res que teriam levado à queda do Império Português na Índia – o 
clima e a mistura de sangue. Nessa medida, considera que o modelo 
colonial português conduzira apenas à degeneração, sendo por isso 
um exemplo a evitar. (102-103) A Goa descrita pelo viajante sur-
gia metaforicamente representada como autêntico laboratório vivo, 
onde se podiam investigar e confrontar diferentes projectos colo-
niais e imperiais e decidir qual o caminho a não seguir. É precisa-
mente este o segundo argumento comum à generalidade dos textos 
elencados e analisados por Filipa Vicente – a consideração de que o 
projecto colonial português falhara e o consequente repto lançado 
aos britânicos, que deveriam procurar aprender com os erros come-
tidos por outras potências no passado, caso pretendessem preservar 
o seu império.

deste último raciocínio resultava finalmente a conclusão de 
que, dada a incapacidade de Portugal proceder a uma eficaz e lucra-
tiva exploração do território goês, se justificaria por completo uma 
transferência de poderes coloniais e a anexação do território à Índia 
britânica. Esta convicção generalizada na superioridade do modelo 
de colonização inglês serviria de argumento para a concretização 
das ambições imperiais da Velha Albion e de legitimação para a in-
gerência política, militar e económica na colónia portuguesa e for-
ma de reafirmação do seu domínio na totalidade do subcontinente 
indiano.
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diremos finalmente e em consonância total com as opiniões 
formuladas pela autora, que outro dos temas recorrentes nos relatos 
britânicos sobre a Índia Portuguesa é a referência ao ciclo de auge 
e declínio, talvez a mais comum das percepções da Goa oitocentis-
ta, acompanhada de uma visão apocalíptica da situação do território 
nesse período histórico, que contrastava com a tentativa de análise 
histórica e de abordagens de cariz antropológico, etnográfico e reli-
gioso. (245)

A par de uma leitura rigorosa, plenamente fundamentada numa 
exaustiva consulta das fontes históricas e biográficas, dos relatos pu-
blicados por viajantes do género masculino, Filipa Vicente procurou 
em paralelo proceder a uma análise detalhada dos olhares femininos 
sobre Goa, tomando como objecto de estudo as narrativas de Isabel 
burton e Katherine Guthrie. trata-se, em ambos os casos, de mulhe-
res que desafiaram muitas das convenções estabelecidas do que signi-
ficava ser mulher, transgredindo em larga medida as limitações indis-
sociáveis da condição feminina na Era Vitoriana. (197) Muito embora 
os constrangimentos de ordem sociocultural as colocassem numa 
posição marginal ao discurso científico institucionalizado, podiam, 
contudo, escrever livros de viagens, nos quais dissertavam livremente 
sobre História, Religião, História Natural ou Etnografia. As narrativas 
viáticas constituíam, deste modo, um veículo que permitia o acesso 
a discursos e práticas científicas, ou mesmo ao estatuto de cientista 
amadora, tendo em conta a completa ausência de reconhecimento do 
seu trabalho do ponto de vista institucional. (212-215)

Assim, se as narrativas de autores masculinos (altos funcioná-
rios, militares, diplomatas ou pastores protestantes) reflectem no seu 
todo uma maior diversidade temática, que espelha a pluralidade dos 
cargos ocupados na estrutura imperial, Filipa Vicente não deixa, por 
outro lado, de sublinhar que os relatos mais extensos sobre Goa fo-
ram escritos por mulheres, neles se revelando os seus saberes, a par 
da sua capacidade para a descrição livre. (288)

Editado com a chancela de uma editora prestigiada, a tinta-da-
china, que habituou os leitores a uma excelente qualidade gráfica, 
o volume intitulado Entre Dois Impérios, Viajantes Britânicos em Goa 
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(1800-1940) encontra-se profusamente ilustrado, através de cartas 
geográficas, reproduções de gravuras e sobretudo de fotografias, que 
constituem documentos de inegável interesse histórico e etnográfico. 
digno de referência neste âmbito é o recurso ao espólio fotográfico 
legado pelo estúdio Souza & Paul, que empreendeu um levantamen-
to de Goa no período compreendido entre a década de 80 do século 
XIX e o final de oitocentos, tendo como objectivo a preservação do 
património histórico-cultural goês, incluindo o da Goa hindu, que 
havia sido votado ao esquecimento pelos relatos de viagem britâni-
cos. (54-56) Este e outros espólios fotográficos constituem na sua 
essência representações e testemunhos pictóricos da realidade local, 
sabiamente utilizados pela autora e que dialogam pari passu com o 
seu texto e com os relatos sobre os quais disserta.

cabe ainda considerar que o trabalho de pesquisa laboriosa-
mente empreendido pela investigadora constitui um elemento de 
novidade no âmbito dos Estudos Anglo-Portugueses e uma peça 
fundamental para um conhecimento mais profundo da literatura de 
viagens sobre Goa e sua respectiva divulgação. Entre duas nações de-
siguais em poder e dimensão, os relatos dos britânicos que percorre-
ram a colónia portuguesa, entre 1800 e 1940, reflectem os conflitos 
e interacções entre os dois países numa fase decisiva da construção 
da Índia colonial, proporcionando uma reflexão sobre o processo 
histórico e o inevitável apogeu e subsequente queda de toda e qual-
quer potência imperial.
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Catarina Correia de Castro, “Mary Wollstonecraft e a sua (Re)Visão  
de Portugal em The Analytical Review”

In August 1788, the ‘powerful feminist’ Mary wollstonecraft 
published a review entitled “costigan’s Sketches”, which focused on 
one of the most widely known travel accounts written in the seven-
teenth century: Sketches of Society and Manners in Portugal, by Arthur 
william costigan (a pseudonym used as a mask by the highly con-
troversial officer James Ferrier). this article aims both to provide the 
reader with the historical background to the writing of the review 
and to reveal the work of wollstonecraft as a journalist. Moreover, 
it also analyses the image of Portugal conveyed by the author in the 
periodical The Analytical Review, pointing out the interference of 
Mary wollstonecraft’s british roots in her stereotyped statements on 
the Portuguese culture, society and political power.

Rogério Miguel Puga, “ficcionalizar Lisboa como ‘Colónia’ Britânica  
de Convalescença: a Estética do Sofrimento feminino em Mary,  
A Fiction (1788), de Mary Wollstonecraft 

At the end of 1775, british radical feminist author Mary woll-
stonecraft (1759-1797) travelled to lisbon to visit her dying friend 
Fanny (Frances) blood. Although there are no significant descrip-
tions of the stay in Portugal, three years later, wollstonecraft became 
a fiction writer and represented lisbon in her first novel Mary: A 
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Fiction (1788). the Portuguese capital is mainly characterised as a 
‘colony’ of british invalids, a space of illusory freedom marked by 
the ‘aesthetics of (female) suffering and solidarity’ which women 
themselves should resist to through self-education and sensibility/
sentimentalism based on reason. this article deals with the rep-
resentation(s) of Portugal as a popular health tourism destination 
in the eighteenth century and analyses the country’s negative image 
in Mary’s novels, political writings (A Vindication of the Rights of Men 
1790; A Vindication of the Rights of Woman 1792), and a book review of 
Arthur william costigan’s Sketches of Society and Manners in Portugal 
(The Analytical Review 1788)

Pedro Redol, “William Beckford e o Mosteiro da Batalha” 

the connection of william beckford to the monastery of batalha 
in Portugal is embodied by his book Recollections of an Excursion to 
the Monasteries of Alcobaça and Batalha on the one hand and the huge 
architectural undertaking of Fonthill Abbey – of which quite a few 
traces reached us – on the other. Such a connection is part of a vaster 
and profounder relationship to Portugal starting with beckford’s ar-
rival in lisbon in May 1787. this article explores both achievements 
and their interaction on historical, artistic and literary grounds. 

john Clarke e josé Baptista de Sousa, “A ‘Portuguese garden’  
in Kensington”

created sometime between 1802 and 1812 by the Italian poet 
Serafino bonaiuti, the ‘Portuguese Garden’ at Holland Park, Kens-
ington, represents an important landmark in the third lord Hol-
land’s relations with Portugal and provides tangible evidence of his 
interest in the country. this later developed into a true sentiment of 
‘love’ and ‘affection’, to quote his speech to the House of lords in 
July 1828. Holland’s initial – and indirect – encounter with Portugal 
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occurred during his first visit to Spain in 1793. the dismissive tone 
in Foreign Reminiscences – “I know little of Portugal or Portuguese 
that would have the interest of novelty to English readers” – suggests 
contamination with a widely held Spanish prejudice. It was not until 
1804, after his first direct contact with Portugal, that Holland began 
to revise his opinions, admitting in a letter to his sister, lady caro-
line Fox: “I am safe on Portuguese territory (which by the way is very 
pretty territory too).” Although Holland was still to say unflattering 
things about Portugal in the future, this favourable first impression 
never completely left him and found expression in his ‘Portuguese 
Garden’. the development of the Garden and its relationship with 
Holland House and its inhabitants is examined in detail in the 
course of this article.

Paula Alexandra guimarães, “The Rescue of Lusia by Albion: 
Representations of Portugal in British Women’s Peninsular  
War Poetry” 

For long considered as exclusive male preserves, war and military 
conflict have affected and interested a number of female authors in 
the nineteenth century. the Peninsular war (1808-14), in particu-
lar, is the background of a singular poem by charlotte E. tonna, 
The Convent Bell (1819, 1845), about an ill-fated romance between an 
Irish soldier and a Portuguese nun during the first years of the cam-
paign. dedicated to wellington, this Romantic plot “endowed with 
a strong political and military subtext” (Saglia, 2000: 226) presents 
an official, male-sanctioned discourse of the conflict, being a (re)
presentation of the submissive foreign female figure as the rescued/
dominated territory. but it, furthermore, closely resembles other po-
etic writings by well-known Romantic female authors, such as those 
of Felicia Hemans on the Peninsular wars (England and Spain of 1808 
and Domestic Affections of 1812), who herself had personal, political 
and artistic interests in Iberian subjects and the representation of 
women in European history.
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gilberto Pereira, “Os Instrumentos de Edward Marmaduke Clarke  
na Universidade de Coimbra”

the university of coimbra (uc) has an important scientific her-
itage resulting from the gathering of collections over the last three 
centuries, that served both educational and research purposes in 
different fields of science. Here I will highlight the collection of sci-
entific instruments made by Edward Marmaduke clarke (c.1804 
dublin – 1859 london). Although little-known, E. M. clarke was an 
entrepreneur scientific instrument maker and dealer, and a persever-
ing promoter of science, both at the Adelaide Gallery and the Royal 
Panopticon of Science and Art in london. the university of coim-
bra has probably the largest collection of scientific instruments orig-
inated from his workshop. these instruments are distributed by the 
collections of botany, Medicine and Physics, from which the mag-
neto-electric machine named after him, is highlighted. documents 
found at the university Archives can help us to identify possible un-
signed instruments of his authorship.

Miguel Alarcão, “júlio Dinis Anglófilo? Interrogações, Perplexidades, 
Desafios”

Focusing on, as primary sources, Uma Família Inglesa (1867-68) 
and, to a lesser extent, Os Fidalgos da Casa Mourisca (1871) – the only 
one of Júlio dinis’s four novels hitherto published –, this essay seeks 
to examine the author’s alleged anglophilia from a globally and 
overall cultural point of view. In our opinion, this is also the result, 
at least partly, of two epochal and contextual circumstances: the still 
rather limited knowledge of the English language, as well as of brit-
ish culture and civilization, by Portuguese mid-19th century society 
and also the fact that the political and diplomatic relations between 
Portugal and britain had not yet been truly affected by the tensions 
and conflicts regarding geographical and commercial exploration, 
territorial occupation and colonial settlement leading, after dinis’s 



437

abstracts

death (1871), to the Pink-coloured Map (1886) and the Ultimatum 
(1890).

hazel Robins, “júlio Dinis’s Picture Postcards of Multi-Cultural 
Portugal”

this paper examines Júlio dinis’s attempts to use his work to 
write mid-19th- century Portugal’s particular heterogeneity as a basis 
for national identity – in terms both of regional differences, and of 
the established presence of foreign immigrants on Portuguese soil. 
concentrating on the novels A Morgadinha dos Canaviais and Uma 
Família Inglesa, I demonstrate how the innovative Realism of dinis’s 
descriptions – described by one critic as postcards – is combined 
with a Romantic awareness of language and narrative’s functioning 
as definers (and re-definers) of identity categories. dinis combines 
these elements to make deliberately problematic presentations of a 
“reality” that challenges his readers to re-consider their impressions 
of their nation and to identify with it as a heterogeneous constella-
tion of different – but connected – identities.

Teresa Pinto Coelho, “Da Abertura do Canal do Suez ao Ultimatum:  
o Egipto e o Imperialismo Britânico Vistos por Eça de Queirós” 

In November 1869, twenty-three year old Eça de Queirós at-
tended the opening of the Suez canal in the company of his friend, 
the count of Resende. this voyage would play a decisive role in his 
development both as a person and as a writer. Several critics have 
pointed out the persistence of the oriental theme in Eça’s fiction. 
the trip to Egypt, however, cannot be dissociated from his interest 
in british imperialism, namely in the strategic importance of Egypt 
in british expansion in the orient and in Africa, one of the most 
persistent themes in some of Eça’s best journalistic pages. the rela-
tionship between britain and Egypt is already examined in his travel 



438

reap/ J apS  2 5

notes, O Egipto. Notas de Viagem. together with an ‘orientalized’ (in 
the sense ascribed by Edward Said) Egypt, also to be found in Flau-
bert and other contemporary authors, in this text one is already con-
fronted with Eça’s thoughts on complex social and political issues of 
the time. taking O Egipto as the starting point, this article intends to 
study a line of continuity which runs through several texts by Eça, 
such as, for instance: his article for the oporto newspaper A Actual-
idade (21 december 1877), ‘lord beaconsfield’ and ‘os Ingleses no 
Egipto’, both published in the Gazeta de Notícias of Rio de Janeiro, 
or his article on the british Ultimatum of 1890, which came out in 
the Revista de Portugal. It will be seen that among the many readings 
on Egypt undertaken by Eça throughout his life, readings which are 
illustrated by some of the books that still remain in his library in 
‘tormes’ (Fundação Eça de Queirós), his profound knowledge of the 
british press stands out, as attested by new documentation.

Maikon Augusto Delgado, “Watson, Was It You Who Killed the Crime 
fiction?”

the intention of this work is to inquire about the paradigm shift 
in the horizon of expectations (original concept of Jauss), of the 
detective genre in literature from the second half of the nineteenth 
until the early twentieth century. this time period is the interval 
comprising the genesis of the genre, with the American writer Edgar 
Allan Poe, and its transformation into the hard-boiled style, whose 
exponents are the American classics Raymond chandler and dash-
iell Hammett. the discussion will invariably pass by the Scottish 
author conan doyle and the inaugural work of his character Sher-
lock Holmes, as well as the theoretical and literary production in the 
detective genre by the Portuguese poet Fernando Pessoa.
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Sara Lepori, “Images of Portugal Between Prestage’s Lines: the 
Translations of Eça de Queirós’s O Suave Milagre and O Defunto”

translation is neither a mechanical process nor a simple trans-
position of a work from a language to another. It implies creativity 
and originality. It is a real work of Art and as all forms of Art, it 
is based on the construction of images. As translations are formed 
around images of a foreign country, they can subsequently be seen 
as instruments for the reinforcement of national stereotypes. Every 
translation is a decision. It is the translator that will decide which 
author, which book and thus, which images of a foreign culture to 
convey. the aim of this article is to show the exploitation of Eça 
de Queiros’s works by Edgar Prestage. In the English translation of 
O Suave Milagre and o Defunto, Prestage re-wrote these two texts, 
passing them through an “English filter” in order to reach his own 
purposes. His goal was to represent two different – and misleading 
– images of Portugal: the Monarchic and the catholic one. In the 
Anglo-Portuguese field of studies, this analysis shows how English 
translations of Portuguese authors have been used as tools to rein-
force certain images of Portugal, according to English (pre-) concepts 
on their allied country.

António Lopes, “War Abroad and War Within: a British Military Officer’s 
View of Portugal’s Revolution of 1917” 

General Nathaniel walter barnardiston (1858-1919), who had 
been Assistant director of Military training and General Staff officer 
(1910-1914) and had commanded the british troops at the capture of 
tsingtao, North china, in 1914, was appointed chief of the british 
Military Mission to Portugal (1916-19), where he was commissioned 
to supervise the training of the Portuguese troops for the war in west-
ern Front. He wrote reports on the political and military situation of 
the country and kept a diary where he recorded events and his im-
pressions of the people he met and the parts of the country he visited. 
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this paper aims to contextualize barnardiston’s mission and to dis-
cuss not only his views on Sidónio Pais’s coup in december 1917, but 
also the opinion that he entertained of the Portuguese in general.

Ricardo Marques, “Sylvester Rosa Koehler, Antero’s Translator .  
Six forgotten Translations” 

the translation of six of the most paradigmatic sonnets by Antero 
de Quental were left to oblivion in a 1920s Ponta delgada literary 
magazine. In this article we will analyze the story behind these for-
gotten translations and compare it to the contemporaneous transla-
tion by Edgar Prestage.

Maria da Conceição Emiliano Castel-Branco, “finding Queen Catherine 
of Braganza: the Emergence of new Perspectives in Anglo-Portuguese 
Studies in British historical novels of the 20th century .”

caught between two cultures, Queen catherine of braganza has 
been studied by different authors concerning variegated issues such 
as her biography, iconography, the political alliances and the dip-
lomatic affairs following the Restoration, her marriage and the An-
glo-Portuguese treaties, her image as a woman and queen, her return 
to Portugal, and her personal involvement in affairs of state both 
times she was Regent Queen of Portugal. Notwithstanding, specific 
research focusing her presence in England and especially her image 
in british literature has often been minimized. Sometimes forgot-
ten and underestimated by historians and writers, Anglo-Portuguese 
Studies involving the literary representations of Queen catherine of 
braganza have been gradually developed and re-evaluated. Actually, 
the idea that her years as consort in England did nothing to arouse 
the interest and attention of british writers is now overcome. Now-
adays is feasible to speak of a literary tradition regarding the An-
glo-Portuguese life of catherine of braganza, definitely significant of 
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the relevance of the Infanta of Portugal who became Queen of Eng-
land. Her seminal presence in the English court may be expressed by 
the several 20th century historical novels written about her, most of 
them still unknown and unpublished in Portugal.

Reinaldo francisco Silva, “The Rhetoric of Eugenics and the  
Portuguese in new England: a Case Study” 

this essay aims at analyzing why the Portuguese communities in 
New England were repulsed by the study, Two Portuguese Communities 
in New England (1923),written by the criminologist and sociologist of 
the university of Illinois, donald R. taft. the strong reaction by the 
Portuguese to this study is intriguing for a number of reasons. First, 
it suggests that the Portuguese in New England were mindful of what 
the dominant culture was saying or writing about them. And, second, 
because they had the courage to get together as a group to demon-
strate and use the press to express their grievances. this essay will ar-
gue that taft’s study supports the exclusionary rhetoric of Progressive 
politics of the 1920s, which culminated in the immigration acts of 
1917-1924 that all but closed America’s doors to Southern Europe-
ans. Moreover, it voices America’s paranoia about the boundaries of 
whiteness. More specifically, this article will show that taft taps from 
the rhetoric of eugenics, which was deeply ingrained in Anglo-Amer-
ican thought. In addition, taft’s application of eugenics discourses 
to the Portuguese supported Progressive politics by formulating an 
intellectual, scientific basis for this rhetoric of exclusion.

Mário Cruz, “Uma Americana em Lisboa: Mary McCarthy ‘traduz’  
Portugal (1954)”

In the winter of 1954, the writer Mary Mccarthy spent three 
months in Portugal, where she wrote three letters, which were 
published in The American Reader, The New Yorker and The Harper’s 
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Magazine. the purpose of this article, beyond delineating a possible 
strategy for approaching them, is to whet the curiosity for a read-
ing of these texts, as well as to expose a period during which North 
America and Europe were different, such differences being quickly 
diluted due to the emerging spread of North American culture dur-
ing the post-war era. A defeated Europe and victorious united States 
had the practical effect of the “death” of Europe as an autonomous 
culture, and in her letters, Mary Mccarthy demonstrates a sensibil-
ity towards that tragedy, which we have attempted to expose in this 
article.  

joana Meirim, “Philip Larkin and Alexandre O’neill’s Lowered 
Expectations” 

this article discusses the literary personalities of Philip larkin 
and Alexandre o’Neill, showing how similar they are. through the 
comment of poems, interviews, letters, chronicles and critical re-
views, their attitudes regarding poetry, the literary scene and post-
humous reputation will be analysed. to these poets poetry means 
plain-speaking rather than hyperbolic diction; they understate the 
importance of literary career and reputation, and they self-deprecate 
both in verses and in prose. donald davie’s famous quote about the 
“larkin’s poetry of lowered sights and patiently diminished expec-
tations” fits o’Neill’s poetic intents, epitomized in the French word 
dégonfler: to relieve the importance of things and of ourselves.
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the editor of the journal is responsible for deciding which of the 
articles submitted to the journal should be published. the editor 
may be guided by the policies of the journal’s editorial board and 
constrained by such legal requirements as shall then be in force 
regarding libel, copyright infringement and plagiarism. the editor 
may confer with other editors or reviewers in making this decision.
the editor will at any time evaluate manuscripts for their intellec-
tual content without regard to race, gender, sexual orientation, re-
ligious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of 
the authors.the editor and any editorial staff must not disclose any 
information about a submitted manuscript to anyone other than 
the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other 
editorial advisers, and the publisher, as appropriate.unpublished 
materials disclosed in a submitted manuscript must not be used 
in an editor’s own research without the express written consent of 
the author.

Peer review assists the editor in making editorial decisions and 
through the editorial communications with the author may also 
assist the author in improving the paper. Any selected referee who 
feels unqualified to review the research reported in a manuscript or 
knows that its prompt review will be impossible should notify the 
editor and excuse himself from the review process. Any manuscripts 
received for review must be treated as confidential documents. they 
must not be shown to or discussed with others except as authorized 
by the editor.Reviews should be conducted objectively. Personal crit-
icism of the author is inappropriate. Referees should express their 
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views clearly with supporting arguments.Reviewers should identify 
relevant published work that has not been cited by the authors. Any 
statement that an observation, derivation, or argument had been 
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