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Resumo 

 

Neste estudo, procura-se elaborar uma visão da vida e da obra literária e cívica de 

Trindade Coelho à luz dos fenómenos históricos, socioculturais e artísticos que marcaram a 

viragem do século XIX para o século XX. Demonstra-se a presença, na sua obra literária e 

cívica, do espírito finissecular, nas suas múltiplas vertentes, mormente na preponderância dos 

valores morais, no espírito nativista e na preocupação com as crianças e os mais humildes. 

Interpreta-se e integra-se no espírito da época que viveu o nacionalismo que pautou a sua obra 

literária, demonstrando-se a presença, na mesma, do imaginário cultural transmontano. 

Relaciona-se a sua obra literária com a sua obra cívica e a abundante correspondência que 

deixou. Destaca-se o espírito crítico e altruísta do autor e a universalidade e intemporalidade 

da sua obra. 

 

 

 

 

 

Abstract  

 

In this thesis, we try to develop a vision of life and literary and civic work of Trindade 

Coelho, in the light of the historical, socio-cultural and artistic events that marked the turn of 

the nineteenth to the twentieth century. It demonstrates the presence in its literary and civic 

works of the end of century spirit in many aspects, especially the preponderance of moral 

values, nativist spirit and concern for children and the lowliest. It interprets and integrates the 

spirit of the times who lived the nationalism that guided his literary work, demonstrating the 

presence in it of the Trás-os-Montes’ s cultural imagination. It relates his literary work with 

his civic work and with his abundant letters. It emphasizes the critical and altruist spirit of the 

author and the universality and timelessness of is work.    
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Introdução 

 

Sendo a literatura uma das maiores paixões da autora deste trabalho, desde o início do 

seu segundo ciclo de estudos se soube que a dissertação de final de ciclo recairia sobre o 

estudo de um autor, preferencialmente transmontano. Maiores dúvidas, no entanto, se 

verificaram em relação ao autor escolhido, acabando por surgir o nome de Trindade Coelho. 

Neste sentido, conheceu-se o autor, em primeiro lugar, ainda num período em que não se 

tinha a certeza de querer estudá-lo, através da leitura de Os Meus Amores. A sua escrita, os 

motivos e temas que utiliza, a sensibilidade que a obra deixa transparecer, de imediato 

causaram grande admiração. Maior consideração ainda, e mais vontade de o estudar em 

profundidade, motivou a verticalidade do seu carácter.   

José Francisco Trindade Coelho nasceu em 1861 em Mogadouro, no seio de uma 

família funcional e feliz. Cedo teve de se afastar dos seus entes queridos, para prosseguir os 

seus estudos, primeiro numa localidade próxima, depois num colégio do Porto e de seguida na 

Universidade de Coimbra, onde estudou Direito. A dor que o afastamento da família lhe 

provocou talvez tenha contribuído para a tortuosa relação que manteve com os vários sistemas 

de ensino por que passou. Esta foi, também, certamente alimentada pela liberdade de espírito 

que sempre cultivou e que a escola, desde a primária à universidade, teimava em coagir 

(Ramos 1947: 1-5).  

Acabado o percurso escolar, e já casado, começou a exercer advocacia em Coimbra. 

Desta atividade retirou poucos rendimentos, uma vez que lhe era penoso exigir a justa 

cobrança aos clientes pelo seu trabalho, sobretudo àqueles que tinham menos posses. Nesse 

sentido, concorreu a um concurso público, tendo sido colocado como delegado do procurador 

régio no Sabugal (Chorão 1994: 12).       

Foi funcionário público quase toda a sua vida, exercendo escrupulosamente todas as 

atividades que lhe eram atribuídas. À parte as atividades oficiais, continuava a trabalhar 

afincadamente para o bem público, produzindo livros e folhetos de instrução e educação 

política e cívica. Desenvolveu igualmente um método de aprendizagem da leitura – destinado 

não só às crianças mas ao combate ao analfabetismo entre a população adulta – e vários livros 

de leitura destinados ao ensino primário. Com estes, pretendia facilitar e tornar mais atrativas 

para as crianças as técnicas de ensino e aprendizagem, que tanto mal-estar lhe tinham 

provocado. Destas atividades não considerava digno retirar proveitos próprios, pelo que 

vendia os livros e folhetos por preços simbólicos ou distribuía-os livremente, sobretudo pela 
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população do seu concelho natal, à qual destinava grande parte da produção (Chorão 1994: 

12-14).     

As gentes da sua terra serviram também de mote a grande parte da sua produção 

literária (Ramos 1947: 57-58). O conto foi a sua forma favorita – aquela que considerava uma 

das maiores formas de arte e a que considerou adequar-se melhor ao seu tempo e à sua 

produção literária, que classificava como repentes da emoção (Moutinho 2003: 24). Nesse 

sentido, desligava-se de qualquer escola literária (Ramos 1947:18). Considerava, antes, que a 

produção literária deveria ir buscar os seus grandes temas e motivos à cultura popular, essa 

enciclopédia em grande parte inédita que só poderia contribuir para elevar a sua qualidade 

(Ramos 1947: 88-90). 

A grande obra pela qual tem perpetuado o seu nome através das gerações é Os Meus 

Amores. Trata-se de um conjunto de contos, cujo cenário é a sua terra natal. Numa linguagem 

simples e fluente, por vezes próxima da linguagem popular, mas que parece encerrar uma 

certa poesia, o autor cria uma série de belos quadros, nos quais abundam os motivos 

populares e naturais. Plasma os hábitos, costumes e tradições do povo transmontano, a sua 

relação com os animais domésticos e a natureza (Ramos 1947: 57-58). O autor concilia o 

elogio da vida rural, que considera em tudo superior à vida na cidade, com a descrição realista 

da natureza e da vida animal. Não obstante o elevado conhecimento que deixa transparecer 

acerca das mesmas, cria descrições emotivas e humanizadas, de grande beleza literária 

(Castro 2004: 31). Embora as situações que as provocam sejam fictícias, as emoções das suas 

personagens são as suas próprias emoções, fruto da sua sensibilidade premente (Ramos 1947: 

60-62). 

O que se tem lido acerca de Trindade Coelho é sobretudo uma análise literária que 

proporciona algumas luzes sobre os fenómenos sociais e culturais que lhe estão por detrás. 

Com este trabalho, pretende-se ampliar o estudo deste autor à luz dos mesmos. Neste sentido, 

procura-se analisar e sistematizar a forma como o espírito do seu tempo influenciou a sua 

obra. 

Na contemporaneidade de Trindade Coelho, vários movimentos, alguns próximos e 

outros verdadeiramente opostos, exerceram a sua influência na obra dos vários autores e 

pensadores. Não obstante, o autor sempre se opôs à obediência a qualquer escola ou cânone 

literários. Uma das hipóteses que se pretende estudar é a seguinte: Trindade Coelho, nas suas 

composições, aproximou-se do espírito finissecular, embora, em alguns aspetos, se tenha 

oposto ao mesmo. A outra hipótese que se pretende comprovar é a presença do imaginário 

cultural transmontano na sua obra literária. 
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 Na sequência das hipóteses apresentadas, definiram-se os seguintes objetivos gerais: 

elaborar um enquadramento socio-histórico-cultural da obra de Trindade Coelho; demonstrar 

que o autor via a necessária renovação da pátria como uma revolução conservadora, baseada 

em valores do passado, que se encontravam conservados, por excelência, nas províncias e no 

meio rural; e inserir Trindade Coelho e a atmosfera psicológica dos seus escritos no ambiente 

psicológico que marcou a filosofia e a literatura dos finais do século XIX. Considera-se que 

estes só podem ser plenamente atingidos através dos seguintes objetivos específicos: 

sistematizar as principais características da obra do autor, determinar a influência do espírito 

finissecular na mesma e definir os principais parâmetros da relação do autor com o tempo e as 

sociedades em que viveu.  

Pretendeu-se estudar o autor sob múltiplas vertentes e fontes, o que implicou particular 

cuidado na escola da metodologia adotada na investigação. Neste sentido, e no que à sua 

própria obra diz respeito, analisaram-se os textos literários, os textos de teoria literária (não 

raras vezes incluídos nos seus artigos jornalísticos e na sua produção epistolográfica) e os 

textos de instrução e educação cívica e moral. Conhecida em pormenor esta bibliografia 

primária, e sempre na sua consciência, procedeu-se a uma cuidada revisão da literatura 

(secundária) sobre o autor. 

Para uma perspetiva mais ampla, foram de grande utilidade diversos textos que, na sua 

época, foram escritos sobre si e a sua obra. Neste sentido, levou-se a cabo uma pesquisa nos 

arquivos de vários jornais da época, com vista a encontrar textos jornalísticos dispersos de 

Trindade Coelho e textos sobre este.  

A investigação foi aprofundada através da leitura de outros textos da época e sobre ela, 

referentes às temáticas que o trabalho encerra. Entre os livros escritos sobre a época tiveram 

especial utilidade livros de história geral (portuguesa e internacional), cultural e literária. 

A dissertação divide-se em quatro partes, cada uma constituída por vários capítulos e 

subcapítulos. Na primeira parte, de forma a enquadrar o estudo do autor, realiza-se uma 

abordagem de pequena extensão sobre o ambiente político, social e cultural na segunda 

metade do século XIX em Portugal. Neste sentido, analisam-se brevemente alguns dos 

principais acontecimentos históricos da viragem do século XIX para o século XX, bem como 

os movimentos culturais dominantes neste período, nomeadamente o romantismo, o realismo 

e o simbolismo.  

Na segunda parte, traça-se um percurso afetivo e profissional de Trindade Coelho, que 

funciona como uma introdução às partes seguintes, onde o autor é estudado com maior 

profundidade. 
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A terceira parte inicia-se com uma abordagem à chamada geração de 90, 

impulsionadora e cultora de um movimento que tem sido designado por nacionalismo literário 

ou neogarrettismo. De seguida, situar-se Trindade Coelho dentro deste movimento, através 

dos seus textos teóricos e das suas composições literárias. Ainda nesta parte da dissertação, é 

abordado o conto, enquanto forma literária, e a teoria estética do conto defendida pelo autor. 

Recorrendo à análise de diversos contos rústicos de Trindade Coelho, demonstra-se a 

presença do imaginário cultural transmontano na sua obra.  

Na última parte, aborda-se particularmente a ação pedagógica e cultural de Trindade 

Coelho, refletindo-se sobre a conturbada relação do autor com o seu tempo e a sociedade em 

que viveu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

Revisão da literatura 

 

A literatura sobre Trindade Coelho é vasta. Muito se tem escrito sobre este escritor, 

dos seus dias aos nossos. Até ao momento da conclusão do projeto, foi possível analisar 

apenas alguns destes textos. Referem-se de seguida, não por ordem cronológica da sua escrita, 

mas pela ordem de leitura dos mesmos. 

Viajar com Trindade Coelho é um roteiro literário, organizado pela Direção Regional 

de Cultura do Norte e escrito por Laura Castro. Inclui a biografia do autor, frisando as 

relações causais entre os acontecimentos que marcaram a sua vida e a sua obra literária. 

Enquanto roteiro, incide sobretudo sobre a vila de Mogadouro. Sugere um percurso sobre os 

espaços de inspiração de Trindade Coelho, relacionando-os com os seus textos literários e 

alguma da sua correspondência.  

Sobre a obra literária de Trindade Coelho, realça a frequente temática rural. De facto, 

a sua obra encontra-se impregnada de motivos populares. Com recurso a uma linguagem 

simples, são descritos inúmeros episódios da vida na aldeia, divulgando expressões populares, 

costumes, e os mais diversos aspetos da vida rural (Castro 2004: 9-10). Pese embora a 

absoluta convicção do escritor da superioridade da qualidade de vida nos meios rurais e da 

supremacia dos valores aldeãos face aos valores citadinos, dos seus textos perpassa um forte 

poder de observação, próximo do realismo. A autora refere a particular união entre o realismo 

e a idealização, apontando para uma “osmose entre descrição exacta e elogio emotivo da 

ruralidade” (Castro 2004: 31).  

A obra refere ainda a ação cívica desempenhada por Trindade Coelho, que consistiu na 

criação de dezenas de opúsculos para o povo, e sobretudo para o povo da sua terra, onde os 

distribuía gratuitamente. Nestes folhetos, procurava consciencializar a população dos 

problemas que a ameaçavam e propunha soluções para os mesmos. Assumiu a missão de lutar 

contra o analfabetismo, considerando que numa sociedade democrática era fundamental que o 

acesso ao ensino – e sobretudo à informação – fosse universal. Esta sua perspetiva acerca da 

verdadeira democracia rendeu-lhe vários dissabores, dando azo a variadas polémicas (Castro 

2004: 38-40).      

O livro Trindade Coelho, homem de letras: o contista, o esteta e o pedagogista 

pretende-se um ensaio global sobre Trindade Coelho, abordando a sua personalidade e a sua 

obra sobre múltiplas perspetivas. O ensaio inicia-se com uma biografia do autor em estudo, 

com a qual Feliciano Ramos procura justificar algumas características da obra de Trindade 
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Coelho. Salienta a influência dos seus pais, nomeadamente ao nível da religiosidade e da 

emotividade, e a influência que a saudade da sua terra natal e dos seus entes queridos – com a 

qual se deparou cedo na sua vida – teve na sua obra (Ramos 1947: 1-4). 

Num outro capítulo, Feliciano Ramos analisa o elevado trabalho de crítica literária que 

Trindade Coelho publicou em numerosos jornais e revistas, designando-o como 

impressionista. Mais do que por um método analítico, as numerosas críticas que publicou em 

jornais e revistas ao longo da sua vida, baseavam-se na impressão estética que as obras lhe 

causavam (Ramos 1947: 13)
1
. Refere que apesar de as suas críticas não tenderem a beneficiar 

qualquer escola ou movimento literários, Trindade Coelho manifestou, em geral, maior apreço 

por “escritores trágicos e dramáticos”, que “exprimem tendências democráticas e 

humanitárias ou manifestam grande intensidade afectiva e intimista” (Ramos 1947: 19)
2
.  

Feliciano Ramos expõe a teoria estética de Trindade Coelho relativamente ao conto. 

Um dos aspetos que este mais apreciava neste forma literária do género narrativo é a 

capacidade de síntese, que leva a que um pequeno conto consiga concentrar toda a ação de um 

longo romance. Outra das grandes vantagens do conto, decorrente da sua pequena dimensão, 

seria a de obrigar o seu autor a uma escrita sóbria, sem efusões retóricas. Para Trindade 

Coelho, é a mais exigente de todas as formas de arte. Este define-a segundo uma conceção 

anti-intelectualista e em oposição ao romance – enquanto este é extenso e pródigo em ideias, 

aquele move-se, antes, nos domínios da intensidade e do sentimento (Ramos 1947: 39-40). 

Afirma que os seus contos são “improvisações quase inconscientes”, resultando, nas palavras 

de Feliciano Ramos, de “impulsos do imprevisto” e de “condições emotivas inesperadas” 

(Coelho apud Ramos 1947: 41). O carácter momentâneo e breve do conto tinha o mérito de 

não intelectualizar a emoção, desfigurando-a. Neste sentido, as composições curtas permitiam 

a Trindade Coelho colocar no papel pequenos pedaços de imaginação e de sentimento (Ramos 

1947: 40-41). 

Feliciano Ramos destaca o carácter autobiográfico dos contos de Trindade Coelho, não 

a nível das ações descritas, mas das emoções expressadas. A angústia, a saudade, o 

sentimento de perda, o amor pela terra e pelos animais faziam parte da sensibilidade e do 

quotidiano do autor. De facto, Trindade Coelho defendia que todas as obras deveriam resultar 

da observação – e alguns dos seus contos são obras de pura observação –, mas, ao serem 

escritas, deveriam ser filtradas e imbuídas pela sensibilidade do autor (Ramos 1947: 41-42). 

                                                           
1
 De facto, Trindade Coelho explicita que esta é a única forma de crítica que um artista deve levar a cabo 

(Coelho 1987: 47). 
2
 Estas características podem ser referidas também a propósito da obra do próprio Trindade Coelho. 
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Neste sentido, Trindade Coelho integra-se na chamada geração de 90, que procurou reabilitar 

a emoção e o sentimento, colocados de parte por parnasianos e realistas (Ramos 1947: 44). 

Um dos traços dominantes da estética do conto de Trindade Coelho é o simbolismo 

objetivo (Ramos 1947: 45). Este, que não se deve confundir com o simbolismo enquanto 

movimento artístico e intelectual, consiste, nas palavras de Trindade Coelho, na coincidência 

entre a “psicologia do tempo e da paisagem” e a “psicologia da ação e dos personagens” ou na 

“revelação indirecta […] e muito subtil” de ideias subjetivas, através de factos concretos de 

“observação exterior” (Coelho apud Ramos 1947: 45). 

Trindade Coelho afirma que elaborou este processo de forma intuitiva, não tendo estas 

ideias em mente quando escreveu vários dos seus contos – aferindo-as apenas muito mais 

tarde a partir da leitura dos mesmos. Neste sentido, Feliciano Ramos defende que este 

simbolismo inconsciente se enquadra na literatura simbolista da época apenas por 

coincidência (Ramos 1947: 45-47). 

Relativamente às temáticas trabalhadas, Trindade Coelho elege como grande motivo a 

vida na aldeia, enquadrando-se, assim, no lusitanismo estético que marcou a sua época 

(Ramos 1947: 49-50). Nos quadros da sua terra natal incluiu os hábitos, as tradições, os 

cantares, as lendas e a paisagem física e humana, sem negligenciar os retratos das gentes e dos 

animais (Ramos 1947: 161). O autor afirma que o conto, enquanto forma literária de 

excelência, não é adequado a pequenos assuntos, mas aos grandes temas. Ao mesmo tempo, 

destaca a adequação entre a brevidade do conto e a época contemporânea, na qual, segundo o 

autor, tudo ocorre a uma velocidade vertiginosa e não há tempo para ler grandes textos 

(Ramos 1947: 49-50). O texto de Feliciano Ramos inclui uma análise literária de vários 

contos de Trindade Coelho, através da qual demonstra as características que anteriormente 

referiu. 

Numa outra parte da obra, o autor analisa a influência que a carreira profissional de 

jurista de Trindade Coelho exerceu na sua produção literária. Neste sentido, refere a 

preocupação de Trindade Coelho em defender e reabilitar os inocentes e provar a culpa dos 

criminosos, no que se empenhava firmemente, tanto na sua vida profissional e pessoal, como 

em alguns dos seus contos (Ramos 1947: 117-118).   

Num dos capítulos do livro, Feliciano Ramos analisa a ação pedagógica de Trindade 

Coelho, referindo-se a ele como um pedagogista de merecimento, embora o próprio afirme 

que nada sabe sobre as ciências pedagógicas, condição, aliás essencial, segundo o mesmo, 

para elaborar um bom método de aprendizagem da leitura (Ramos 1947: 149-150). Neste 

sentido, o método de leitura que inventariou n’ O Abc do povo e toda a sua ação pedagógica, 
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que inclui a produção de vários livros e folhetos, são uma reação contra o sistema do qual 

considera ter sido vítima ao longo de toda a sua vida académica, desde os primeiros anos de 

ensino até à universidade. O sistema de ensino primário procurava submeter as crianças 

através da autoridade e da violência física e psíquica, ao invés de as cativar com manuais 

intuitivos, graficamente atrativos e em consonância com os interesses das crianças. No liceu e 

na universidade, Trindade Coelho considera, igualmente, os conteúdos lecionados e os 

métodos de avaliação incompatíveis com a liberdade de pensamento e a independência de 

espírito (Ramos 1947: 140-143). 

 A sua obra neste domínio destinou-se não só às crianças mas aos analfabetos e à 

população em geral, considerando fundamental aliar, à instrução, a educação cívica e moral. 

Embora de grande feição democrática – pois era uma constante da mesma informar as 

populações acerca dos seus direitos e incentivá-las à instrução –, defendia valores 

tradicionais, cristãos e patrióticos (Ramos 1947: 156). Neste sentido, Feliciano Ramos afirma 

que a vida de Trindade Coelho foi norteada pela busca de um ideal humano, que tivesse o 

bem como seu objetivo supremo. Acreditava na educação e na instrução como melhores 

meios para o atingir (Ramos 1947: 185).    

Trindade Coelho sentia grande ternura e preocupação pelas crianças e pelos 

desfavorecidos em geral – o que se depreende dos seus percursos literário e biográfico. 

Procurou defender os interesses das crianças não só a nível moral e pedagógico, mas também 

a nível físico, apelando insistentemente à criação de sistemas sociais que protegessem as 

crianças abandonadas e sem-abrigo. Feliciano Ramos aponta o carinho pelos mais novos 

como uma característica comum a muitos intelectuais contemporâneos de Trindade Coelho 

(Ramos 1947: 147-148). 

Em muitos dos seus contos, verifica-se uma humanização do reino animal, para o qual, 

por vezes, transfere os seus próprios sentimentos e angústias (Ramos 1947: 175-176). Alguns 

refletem as relações afetivas e de solidariedade que se estabelecem entre humanos e animais 

domésticos (Ramos 1947: 168). Feliciano Ramos assinala o seu conto “Arrulhos” como um 

passo inovador na literatura animalista portuguesa, já que neste texto, se verifica uma 

inversão dos papéis tradicionais. A virtude está na personagem humana e o vício está nos 

animais, ao contrário do que geralmente acontece neste tipo de obras e na maioria dos contos 

do autor (Ramos 1947: 100-101). A humanização dos animais, atribuindo-lhes características 
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e formas de pensamento humanas, não impede o autor de colocar um grande rigor científico 

na sua descrição
3
 (Ramos 1947: 165).  

Por último, Feliciano Ramos analisa o monólogo “Maria!”, que considera uma das 

mais perturbadoras e perturbadas composições literárias de Trindade Coelho. Segundo o 

primeiro, é neste pequeno texto que a índole moral do segundo mais se reflete. Com efeito, 

deixa transparecer plenamente a “alma tormentosa” e os “anseios líricos” do autor, 

enquadrando-se na vaga pessimista e nativista finissecular (Ramos 1947: 187-188). Reabilita 

o tema antigo da mensagem de amor transmitida através da natureza, humanizando e 

sentimentalizando não apenas os reinos animais e vegetais mas toda a natureza, 

nomeadamente elementos como a chuva, as nuvens e o vento. Segundo Feliciano Ramos, este 

processo permite ao autor ampliar a sua personalidade (Ramos 1947: 190-192).  

Consciente da efemeridade da sua vida, o sujeito da narrativa solicita o amparo de 

entidades sobrenaturais, o que espelha a grande religiosidade de Trindade Coelho. Unido à 

vontade de divulgar o património oral, este sentimento religioso permitiu incluir diversas 

preces e orações cristãs (Ramos 1947: 192-193). 

Neste texto, Trindade Coelho procura descrever os fluxos e refluxos da consciência, 

nomeadamente através de antíteses psicológicas e contradições. Esta representação das 

contradições da consciência não é, segundo Feliciano Ramos, inteiramente conseguida, 

devido a um caráter expressivo rudimentar, transversal a todos quantos desde aí tentaram 

definir o “ser oscilante” que vive dentro de cada um (Ramos 1947: 198). O próprio Trindade 

Coelho confessa, no decorrer da composição, a impossibilidade de representar completamente 

os verdadeiros mecanismos do seu pensamento (Ramos 1947: 200). Feliciano Ramos assinala 

o caráter inovador desta composição, afirmando que Trindade Coelho foi um dos primeiros 

autores europeus a introduzir na escrita literária os “movimentos oscilantes e contraditórios do 

espírito” (Ramos 1947: 199). 

Por outro lado, aponta o caráter sombrio e mórbido do texto (Ramos 1947: 204). Este 

reflete toda a angústia da sua alma, cuja “imensa e dolorosa afetividade” lhe provocou 

grandes sofrimentos (Ramos 1947: 3). Ao contrário do que é comum na sua obra literária, 

nele sente-se a sedução da morte
4
 e a perceção da hostilidade das pessoas que, no final da sua 

vida, o acompanhou (Ramos 1947: 204). 

                                                           
3
 Também neste aspeto se verifica o particular equilíbrio encontrado por Trindade Coelho entre o realismo e a 

idealização. 
4
 Muitos dos artistas seus contemporâneos encaravam a morte como uma libertação. No entanto, Trindade 

Coelho via-a, geralmente, como um lamentável e doloroso incidente da natureza, o que se reflete em vários dos 

seus contos (Ramos 1947: 178-179). 
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Em 1993, saiu, pela mão de Luís José Afonso Ruivo, um outro livro dedicado ao autor 

– Trindade Coelho na História e nas Letras (Ruivo 1993: 2-3). Esta obra enaltece Trindade 

Coelho mais do que o analisa ou estuda. Não obstante a transmissão de dados biográficos e 

bibliográficos concretos, a visão global da pessoa e da obra é excessivamente idealizada e 

bastante tendenciosa. O livro foi desacreditado publicamente por José Viale Moutinho, a que 

se reconhece mais competência nesta matéria (Ruivo 1994: 4-10). No entanto, a sua leitura foi 

útil para o trabalho em questão, uma vez que, através de citações de grandes dimensões, 

trouxe algumas luzes sobre obras de Trindade Coelho que ainda não foi possível consultar.  

Centenário da publicação do In illo tempore de Trindade Coelho trata-se de um livro 

publicado pela Camara Municipal de Coimbra na sequência da celebração do centenário da 

referida obra do escritor. Esta consiste num conjunto de memórias do autor sobre o tempo em 

que estudou e viveu em Coimbra. A obra da Câmara Municipal de Coimbra incorpora as três 

exposições proferidas na sessão comemorativa (Nunes 2003: 5). A primeira, da autoria de 

Carlos Encarnação, bisneto de um antigo professor de Trindade Coelho, foca-se em 

determinados episódios da vida académica de Trindade Coelho e na vida da academia em 

geral (Encarnação 2003: 9-14).     

Na segunda comunicação, Viale Moutinho sugere um perfil do homem e do escritor, 

nas suas múltiplas vertentes (Moutinho 2003: 15-17). Faz uma pequena análise da sua 

primeira tentativa de escrita de um romance, que, certamente devido à sua inexperiência e 

falta de leituras, fica por terminar, talvez porque se tenha apercebido que o enredo já “não 

tinha ponta por onde se lhe pegasse” (Moutinho 2003: 19). Expõe, ainda, a teoria estética do 

conto desenvolvida por Trindade Coelho (Moutinho 2003: 24-25). 

Na terceira explanação, Carlos Santarém Andrade refere a questão do conflito de 

Trindade Coelho com o sistema de ensino universitário (Andrade 2003: 29-30). Nas suas 

próprias palavras, não “entendia os lentes”, nem o sistema, nem percebia “o princípio das 

coisas, nem o meio, nem o fim” (Trindade apud Andrade 2003: 30). Tal não o impediu de 

desfrutar alegremente da cidade – a primeira onde, por certo, encontrou a liberdade – e da 

vida académica (Andrade 2003: 29-30).  

 No seu livro In illo tempore, Trindade Coelho conseguiu narrar com mestria as suas 

memórias de estudante em Coimbra, transmitindo todo o ambiente universitário e citadino, 

relatando as suas vivências e dando 

   

um testemunho vivo, alegre e vibrante dos acontecimentos, das pessoas e das situações 

[…] transporta-nos, nas asas da imaginação, às ruas de Coimbra, às récitas e às fogueiras, 

ao tédio das aulas e à alegria das festas. E sentimo-nos figurantes do livro, vestidos com a 
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pele dos seus personagens, vendo e ouvindo com os nossos olhos e os nossos ouvidos as 

prelecções monocórdicas dos mestres, o ruído das latas nas pedras das íngremes ruas da 

cidade, as piadas chistosas, a voz dos mandadores das fogueiras, o colorido das fitas, os 

harmoniosos cânticos e os maneios das tricanas. 

E sentimos os encontrões nos tumultos, as vozes altissonantes das assembleias, o fragor 

das festas académicas, o grito estridente dos gaiteiros e o som ensurdecedor dos bombos 

zurzidos sem piedade (Andrade 2003: 36). 
 
 

 

Carlos Santarém Andrade refere alguns dos jornais em que Trindade Coelho publicou 

durante os seus anos de estudante universitário (Andrade 2003: 30).  

Analisa, ainda, algumas das transformações culturais, sociais e urbanísticas por que a 

cidade passou  desde que Trindade Coelho aí estudou (1879-1885), até que aí regressou nas 

comemorações do Centenário da Sebenta (1899) e até à publicação do seu livro de memórias 

(1902). O espaço urbano expandiu-se. Alguns lugares emblemáticos desapareceram, por força 

de circunstâncias várias, e novas infraestruturas surgiram. A população foi aumentando. 

Apareceu o primeiro automóvel, um cinema desmontável e a universidade abriu-se às 

mulheres (Andrade 2003: 36-39). 

 Perfil transmontano de Trindade Coelho, de João de Araújo Correia, é o registo 

escrito de uma comunicação que o autor proferiu em 1961, na casa de Trás-os-Montes, em 

Lisboa. Nela explana acerca de alguns traços da personalidade de Trindade Coelho, refletidos 

na sua obra, e que classifica de absolutamente transmontanos (Correia 1961: 9-10). Considera 

que, pese embora Trindade Coelho tenha saído cedo da sua terra natal para nunca mais aí 

residir, no fundo do seu ser, “nunca saiu de Mogadouro”, já que “lá lhe ficou preso o coração” 

e em cada linha que escreveu “há Trás-os-Montes pintado por uma pena” – ou seja, há 

“claridade de olhos nos olhos”, calor humano, rusticidade e delicadeza. Para o orador, é 

evidente que a delicadeza não se opõe à rusticidade. Para o verificar, basta atentar nos contos 

rústicos de Trindade Coelho, que não poderiam ser mais delicados (Correia 1961: 17-19).    

João de Araújo Correia debruça-se sobre o particular equilíbrio atingido pelos contos 

de Trindade Coelho entre a realidade e a idealização. Afirma que este foi um observador 

atento que imbuiu de poesia as suas observações – “realista consciencioso, não desvirtuou a 

verdade com o véu da fantasia. Carregou-a de doçura por imposição do sangue materno” 

(Correia 1961: 21). 

Dá nota da persistência com que o autor, na senda de Castilho e João de Deus, 

procurou retirar a população da sua terra da ignorância e do obscurantismo a que o poder 

central parecia querer votá-la. Não negando os seus conhecimentos ancestrais, antes partindo 

deles, promoveu a instrução e o conhecimento cívico, distribuindo gratuitamente numerosos 
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folhetos e publicando um manual de alfabetização com um método intuitivo que ele próprio 

criou (Correia 1961: 22-25). 

João de Araújo Correia destaca igualmente o espírito combativo com que Trindade 

Coelho levou a cabo o seu trabalho de jurista, empenhando-se sempre e febrilmente na defesa 

dos inocentes e da lei e no combate às injustiças (Correia 1961: 26-27). Quando a lei se 

tornou ela própria arbitrária não hesitou em demitir-se do seu cargo, vendo-se a braços com a 

pobreza. Viveu, por isso, os últimos anos da sua vida mergulhado na angústia e no 

esquecimento (Correia 1961: 30-32). 

A obra literária de Trindade Coelho foi alvo de algumas dissertações de licenciatura 

em filologia românica, entre as quais se contam Algumas contribuições para o estudo de 

Trindade Coelho (1942), de Lucília Soares de Almeida, O Conto em Trindade Coelho (1952), 

de Adélia Rosa Henriques, Trindade Coelho em confronto com os principais rusticistas do 

século XIX (1954), de Maria Clarisse Ferreira Pires, O Conto Rústico em Portugal no século 

XIX (1960), de Maria Matilde Cerejeira Nunes Bento e Trindade Coelho, testemunho literário 

da realidade transmontana no século XIX (1965), de Júlio Alberto Lopes, mais tarde 

convertida em livro (Cabrita 2010: 13-14). 

Mais recentemente foi alvo de uma dissertação de doutoramento em filologia 

portuguesa –Trindade Coelho: Estudo crítico e arquivo documental de um polígrafo 

finissecular – ,por parte de João dos Santos Cabrita de Encarnação, que é um estudo global da 

sua produção escrita (Cabrita 2010: 9-10). 

Por último, e não esgotando a imensa literatura publicada sobre Trindade Coelho, 

importa referir o livro Ensaio sobre a obra Trindade Coelho, de Rogério Fernandes. João 

Cabrita considera este autor, a par de Viale Moutinho e Feliciano Ramos, um dos maiores 

estudiosos e biógrafos de Trindade Coelho (Cabrita 2010: 76). Neste obra, Rogério Fernandes 

analisou a repercussão que a obra Os Meus Amores teve na sociedade portuguesa aquando da 

sua publicação e, na sequência, algumas questões relacionadas com o conto em Trindade 

Coelho. O texto inclui ainda várias considerações sobre a relação de Trindade Coelho com a 

escola portuguesa e a forma como este encara todo o problema da instrução e da educação nas 

suas várias vertentes em Portugal (Fernandes 2007: 352-353). 

Importa, ainda, mencionar o enorme contributo de Hirondino Fernandes, que 

investigou exaustivamente a obra e a vida de Trindade Coelho e sistematizou tudo aquilo que 

este publicou e praticamente tudo o que sobre ele foi publicado, ao longo de dezenas de 

páginas (Fernandes 2007: 103-462).  
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Capítulo I. O século XIX em Portugal 

 

 

1. O liberalismo: antecedentes e implementação 

 

O século XIX, na Europa, ficou, em geral, marcado pela transição do Antigo Regime 

para os regimes liberais. Progressivamente, as estruturas económicas, políticas, sociais e 

culturais foram-se modificando, à medida que as ideias liberais se iam consolidando. A 

revolução francesa, primeira revolução liberal europeia, cujo longo processo que se iniciou 

em 1789, com os seus avanços e recuos, alterou irrevogavelmente a sociedade francesa. Após 

a revolução, a França empreendeu uma política imperialista, que favoreceu o alastrar das 

ideias liberais (Torgal 1994: 195). 

Pode-se considerar liberal qualquer corrente ideológica que coloque na liberdade o seu 

princípio fundamental. De uma forma menos lata, o liberalismo considera-se uma ideologia 

económica, política e social baseada na soberania popular e na vontade geral, ligada ao 

reconhecimento dos direitos e liberdades individuais e à não-intervenção do Estado na vida 

económica. No entanto, a liberdade de opção como ponto de partida, determina que o 

liberalismo consiga abarcar múltiplos sistemas políticos diferentes, em que as liberdades 

individuais e a soberania popular são mais ou menos respeitadas. A título de exemplo, 

Henrique Ruas Barrilaro refere como Stuart Mill, ao mesmo tempo que considera os sistemas 

políticos representativos os mais próximos da perfeição, admite, em casos de necessidade, o 

estabelecimento de governos ditatoriais, desde que de carácter temporário. Da mesma forma, 

ao princípio da não intervenção do Estado na vida económica, é, muitas vezes, contraposta a 

obrigação do Estado de proteger os socialmente mais desfavorecidos (Ruas 1999: 1130-1133). 

Luís Filipe Torgal nota o contrassenso entre os princípios do liberalismo e a atitude 

autoritária do domínio de Napoleão
5
 (Torgal 1994: 195). Com efeito, este levou a cabo uma 

política imperialista, que visava o domínio da Europa e das suas possessões ultramarinas, tal 

como do espaço marítimo (Ramos 2009
a
: 58-60). Neste projeto, o seu maior adversário era a 

Inglaterra, à época, a potência com maior poder naval e comercial (Azeredo 2009: 11-13). O 

estado de guerra entre os dois países era uma constante desde há dois séculos (Macedo 1994: 

212-213). Quando a Inglaterra conseguiu o apoio de potências continentais como a Áustria, a 

                                                           
5
 Tal não é exclusivo deste governante ou da França, como se demonstrará quando se abordar o liberalismo 

português. 
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Rússia e a Prússia, o exército francês invadiu-os por terra e conseguiu dominá-los. Importava, 

então, controlar a Inglaterra. Napoleão tentou invadir a Inglaterra por mar, mas o poderio 

naval inglês arrasou a sua frota e da sua aliada Espanha (Macedo 1994: 212-213). Sem meios 

para tentar nova invasão marítima, o país propôs-se a obrigar a Inglaterra a negociar a paz, 

impedindo o seu comércio com a parte continental da Europa, ao mesmo tempo que cobiçava 

as esquadras portuguesa e dinamarquesa (Azeredo 2009: 11-13). 

Neste sentido, em Novembro de 1806, Napoleão promulgou o Decreto de Berlim, que 

instituiu a obrigação de todos os países europeus fecharem os seus portos aos navios ingleses. 

O regente de Portugal, D. João – futuro D. João VI, não acatou esta disposição, à semelhança 

do papa Pio e ao contrário de todos os outros chefes de Estado (Azeredo 2009: 11-12).  

 O antagonismo entre a Inglaterra e a França criava uma situação insustentável para 

Portugal. Como Rui Ramos afirma, no período entre a Revolução Americana (1776) e a queda 

do Império Francês (1815), as potências europeias guerrearam entre si de forma quase 

constante, verificando-se uma intensificação da capacidade militar dos Estados (Ramos
b 

2009: 

439-440). No seio deste quadro bélico, Portugal pugnou pela neutralidade. No entanto, em 

1807, Napoleão exigiu a submissão dos últimos estados neutros – Portugal e a Dinamarca. 

Quando D. João percebeu que a neutralidade seria impossível, encontrou-se num dilema de 

difícil solução. Optar pela aliança com os franceses ou colocar-se do lado inglês traria sérios 

prejuízos à monarquia. Se Portugal se aliasse à Inglaterra, ficaria exposto à ameaça do 

poderoso exército francês, que controlava todo o continente. Por outro lado, submeter-se ao 

poderio de Napoleão poderia conduzir à perda do Brasil, na sequência de ataques por parte de 

Inglaterra, que dominava o mar, podendo, assim, cortar o acesso a este território. A solução 

encontrada foi transferir a capital do reino para o Brasil, para onde se mudou a família real e a 

corte e uma grande parte dos elementos do Governo, dos tribunais e das Forças Armadas 

(Ramos
b 

2009: 439-440). No total, foram cerca de dez mil pessoas que partiram da barra de 

Lisboa, juntamente com toda a armada portuguesa e alguns navios do Brasil (Ramos
a
 2009: 

61). Aquando da partida da comitiva, já havia tropas francesas em Abrantes (Ramos
a
 2009: 

60) e a armada inglesa  estava já às portas de Lisboa, pronta a escoltar a frota portuguesa ou, 

no caso de a viagem não se realizar, a destruí-la para impedir que caísse nas mãos dos 

franceses (Azeredo 2009: 13). Esta foi a primeira das três intervenções armadas francesas que 

se verificaram no nosso território entre 1807 e 1811 (Ribeiro 2009: 63), todas repelidas pelo 

exército, juntamente com as tropas ingleses e o povo em rebelião (Ramos
a
 2009: 61). 

Luís Filipe Torgal nota como, a partir desta altura, se foram intensificando, no nosso 

país, ideias de carácter inovador, que levaram à afirmação de uma nova ordem política, social, 
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económica e cultural, não deixando de ressalvar a dificuldade de alterar as tradicionais 

estruturas portuguesas. O autor classifica o processo revolucionário como “lento, incompleto 

e irregular” (Torgal 1994: 195).   

 Alguns dias antes de abandonar Lisboa, a 29 de Novembro de 1807, D. João nomeou 

um Concelho de Regência (Torgal 1994: 193), a que deu ordens para receber o exército 

francês sem resistência armada e como aliado, na esperança de manter algum poder sobre o 

território durante a sua ocupação. Junot, general ao comando do exército francês, assumiu de 

imediato o governo de Lisboa, sem, no entanto, dissolver o Conselho de Regência. No 

entanto, e como seria de esperar, a 1 de Fevereiro, Junot anunciou a integração oficial do 

território no império francês. O exército português foi desarmado e dissolvido, os serviços 

públicos receberam ordens para efetuar os seus atos em nome do imperador e o Concelho de 

Regência teve de abandonar as suas funções (Ramos
b 

2009: 541-542). Em Maio, uma rebelião 

contra a ocupação francesa, em Madrid, levou à retirada dos exércitos espanhóis que 

apoiavam o exército francês no nosso território. Neste sentido, este teve de se concentrar em 

Lisboa e nas fortalezas de Almeida e Elvas, abandonando o domínio efetivo do restante 

espaço. O vazio de poder deixado por esta situação resultou na formação de Juntas 

Provisórias de Governo em muitas cidades e vilas da província, presididas pelas elites locais. 

Surgiram levantamentos contra os franceses, em defesa da dinastia de Bragança e da religião. 

A reação por parte do exército francês foi brutal, destruindo algumas cidades que tentaram 

resistir, como Évora e Beja (Ramos
b 

2009: 543-544). Em Setembro, um exército inglês 

desembarcado no Mondego forçou a retirada das tropas francesas do território português e 

restabeleceu o Concelho de Regência, abolindo as Juntas (Ramos
b 

2009: 445).  

No entanto, este processo arrasou o tecido económico, social e até demográfico do 

país. As dificuldades no transporte de provisões levavam a que os exércitos tivessem de 

recorrer à pilhagem constante para se manterem. Por outro lado, os dois exércitos adquiriram 

o hábito de queimar tudo à sua passagem, por forma a dificultar o avanço do inimigo. Para 

cúmulo, as populações, empenhadas na defesa do território, sofreram violentas represálias 

(Ramos
b 

2009: 446). 

A estes fatores de descontentamento, juntavam-se a presença opressiva da Inglaterra, 

cujo embaixador integrava já o Conselho de Regência e cujo exército mantinha sob o seu 

controlo todos os operacionais das forças militares portuguesas, por si reorganizadas, e ainda 

a primazia do Brasil sobre Portugal (Ramos
b 

2009: 446). De facto, os planos de D. João 

passavam por elevar o Brasil da categoria de colónia à de capital do Império. O Rio de Janeiro 

foi dotado de todas as instituições próprias de uma capital económica e administrativa, e todos 
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os territórios ultramarinos começaram a ser administrados a partir daí. Foi permitido aos 

habitantes deste território negociar diretamente com o exterior e criar indústrias que 

anteriormente eram exclusivas do Portugal europeu. Em suma, os interesses deste último eram 

claramente sacrificados aos interesses da nova administração intercontinental (Ramos
b 

2009: 

447-448). 

O projeto de uma monarquia com sede no Brasil e assente no liberalismo económico 

enfrentou várias dificuldades. Por um lado, as invasões francesas e as Juntas Provisórias de 

Governo alargaram irremediavelmente os horizontes políticos dos portugueses de todas as 

classes, que se habituaram a discutir política e sentiam poder ter um papel ativo na vida 

política. Para isto contribuiu também a imprensa, que durante a guerra conheceu grande 

liberdade e prosperidade (Ramos
b 

2009: 449-450). Por outro lado, no pós-guerra, o fim da 

exclusividade do comércio com o Brasil causou uma gravíssima crise económica. Deste 

modo, criou-se um ambiente fértil para revoltas (Ramos
b 

2009: 451-452).  

Em 1817, várias pessoas foram executadas após um julgamento sumário, sob a 

acusação de conspirarem contra o governo e as instituições. Entre elas, encontrava-se o 

tenente-general Gomes Freire de Andrade, acusado de chefiar a conspiração. Segundo 

Oliveira Marques, esta situação fomentou a expansão da “consciência liberal” entre os 

membros do exército e os burocratas, realçando o carácter autoritário da governação e a 

impossibilidade de qualquer mudança no estado do país por via pacífica (Marques 1986: 3). 

Em Agosto de 1820, o exército revoltou-se no Porto, durante uma ausência do seu chefe, o 

marechal Beresford. Todo o Norte aderiu ao movimento, que pretendia assumir a regência do 

país e adotar uma constituição. Lisboa resistiu, mas alguns dias depois, a 15 de Setembro, um 

novo levantamento, na própria cidade, expulsou a regência, formando, em conjunto com os 

revolucionários do norte, um novo governo. A ação deste pautou-se, sobretudo, pela 

organização de eleições para as Cortes. Estas exigiram o regresso de D. João VI a Portugal e 

nomearam um novo governo e um novo Conselho de Regência (Marques 1986: 5-6). 

 

  

1.1 Os liberais e a monarquia constitucional 

 

As cortes foram constituídas por cerca de uma centena de deputados, eleitos por 

sufrágio masculino universal (Ramos
b 

2009: 458). A maioria dos deputados eram professores 

da universidade e funcionários, seguindo-se os médicos e advogados e, por fim, os militares. 

De notar ainda a presença de poucos padres e nenhum elemento da nobreza, já que estavam 
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excluídos da eleição todos os que tivessem cargos na Casa Real. Desta forma, os deputados, 

que constituíram a nova elite governativa, pertenciam ao que se poderia chamar de classe 

média. Estes tomaram como ponto de partida o facto de que num estado existiam leis e 

direitos fundamentais que não poderiam ser alterados por nenhum rei, ideia regularmente 

difundida nos meios jurídicos e universitários sem intenções subversivas (Ramos
b 

2009: 461-

462). 

Segundo as bases da nova constituição, aprovadas pelas Cortes, a direção política do 

Estado competia ao Parlamento, composto por uma única câmara eleita, excluindo-se, assim, 

a existência de uma câmara de pares do reino, como se verificava, por exemplo, em Inglaterra. 

A esta assembleia competia o exercício do poder legislativo, podendo, em momentos 

especiais, designar os comandantes do exército. À figura real, que não tinha poder de veto 

sobre as decisões legislativas, competia o exercício do poder executivo, através da nomeação 

dos ministros. O poder legislativo ficava a cargo dos tribunais, que contavam com juízes 

nomeados pelos governos e com jurados eleitos, que condicionavam as decisões dos juízes. 

Estavam, assim, definidas as bases de um novo tipo de estado, cujos alicerces assentavam na 

soberania nacional e não na dinastia (Ramos
b 

2009: 459-460). 

As cortes extinguiram ainda a Inquisição e decretaram a liberdade de imprensa e de 

consciência, mesmo em questões religiosas, pese embora o catolicismo continuasse a ser a 

religião oficial. Ao mesmo tempo, e de forma não tão tolerante, decretaram que todos os 

cidadãos poderiam ser obrigados a jurar a constituição, sendo sujeitos os que se negassem à 

perda da nacionalidade portuguesa e, consequentemente, à expulsão do país (Ramos
b 

2009: 

459-460).  

No que respeita à relação entre Portugal e o Brasil, relegaram este último novamente 

para a condição de simples colónia, negando a possibilidade de existir um Parlamento e uma 

constituição próprios no Brasil, como requeriam o rei e os deputados brasileiros (Ramos
b 

2009: 459-460). No entanto, o monarca cedeu às exigências e jurou as bases da futura 

constituição (Marques 1986: 5-6). 

Importa não caracterizar os liberais como um grupo homogéneo e unido. A maior 

parte eram juristas e burocratas, que, embora divididos em várias fações, defendiam, de um 

modo geral, ideias de carácter mais revolucionário, com origem nas ideologias que motivaram 

as revoluções liberais americana e francesa. Começaram por dominar o Parlamento e 

redigiram a constituição de 1822, segundo as bases anteriormente referidas, documento 

bastante inovador para a época. Por outro lado, os militares que operaram a revolução tinham 

objetivos mais moderados, como o fim da influência inglesa, o regresso do rei e a convocação 
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das tradicionais cortes com membros das três ordens. Em comum, tinham o objetivo de 

terminar com a supremacia do Brasil (Marques 1986: 7-8). 

Sublinha-se que esta revolução operada por determinados grupos não traduziu um 

movimento nacional massivo, já que, se o clero e a nobreza resistiam ao que seria o fim dos 

seus privilégios, também a maioria da população resistia às inovações, que não compreendia 

(Marques 1986: 7-8). Como nota Rui Ramos, as classes populares, mesmo em Lisboa, 

participaram muito pouco no levantamento, ficando indiferentes às proclamações de setembro 

de 1820 e às primeiras eleições, em dezembro. Por outro lado, não havia pretensões, por parte 

das classes dirigentes, de integrar a maioria da população na vida política ou de, nas palavras 

do mesmo autor, “sequer governar para ela”. Desde o seu início que o sistema ficou marcado 

pela exclusão das mulheres e dos mais desfavorecidos. Tal compreendia-se pelas intervenções 

dos deputados, mesmo dos conhecidos como mais democratas, e pelas medidas tomadas pelas 

Cortes, como as decisões de dar poder de voto apenas aos cidadãos do sexo masculino que 

soubessem ler e escrever e de admitir à Guarda Nacional apenas cidadãos com algum poder 

económico (Ramos
b 

2009: 464-465). 

A independência do Brasil, em setembro de 1822, veio pôr fim ao domínio da corrente 

mais liberal sobre a vida pública, já que traduziu o fracasso de um dos objetivos primordiais 

da revolução, o de restituir o Brasil à sua condição de colónia. A opinião pública culpou os 

liberais que tinham dirigido os destinos do país, perdendo estes grande parte da sua 

popularidade. Ao invés, a fação mais conservadora ganhou força. A rainha Carlota Joaquina 

ganhou grande popularidade ao recusar-se a jurar a constituição, reunindo em torno da sua 

pessoa e do seu filho D. Miguel (segundo na linha de sucessão ao trono) as fações absolutistas 

(Marques 1986: 7-8). Ao contrário do que tinha sucedido com a revolução, a contrarrevolução 

conseguiu atrair e aproveitar-se de uma grande massa de população (Ramos
b 

2009: 464). Em 

Maio de 1823, na sequência de uma intervenção armada francesa em Espanha a fim de 

restaurar o absolutismo, tropas portuguesas enviadas para a fronteira revoltaram-se. D. Miguel 

juntou-se a estas, em Vila Franca de Xira, incitando a população a libertar a autoridade real. 

No entanto, D. João VI, que sempre tentou levar a cabo uma política de compromissos entre 

todos, e que se tinha submetido ao título de “rei pela graça de Deus e pela Constituição da 

monarquia” (Ramos
b 

2009: 465) negou a possibilidade de restaurar tal sistema, defendendo 

antes uma nova constituição (que não chegou a efetivar) e decretando a dissolução das Cortes 

(Marques 1986: 8) e a abolição da vigência da Constituição de 1822 (Torgal 1994: 204). Em 

1824, a ala anticonstitucional voltou a revoltar-se. D. João VI refugiou-se num navio de 
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guerra inglês, ancorado no Tejo, de onde, com o apoio inglês conseguiu a rendição das tropas 

chefiadas por D. Miguel e a saída deste do reino (Marques 1986: 9-10).  

A morte de D. João VI, em Março de 1826, originou nova reviravolta. O herdeiro do 

trono era, naturalmente, D. Pedro, o filho mais velho. No entanto, este era também o 

imperador do Brasil e apesar de a sua legitimidade como herdeiro não ser contestada era 

evidente que nem Portugal nem Brasil aceitariam uma coroa unida. Neste sentido, e logo após 

a sua aclamação, D. Pedro abdicou em favor da sua filha, D. Maria. Seguindo a política de 

compromissos que marcou o reinado do seu pai, D. Pedro propôs o casamento de D. Maria 

com D. Miguel, ficando este como regente até aquela atingir a maioridade. Outorgou ainda a 

Carta Constitucional, uma constituição conservadora, que previa a existência de duas 

câmaras, dos Deputados e dos Pares (que de imediato nomeou), e do poder moderador 

concedido ao rei, que consistia em poder nomear os Pares, convocar Cortes, dissolver a 

Câmara dos Deputados e vetar as suas decisões, entre outros direitos que lhe eram conferidos 

(Marques 1986: 10) (Marques 1986: 56). 

Segundo Rui Ramos, os anos em Portugal após a independência no Brasil foram de 

uma violência sem par na Época Contemporânea. Segundo o autor, não voltou a haver em 

Portugal um tão elevado número de presos políticos e exilados como em 1828 nem uma 

“ruptura política tão fundamental” (Ramos
b 

2009: 457). 

D. Miguel, apesar de aceitar o compromisso e realizar o casamento, uma vez em 

Portugal, e num clima de crispação entre liberais e absolutistas, dissolveu as Cortes eleitas, 

em 1828, convocando, uns meses mais tarde, umas Cortes tradicionais, por ordens, nas quais 

foi aclamado rei absoluto. Falhando todas as conspirações para o deter, deu início a um 

reinado despótico e altamente repressivo, que durou seis anos e durante o qual perdeu todo o 

apoio estrangeiro , a par de um agravamento da situação económica (Marques 1986: 10-12).   

No início de 1829, uma expedição liberal desembarcou na Ilha Terceira, organizando-

se aí um governo provisório do reino, regido pelo marquês de Palmela. Os absolutistas não 

foram capazes de submeter a ilha e os liberais foram conquistando novos territórios nos 

Açores, Em 1832, D. Pedro assumiu diretamente o controlo das operações liberais, 

organizando, em França, nova expedição armada. Assumiu a regência e partiu com o seu 

exército para o norte do país, surpreendendo e fazendo retirar as forças miguelistas que 

defendiam o Porto, onde entrou facilmente. Começou, deste modo, a guerra civil no 

continente, que, nos dois anos seguintes, provocou grande número de mortos e feridos e 

contribuiu para arruinar ainda mais a economia nacional, cada vez mais dependente de 

credores externos (Marques 1986: 13).   



26 
 

Inicialmente, o confronto foi desigual, já que contra alguns exilados, com apoio inglês 

e francês, estava quase toda uma nação, apoiada no seu exército regular. No entanto, os 

liberais tinham consigo um grupo de jovens combativos que lutavam pela possibilidade de 

regresso à sua pátria e a elite dos homens de letras e ciências, que conseguiram criar uma 

propaganda eficaz, uma vez que defendiam um regime praticamente nunca experimentado. 

Contavam ainda com grandes chefes militares e alguns oficiais de grande capacidade 

(Marques 1986: 14).    

Após a desorganização inicial, as tropas absolutistas reorganizaram-se e cercaram o 

Porto. Depois de um ano de cerco, as tropas liberais optaram por tentar diminuir a 

concentração de tropas miguelistas junto à cidade, organizando uma expedição marítima, 

comandada pelo duque da Terceira (Vila Flor), que desembarcou de surpresa no Algarve. 

Poucos dias depois, a frota liberal conseguiu arrasar a esquadra absolutista, dando novo 

incentivo à causa liberal. Intensificaram-se as deserções nas fileiras absolutistas e começaram 

a surgir guerrilhas e levantamentos liberais no sul do país. O exército do duque da Terceira 

marchou rapidamente em direção a Lisboa, vencendo as forças miguelistas junto à cidade. O 

governo decidiu evacuar a cidade, que foi ocupada pelos liberais quase sem resistência. De 

imediato, com o apoio da França e da Inglaterra, o regime liberal foi proclamado na capital e 

reconhecido por estas duas potências. Na sequência desta pesada derrota, D. Miguel e grande 

parte das suas tropas, que tinham ficado no norte do país, abandonaram o Porto, levantando o 

cerco, e foram tentar reconquistar Lisboa. Foram, no entanto, sucessivamente vencidos pelo 

exército de D. Pedro, até que, em Maio de 1834, foram obrigados a assumir a derrota. Nesse 

mesmo mês, assinou-se entre as partes uma concessão que determinou o exílio de D. Miguel, 

com uma pensão do estado, e várias garantias aos funcionários e oficiais miguelistas 

(Marques 1986: 15-17). No entanto, como Oliveira Marques nota, o fim da guerra civil não 

foi garantia de estabilidade (Marques 1986: 18). 

D. Pedro optou por uma via de ação radical. Confiscou bens aos miguelistas, revogou 

as doações da Coroa, extinguiu os forais, parte dos morgadios, o dízimo, as corporações de 

ofícios mecânicos e as ordens religiosas. Dissolveu os antigos tribunais e juntas da 

administração central do Estado e enfraqueceu o poder das câmaras municipais, ao acabar 

com o poder judicial das mesmas e com a possibilidade de estas cobrarem impostos sobre as 

transações. Foi, segundo Rui Ramos, o fim das instituições do Antigo Regime e a 

transformação mais profunda e repentina que a sociedade portuguesa sofreu em toda a sua 

história. Apesar de algumas medidas serem depois revertidas, a grande nobreza e o clero 

nunca mais voltaram à antiga prosperidade. Estas transformações não atingiram qualquer 
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consenso, uma vez que se grande parte dos chefes militares que tinham conduzido a guerra 

civil as consideravam demasiado radicais, também grande parte dos seus seguidores o 

acusaram de ser pouco firme em relação a D. Miguel e aos miguelistas (Ramos
b 

2009: 493-

494). 

Em Setembro de 1834, D. Pedro morreu e foi decretada a maioridade da rainha D. 

Maria II, que incumbiu o duque de Palmela de formar governo. Este constituiu um governo 

conservador de centro-direita, apoiado pela antiga nobreza, pelo clero, pelos banqueiros e 

pelos grandes comerciantes e proprietários. Encabeçados por chefes militares como o duque 

de Palmela, Vila Flor e Saldanha os conservadores mantiveram-se no poder até 1836. 

Contudo, a debilidade da situação do país e dos sucessivos governos granjeou grande 

impopularidade aos conservadores. A oposição de esquerda, na Câmara dos Deputados, 

chefiada por Passos Manuel, levou a que o Parlamento fosse dissolvido. Nas novas eleições, a 

oposição ganhou em grande parte dos círculos eleitorais, nomeadamente no Porto e, quando 

os novos deputados chegaram a Lisboa, a cidade revoltou-se, levando à demissão do Governo, 

em Setembro do mesmo ano. Seguiu-se-lhe um governo liderado por Passos Manuel, que 

decretou a abolição da Carta Constitucional e colocou de novo em vigor a Constituição de 

1822 (Marques 1986: 18-19). Este governo tomou algumas medidas de carácter 

revolucionário e inovador, sobretudo ao nível da educação. Ficou ainda conhecido pela 

criação do registo civil e pela abolição do tráfico de escravos (Marques 1986: 21-22). A nível 

económico, apostou na proteção da indústria nacional, taxando fortemente as importações de 

produtos estrangeiros (Ramos
b 

2009: 498). No entanto, a fase mais radical deste movimento 

setembrista teve uma duração breve, pois a burguesia industrial urbana, que o tinha 

fomentado, com o apoio dos pequenos comerciantes e das camadas mais desfavorecidas da 

população, não tinha os meios suficientes para criar e fazer cumprir um plano de ação radical. 

Por outro lado, se todos se opunham à supremacia dos grandes proprietários rurais e da alta 

burguesia, também apresentavam entre si interesses por vezes divergentes. Desta forma, após 

oito meses de governo, Passos Manuel cedeu o poder a uma fação mais moderada, de centro-

esquerda (Marques 1986: 20-21). Daqui em diante, o setembrismo foi-se revelando cada vez 

mais moderado e enfraquecido. O Governo teve de lutar contra variadas tentativas de golpe de 

estado e revoltas, quer das fações dos defensores da Carta constitucional, quer das fações mais 

à esquerda, descontentes com o rumo tomado após a Revolução de Setembro (Marques 1986: 

22). Estes problemas levaram a que o Governo usasse cada vez mais a necessidade de 

manutenção da ordem pública como emblema, adquirindo características progressivamente 

mais autoritárias. Foi neste clima que, no final dos anos 30, Costa Cabral, ministro da Justiça, 
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começou a surgir como o líder natural do Governo, encarado pela Coroa e pelas fações mais 

conservadores como uma boa garantia de ordem pública e prosperidade económica (Marques 

1986: 22). 

O movimento acabou, finalmente, em 1842, quando Costa Cabral proclamou, no 

Porto, a restauração da Carta Constitucional, operando um golpe de estado pacífico. Foi 

nomeado novo governo, presidido pelo duque da Terceira, mas cuja liderança efetiva 

pertencia a Costa Cabral, agora Ministro do Reino (Marques 1986: 23). Durante os seus 

quatro anos de vigência, este governo, de feição conservadora e autoritária, levou a cabo uma 

política de reorganização da administração pública e de recuperação económica. Este período, 

conhecido na nossa história como cartismo, teve a origem do seu fim numa grande crise 

económica, a que se juntou uma  grave crise agrícola. O aumento do preço dos cereais e dos 

bens alimentares em geral, juntamente com o decréscimo dos salários gerou o que Torgal 

classifica como uma crise de subsistência, causadora de grande agitação social (Torgal 1994: 

217). Nesta conjuntura, em Abril de 1846, o aumento dos impostos e as novas leis de saúde, 

como a que proibia dos enterros nas igrejas (Marques 1986: 24), desencadearam fortes motins 

populares, no norte do país. A estes motins, juntaram-se e deram força vários sectores 

descontentes com a governação de Costa Cabral, como os miguelistas, setembristas e até 

alguns cartistas, cujo principal objetivo era derrubar o governo. Este acabou por cair em 

Maio, sendo substituído por um chefiado pelo duque de Palmela. No entanto, em Outubro, 

novo golpe derruba o ministério vigente e coloca em seu lugar um governo chefiado pelo 

duque de Saldanha, que leva a cabo uma política centralizadora, semelhante à de Costa 

Cabral. Este governo, apesar de ter o apoio da rainha e da maioria das fações cartistas gerou 

novas sublevações, comandadas novamente por miguelistas, setembristas e alguns cartistas. 

Um pouco por todo o país, são formadas Juntas Revolucionárias, que se recusam a aceitar a 

autoridade central. A forte ação dos revoltosos obrigou o governo a solicitar a ajuda de várias 

potências estrangeiras, e só esta permitiu que o conflito terminasse na assinatura de um 

acordo de paz, em 1847, que determinou a derrota das forças rebeldes (Torgal 1994: 217-

218). Embora Saldanha se mantivesse no governo após este desfecho, rapidamente intrigas 

várias levaram à sua demissão e, em 1849, Costa Cabral era de novo o homem forte do 

regime, agora como Presidente do Conselho. As políticas que marcaram este período foram 

em tudo semelhantes às que anteriormente tinha defendido, embora mais moderadas e menos 

violentas (Marques 1986: 27). 
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2. O ambiente político-social na segunda metade do século  

 

Em Abril de 1851, novo golpe militar deu origem a nova mudança política. Liderado 

militarmente pelo duque de Saldanha, contou com o apoio de variadas personalidades 

influentes na vida política e cultural portuguesa, como Alexandre Herculano, que foi 

fundamental na definição da estratégia e dos objetivos (Marques 1986: 30). De forma mais 

lata, a revolução teve na sua base a ampla coligação responsável pelas revoltas de 1846 e 

1847. Denominando-se Regeneradores Progressistas, recorreram novamente às armas e 

assumiram a finalidade máxima de regenerar a nação (Marques 1986: 69). Surgiu, assim, o 

primeiro governo regenerador, chefiado por Saldanha e que contou com ministros de grande 

influência, como Almeida Garrett e Fontes Pereira de Melo (Marques 1986: 30).  

Este último teve uma influência política até então sem par na monarquia constitucional 

portuguesa, ocupando posições de relevo em vários governos até à década de 70 e 

acumulando, assim, um total de 21 anos no poder. A sua linha de ação, que marcou o seu 

tempo, mesmo quando não estava no governo, ficou conhecida como fontismo (Ramos
b 

2009: 

521).  

No início da década de 1851, o país estava visivelmente atrasado em relação às outras 

potências europeias, não só a nível da qualificação da população como a nível económico, o 

que se devia, em grande parte, às grandes dificuldades na circulação de pessoas e bens. Com 

muitas povoações distantes de cursos de água navegável, o principal meio de carga era a 

mula. As políticas de Fontes Pereira de Melo procuraram reverter esta situação de isolamento, 

entre as várias zonas do país e entre este e o exterior, de forma a atingir a desejada 

prosperidade económica. A fim de conseguir financiar uma vasta rede de estradas e linhas de 

caminho-de-ferro, reduziu os juros da dívida externa, numa decisão unilateral (Ramos
b 

2009: 

521-522). A estas se deve, igualmente, a introdução do telégrafo e do telefone no nosso país 

(Marques 1986: 31).         

Esta política trouxe, de facto, uma série de melhoramentos efetivos que se traduziram 

no aumento da prosperidade do país. As linhas de comboio reduziram significativamente os 

custos e os tempo das viagens. Por exemplo, a viagem entre Lisboa e o Porto, por comboio, 

podia ser feita em oito horas, ao invés de demorar oito dias, por diligência, ou dois dias, por 

barco. A viagem de Lisboa a Paris foi também significativamente encurtada, demorando 

apenas dois dias . No sentido de facilitar o transporte de mercadorias, foi construído o porto 

de Leixões e melhorado significativamente o de Lisboa (Ramos
b 

2009: 524).  
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As exportações começaram a subir gradualmente e algumas indústrias nacionais 

conseguiram substituir importações. O solo utilizado na agricultura teve também um forte 

aumento, o que contribuiu para aumentar a produção nacional. O país conseguiu captar maior 

volume de investimento externo, sobretudo na indústria (Ramos
b 

2009: 525). O crescimento 

económico traduziu-se igualmente numa forte expansão do sector bancário – se em 1863 

havia quatro bancos a operar no nosso país, em 1875 eram já cinquenta e um. Na bolsa de 

capitais, as transações cresceram exponencialmente, com a especulação a atingir níveis 

desproporcionados face às possibilidades do país (Marques 1986: 96). A melhoria económica 

foi acompanhada pela das condições de vida de grande parte da população, o que é 

demonstrado pela subida de indicadores como o consumo de carne e de produtos como 

açúcar, café e tabaco, tendo o volume de importação destes três últimos quase duplicado, na 

década de 80. O volume de rendimento declarado para efeitos eleitorais aumentou em todos 

os sectores, assim como as fortunas de determinados grupos. Entre as décadas de 70 e 80 o 

número de prédios com água canalisada aumentou exponencialmente (Ramos
b 

2009: 525).  

A nível da arquitetura das cidades, destaca-se o desaparecimento definitivo das ruínas 

oriundas do terramoto de 1755, em Lisboa, e o aparecimento de novas avenidas e grandes 

galerias comerciais. No Porto, surgiu a ponte ferroviária D. Maria Pia, da autoria de Eifel e 

que se destacou por ter o maior vão da Europa (Ramos
b 

2009: 542- 525). 

Pese embora este acentuado crescimento, o atraso face à Europa manteve-se. Esta 

vivia uma época de forte crescimento económico, o que também ajudou ao nosso 

crescimento, mas que este não pode acompanhar, já que todas as alterações geradas no nosso 

país não se converteram em verdadeiras mudanças estruturais (Ramos
b 

2009: 526). A rede de 

transportes não se estendeu igualmente por todo o país, estando mais de metade das estradas 

macadamizadas e das vias-férreas situadas no litoral entre Lisboa e Braga. A densidade de 

infraestruturas era bastante inferior à dos outros países da Europa Ocidental (Ramos
b 

2009: 

524). A população, por sua vez, era muito pouco qualificada, com a taxa de analfabetismo 

próxima dos 80% em 1878. Embora a percentagem de população empregada no sector 

primário tenha diminuído e a percentagem do sector industrial aumentado, a transição foi 

muito pouco significativa quando comparada com a ocorrida noutras potências. Também a 

nível do sector agrícola as desvantagens eram muitas, e persistiam, apesar da criação do 

ensino agrícola e de um Instituto de Agronomia, já que o solo era de má qualidade, o clima 

seco e a produção animal comparativamente escassa. Neste sentido, o sector sofria com a 

concorrência dos produtos agrícolas das outras potências (Ramos
b 

2009: 526). 
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O primeiro governo regenerador, logo em 1842, introduziu algumas alterações na 

Carta Constitucional.  Entras outras disposições, tornou-se direto o sufrágio para a Câmara 

dos Deputados e alargaram-se as condições necessárias para se poder votar, para além de se 

abolir a pena de morte por crimes políticos (Marques 1986: 57).  Estas alterações 

contribuíram, em grande medida, para acabar com as disputas ideológicas entre os defensores 

da carta e os da constituição de 1822, ao tornar a primeira aceitável para a generalidade dos 

grupos políticos (Marques 1986: 31). Como Oliveira Marques refere, todos os partidos, dos 

mais conservadores aos mais radicais, aceitavam as linhas gerais do sistema liberal. As 

diferenças entre os principais partidos políticos foram-se esbatendo progressivamente, de 

modo que nos finais do século as diferenças reais entre estes eram praticamente nulas 

(Marques 1986:72). Apoiados por uma burguesia unificada pela expansão económica, e que 

constituía a maioria dos eleitores, estes foram-se sucedendo no poder durante as décadas 

seguintes. Neste sentido, segundo Oliveira Marques, de meados do século até às décadas de 

80 e 90, quando o partido republicano começou a ter um maior crescimento, não existiu uma 

oposição efetiva às instituições políticas, económicas e sociais (Marques 1986: 31).   

Importa referir que o partido republicano, em Portugal, existia já desde a década de 70 

(Marques 1986: 37), tendo eleito o seu primeiro deputado em 1878 (Marques 1986: 67). Entre 

os republicanos, havia fações que defendiam a ascensão das ideias republicanas pela via 

pacífica ou eleitoral e fações que defendiam a instauração de um regime republicano pelas 

armas (Torgal 1994:226). Já na década de 80, o partido tinha uma influência considerável, 

possuindo clubes em Lisboa e dois jornais importantes, em Lisboa e no Porto, e realizando 

congressos anuais. Capitalizava os votos de protesto contra o regime, assumindo-se como 

uma alternativa nacionalista e anticlerical (Ramos
b 

2009: 553). Não raras vezes, eram 

beneficiados pelas manobras políticas dos partidos maioritários, cujos partidários não 

hesitavam em lhes ceder votos sempre que tal lhes parecesse favorável, como quando em 

agosto de 1881, os progressistas votaram nos candidatos republicanos, de forma a fazer 

acreditar que o regresso dos regeneradores ao governo fizera muita gente abandonar o regime 

monárquico, desacreditando-os dessa forma (Ramos
b 

2009: 539).    

 

 

2.1 A elite política e as eleições 

 

Durante o período da monarquia constitucional, não foi frequente que as eleições 

refletissem de facto a vontade da maioria da população ou sequer se revelassem verdadeiros 
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veículos de soberania popular, mas antes o modo de legitimar combinações prévias da elite 

política do país (Ramos
b 

2009: 502). Esta era composta por um conjunto de pessoas, 

maioritariamente originárias da classe média, geralmente com elevada formação académica, 

sobretudo na área do Direito, cujas principais formas de obter rendimentos e influência eram 

o exercício de cargos públicos. Como Rui Ramos faz notar, num país onde não havia 

probabilidades significativas de enriquecer através da agricultura, do comércio ou dos 

negócios em geral, em suma, onde a economia não era muito desenvolvida, aqueles que 

tinham maiores possibilidades, talento e ambições de prosperar acabavam por se dedicar à 

política. Como o autor indica a título de exemplo, dos cinco alunos que, em 1880, acabaram o 

curso de Direito com melhores classificações, três deles, em 1884, já eram deputados (Ramos
b 

2009: 531-532). 

Procura-se, de seguida, e como forma de complementar o anteriormente dito ou 

sugerido, explicar como esta elite conseguia dominar os processos eleitorais, para o que 

concorreram vários fatores. Em primeiro lugar, o rei não nomeava o governo em função dos 

resultados das eleições legislativas, acontecia, antes, o oposto; nomeava um governo, em 

seguida, dissolvia a Câmara dos Deputados e eram convocadas novas eleições, que sempre 

resultavam na vitória do partido do governo (Ramos
b 

2009: 534). Este conseguia-a já que 

controlava toda a rede de autoridades locais, que por sua vez controlavam todo o seu círculo 

eleitoral, ao nível das comissões de recenseamento e mesas de voto (Ramos
b 

2009: 502), e, 

mediante ofertas de cargos públicos e outras benesses, podia dominar as pessoas mais 

influentes de cada local, que a população seguia (Ramos
b 

2009: 532). Tal era conseguido quer 

através da distribuição de favores, quer  através de ameaças de exclusão de futuros cargos e 

empregos públicos (Ramos
b 

2009: 533), quer por parte da intimidação através forças armadas, 

que também controlavam (Ramos
b 

2009:  502)  Este sistema de distribuição de empregos 

públicos levou a que o Estado, durante o período da monarquia constitucional, se tivesse 

sempre expandido (Ramos
b 

2009: 532). Na prática, as eleições apenas legitimavam os 

governos, que obtinham sempre vastas maiorias (Ramos
b 

2009: 541). Como Rui Ramos 

refere, apenas em 30% dos círculos eleitorais havia mais que um candidato (Ramos
b 

2009: 

533). No que à Câmara dos Pares dizia respeito, os seus membros apesar de serem nomeados 

pelo rei, correspondiam muitas vezes a indicações dos chefes partidários (Ramos
b 

2009: 534). 

Mais do que conquistar eleitorado, a estratégia dos líderes partidários era pressionar o 

rei a retirar a sua confiança ao governo anterior, de forma a convocar um novo, que por sua 

vez organizava as eleições de que ia sair vitorioso. As formas de pressionar o rei eram várias, 

desde apoiar as fações republicanas a organizar manifestações e comícios contra os governos 
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ou o próprio rei e, como o autor refere, tinham tanto mais probabilidade de surtir efeito quanto 

mais violentas fossem (Ramos
b 

2009: 541). 

Outro motivo que ajudava à vitoria esmagadora dos partidos do governo era o facto 

de, na maioria dos locais, nos meios rurais e também em grande parte das cidades, a opinião 

pública ser praticamente inexistente, o que facilitava o controlo dos votos. No entanto, nas 

principais cidades, sobretudo em Lisboa e no Porto, a opinião pública tinha um peso 

importante, os candidatos eram vários e as irregularidades menores, de tal forma que era 

nestes locais que as surpresas eleitorais aconteciam e os seus resultados eram muito mais 

significativos, a nível político, que os dos restantes círculos (Marques 1986: 73-75).  

 

 

2.2 Os principais acontecimentos da viragem do século 

  

O final do século foi marcado por uma profunda crise económica, financeira e social, 

agravada por uma não menos patente crise cultural e de valores. A ideologia da monarquia 

constitucional já não exercia nenhuma atração sobre as gerações mais jovens, que começavam 

a identificar-se com os ideais socialista e republicano, em expansão na Europa. Estes ideais, 

sobretudo o segundo, proliferavam também entre a classe média, cada vez mais numerosa. 

Começou, assim, a surgir uma consciência política nacional que se opunha ao rotativismo 

partidário e ao enriquecimento progressivo da burguesia, face ao empobrecimento das classes 

mais desfavorecidas, nunca verdadeiramente beneficiadas pelas sucessivas mudanças políticas 

e económicas (Marques 1986: 37-38).  

Em 1890, o descontentamento aumentou. Em Janeiro, um ultimato inglês intimava 

Portugal a retirar de imediato todas as tropas dos territórios entre Angola e Moçambique, cuja 

posse era reivindicada por ambas as potências, sob pena de corte das relações diplomáticas 

entre ambas e um eventual recurso à força armada. Sob esta ameaça de guerra, o governo 

cedeu, tendo-se logo depois demitido. Esta cedência provocou uma forte vaga de indignação 

geral em relação à Inglaterra, ao rei e às instituições da monarquia, acusados, estes últimos, de 

terem descurado durante anos os territórios ultramarinos e, agora, aceitado sem luta a 

supremacia inglesa. Em substituição do governo progressista, um novo governo regenerador 

entra em funções (Marques 1986: 37-38). O descontentamento é tal que é aprovada uma nova 

lei da imprensa, que tenta fazer face aos ataques da mesma ao governo e à monarquia (Torgal 

1994: 235). O novo governo, que tem contra si o Parlamento e a opinião pública, demite-se 
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rapidamente e, ainda no mesmo ano, um governo de unidade nacional assume o poder, 

chefiado por um general de grande prestígio no país, João Crisóstomo (Marques 1986: 38). 

O descontentamento foi agravado pela profunda crise económica e financeira que o 

país ultrapassava, e que era o reflexo da crise económica europeia – alguns bancos faliram, a 

dívida pública aumentou, o investimento contraiu, a moeda foi depreciada. O ambiente de 

pessimismo intensificou-se, fruto também da instabilidade governativa e da profunda 

descrença da população nos governos e nas próprias instituições da monarquia (Marques 

1986: 37-38). Em Janeiro do ano seguinte, verificou-se, no Porto, uma revolta republicana. 

Embora prontamente resolvida, revelou a existência de uma ameaça real ao sistema (Marques 

1986: 37-38). 

No início do ano 1892 sobe ao poder um novo governo de coligação, liderado pelo 

economista José Dias Ferreira. Este governo adota uma série de medidas de austeridade que 

contribuíram para resolver grande parte da crise financeira e acalmar a opinião pública. 

Ultrapassada a crise, o rotativismo político voltou a afirmar-se, com progressistas, liderados 

por José Luciano, e regeneradores, por Hintze Ribeiro, a sucederem-se no governo até 1906 

(Marques 1986: 39). 

Nesta altura, as rivalidades entre os dirigentes partidários estavam a atingir um dos 

seus pontos mais elevados. As reuniões nas Cortes não passavam de discussões acesas onde 

se discutiam mais as questões partidárias que as questões económicas ou sociais e onde os 

partidos se acusavam mutuamente. Enquanto a inviabilização, por parte da oposição, por 

todos os meios possíveis, das ações dos governos era sistemática, nenhum dos principais 

partidos procurava rebater seriamente as acusações de corrupção e incapacidade que lhes 

eram, cada vez mais, imputadas. Neste sentido, o rei, D. Carlos, interveio, forçando a 

demissão do governo de Hintze Ribeiro. Aquele encarregou João Franco de formar governo, 

dissolvendo depois o Parlamento, de forma a que o novo governo pudesse fabricar a eleição 

de uma câmara de deputados que lhe fosse favorável, como era comum à época (Marques 

1986: 42). João Franco governou constitucionalmente durante alguns meses, com o apoio dos 

progressistas, no entanto, quando o acordo com estes deixou de existir, firmou-se, com o 

apoio do rei, num governo ditatorial, o que precipitou acontecimentos decisivos para o fim do 

regime. João Franco viu contra si a maioria das forças organizadas do país, tendo a sustentar o 

seu governo apenas o apoio do rei (Marques 1986: 43). Este último teve que lidar com o 

descontentamento dos principais chefes partidários, que tinham sido afastados. Estes, como 

era comum, animaram as hostes republicanas, como forma de pressionar o rei. Muitos 

enviaram multidões para vaiar o rei nas suas aparições públicas, influenciando, assim, a 
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opinião pública e declaram-se republicanos, tendo mesmo alguns estado envolvidos em 

conspirações para derrubar o regime pela força (Ramos
b 

2009: 571). Entretanto, tornou-se do 

conhecimento público que a família real devia ao estado uma grande quantidade de dinheiro, 

que tinha sucessivamente solicitado aos vários governos, e que estes tinham acedido em 

adiantar, considerando que a dotação oficialmente estabelecida não era suficiente, o que veio 

aumentar a contestação em relação às instituições monárquicas (Marques 1986: 43). Em 

Março de 1907, uma greve dos estudantes de Coimbra converteu-se rapidamente num 

protesto contra o governo, aumentando a já forte contestação ao governo de João de Franco. 

Em Abril, é aprovada uma nova lei da imprensa, de carácter altamente repressivo, que poucos 

meses depois foi ainda mais agravada (Torgal 1994: 255-256).  

Em Janeiro do ano seguinte, republicanos e progressistas organizam uma revolução, 

que foi prontamente dominada pelas forças no Estado, tendo sido presos muitos dirigentes 

partidários. Ainda no mesmo mês, sai um decreto que prevê a deportação para as colónias 

para os acusados de crimes políticos graves, o que pretendia atingir, sobretudo, os dirigentes 

republicanos (Marques 1986: 43). Em fevereiro, o rei D. Carlos e o príncipe herdeiro D. Luís 

são assassinados, alvejados no Terreiro do Paço, quando a família real regressava de Vila 

Viçosa (Torgal 1994: 257), por elementos do partido republicano, alegadamente agindo 

isoladamente (Marques 1986: 43).    

 Subiu ao trono o infante D. Manuel, que demitiu João Franco e procurou levar a cabo 

uma política de conciliação entre todos. O novo governo de coligação que nomeou 

caracterizou-se pela tolerância que mostrou face às oposições. Desta forma, os republicanos 

puderam usufruir de um clima de liberdade que até aí não tinham conhecido, ganhando 

milhares de simpatizantes, sobretudo, entre as massas populares urbanas. As eleições 

legislativas de 1908 resultaram numa assembleia de deputados fortemente dividida, enquanto 

as eleições municipais de Lisboa resultaram numa Câmara Municipal totalmente republicana. 

Estava patente que a monarquia estava a chegar ao fim, a menos que se conseguisse reformar 

drasticamente, o que se revelou impossível, num ambiente de corrupção política e divisões 

partidárias cada vez mais intensas (Marques 1986: 46). Nas eleições de 1910, os republicanos 

ganharam em Lisboa e em alguns outros círculos eleitorais, o que mostrou, realmente, que o 

fim das instituições reais estava eminente. Com efeito, a 4 Outubro, uma revolução militar e 

civil, com ampla participação popular, vence as forças fiéis à monarquia e, a 5 de Outubro, a 

República é proclamada em Lisboa (Marques 1986: 48-49).    
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2.3 Os movimentos culturais dominantes 

 

 As novas condições económicas e sociais, resultantes da afirmação do liberalismo 

político, resultaram, de acordo com Oliveira Marques, num surto cultural. A instauração do 

regime liberal, pese embora certos períodos de carácter mais autoritário, trouxe a abolição da 

censura a livros e publicações periódicas e os governos tenderam a estimular a discussão 

pública e livre de quase todos os assuntos. A liberdade de imprensa e consciência trouxe a 

moda das conferências e dos clubes culturais e permitiu um aumento exponencial da 

publicação de todos os tipos de periódicos, livros e opúsculos. Como o autor refere a título de 

exemplo, em 1820, existiam apenas quatro jornais em Portugal e no Brasil e em 1821 já havia 

mais de vinte. Excetuando os períodos de repressão, a publicação de jornais e revistas cresceu 

sempre, sobretudo a partir da década de 60 e, mais ainda, nas duas últimas décadas do século 

XIX, havendo já, em 1899, quase quinhentas publicações periódicas em Portugal continental, 

das quais cerca de metade eram publicadas em Lisboa e no Porto, traduzindo as assimetrias já 

habituais (Marques 1986: 133-134).  

A proliferação da imprensa estimulou o gosto pela leitura e a produção literária, sendo 

também ela própria estimulada por esta última, já que muitos autores se estrearam ou se 

popularizaram através da publicação de artigos em jornais e revistas, sendo igualmente 

comum os autores publicarem os seus romances em folhetins, isto é, divididos em pequenos 

capítulos, que constituíam artigos inseridos na parte inferior de determinado jornal (Marques 

1986: 134-135).  

As sessões parlamentares e as eleições frequentes, por seu turno, contribuíram para um 

desenvolvimento da retórica e um consequente culto da arte de bem falar e bem escrever
6
. 

Segundo o mesmo autor, a produção literária e jornalística caracterizava-se, regra geral, pela 

“elegância e qualidade de estilo” (Marques 1986: 135).  

A partir da década de 70, o desenvolvimento da via férrea aproximou o país, em 

termos de distância-tempo e distância-custo, dos principais centros culturais da Europa, 

sobretudo de Paris. Para além de se facilitarem  as deslocações de pessoas, tornou-se muito 

mais rápido e mais barato importar livros e revistas do exterior, e portanto, mais comum. Se 

Portugal sempre teve na França o seu modelo cultural, a partir deste período a sua influência 

aumentou. Era muito frequente que os filhos dos burgueses e aristocratas mais ricos 

aprendessem línguas estrangeiras – sobretudo francês, mas também inglês e até alemão – , e, 

                                                           
6
 De tal forma que Eça de Queirós satirizou, nos “Maias”, os políticos que se preocupavam mais com a elegância 

dos seus discursos que com as ideias que estes continham, ou a ausência delas. 



37 
 

mais tarde, que fossem estudar para as melhores escolas da Europa central (Marques 1986: 

135).  

 

 

2.3.1 O Romantismo 

 

O século XIX ficou marcado, em todo o mundo ocidental, pelo Romantismo (Marques 

1986: 135-136), um movimento cultural que dominou as produções artísticas, científicas e 

filosóficas europeias (Saraiva e Lopes 1987: 706), entre o final do século XVIII e a primeira 

metade do século XIX (Saraiva e Lopes 1987: 711). As diversas escolas românticas reagiram 

contra o academismo do movimento neoclássico, que por sua vez se inspirava na antiguidade 

greco-romana (Fatás e M.  Borrás 2008: 282). Baniram os temas mitológicos e bucólicos e as 

formas rígidas do classicismo, a que contrapuseram a originalidade individual e a liberdade de 

forma (Saraiva e Lopes 1987: 706). Tal servia as convicções ideológicas da burguesia, em 

ascensão neste período, já que esta classe acreditava na liberdade e capacidades individuais e 

defendia a possibilidade de o homem poder, por si próprio, criar riqueza e estatuto social 

(Saraiva e Lopes 1987: 709). 

Tal como anteriormente referido para o caso português, um pouco por todo o ocidente, 

as revoluções liberais trouxeram a afirmação ideológica do Estado-Nação e das identidades 

nacionais (Magalhães 2003: 213). Os artistas românticos, em consonância com o seu tempo e 

comprometidos com estes movimentos, contribuíram para a afirmação dos mesmos, ao 

valorizar nas suas obras a cultura folclórica (Saraiva e Lopes 1987: 706) e a história nacional, 

nomeadamente a época medieval, de forma apologética e idealizada (Fatás e M.  Borrás 2008: 

282).   

Uma característica que marca o romantismo, na literatura, é a relação entre o autor e o 

seu público, para o que concorrem vários fatores. Por um lado, a progressiva laicização da 

sociedade leva grande número de pessoas a procurar uma direção espiritual fora da Igreja, 

como é o caso das grandes massas burguesas, que acreditam na capacidade do homem criar o 

seu próprio grande destino. Estas massas procuram no escritor, acima de tudo, e de acordo 

com Saraiva e Lopes, uma direção a seguir, com a qual se possam identificar, isto é, “ideias e 

sentimentos orientadores e que animem certos novos valores”. Por outro lado, em muitos 

países, vivia-se uma época de rápidas transformações e de abundância de acontecimentos 

políticos significativos, e em que os autores podiam publicar os seus escritos quase 

imediatamente, nos vários jornais e revistas, sentindo a capacidade de influenciar diretamente 
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a opinião pública, pelo que eram animados de um certo espírito combativo e de missão. Ao 

mesmo tempo, tinham um público cada vez mais alargado e no seio do qual, em alguns casos, 

conseguiam criar verdadeiras sementes doutrinárias (Saraiva e Lopes 1987: 709). Esta inter-

relação entre escritor e leitor está patente, em muitos textos literários, na interpelação direta 

do leitor pelo autor, num tom pessoal e, em alguns casos, familiar, mesmo (Saraiva e Lopes 

1987: 706). 

Importa notar que o público era constituído, maioritariamente, pela classe média e pela 

burguesia, que, ao contrário do público anterior, a aristocracia, não tinha, na sua generalidade, 

uma bagagem cultural que lhe permitisse apreender e apreciar as formas rígidas ou os temas 

clássicos, ligados à mitologia e à história antiga. Deste modo, as obras literárias tinham de ser 

suscetíveis de serem compreendidas e apreciadas por pessoas sem especial preparação 

literária, apelando à emoção fácil e encontrando temas apelativos (Saraiva e Lopes 1987: 709-

710). Tal era conseguido, por exemplo, através do “exagero sentimental e melodramático”, do 

relato de peripécias várias, do romance gótico ou de terror, de carácter sombrio, tenebroso ou 

mórbido, ou da criação ou recriação de ambientes exóticos (Saraiva e Lopes 1987: 706). 

Entendendo-se por exótico tudo aquilo que é invulgar ou inesperado face aos valores e hábitos 

de quem observa (Sousa 1985: 229-230), estes ambientes podiam ser não apenas os 

históricos, mas, entre outros, os ambientes orientais ou aqueles em que se verifica uma 

pobreza mais extrema (Saraiva e Lopes 1987: 706). Tudo era descrito intensamente, com 

recurso a sucessivas hipérboles e exclamações (Saraiva e Lopes 1987: 710) e a uma 

adjetivação pormenorizada e abundante (Saraiva e Lopes 1987: 706), que permitia criar 

imagens fortes e sensoriais, que davam “corpo bem visível ao pensamento” (Saraiva e Lopes 

1987: 709). 

No nosso país, o romantismo afirmou-se sobretudo ao nível da pintura e da escultura e, 

na literatura, do romance histórico e do teatro, já que estas manifestações artísticas eram as 

que a burguesia citadina preferia e conseguia compreender (Marques 1986: 135-136). 

A partir de meados da década de 30, verificou-se um autêntico surto no teatro 

português, que teve em Almeida Garrett um dos seus principais representantes (Marques 

1986: 136). Este propôs-se criar um autêntico teatro nacional, que adaptasse ao nosso país as 

tendências românticas em voga e contribuísse decisivamente para a elevação cultural e 

política da generalidade da população. Investiu no drama histórico, sobretudo medieval, com 

que, por vezes, representava situações da vida corrente do país. Foi o caso d’ O Alfageme de 

Santarém (1842), em que representou, através das várias fações que se antagonizaram na crise 

de sucessão de 1383-1385, a esquerda setembrista e a direita cartista, atacando ambas e 
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fazendo a apologia de uma classe burguesa liberal mais moderada (Saraiva e Lopes 1987:742-

743). 

 No entanto, não obstante a elevada qualidade das peças de este e outros autores, o 

público preferia, geralmente, as traduções de autores estrangeiros, pelo que estas 

correspondiam à maioria das produções. No topo das preferências estavam as comédias e as 

farsas. Existia também um forte gosto pela opereta e, a partir de 1851, pelo teatro de revista, 

importado da sociedade francesa. Como Oliveira Marques refere, todos os anos existiam 

digressões de companhias italianas, francesas e, posteriormente, italianas, às cidades de 

Lisboa e Porto, que supriam a falta de uma ópera nacional (Marques 1986: 136-137). 

O romance histórico teve grande sucesso a partir da publicação de traduções 

portuguesas das obras de Walter Scott (Marques 1986: 137), sobretudo a partir de 1837 

(Saraiva e Lopes 1987: 719). Este escritor tinha já influenciado Almeida Garrett, aquando da 

sua estadia em Inglaterra, durante a qual se deparou com um ambiente completamente 

diferente do vivido em Portugal, e onde era corrente evocar a Idade Média, as ruinas góticas e 

o folclore. Decidiu-se, assim, pela criação de uma literatura nacional, com base nas tradições 

e no folclores locais e mais próxima do que seria a origem das primitivas fontes poéticas 

(Saraiva e Lopes 1987: 738-739). Defende que a literatura culta não deve afastar-se da poesia 

popular e das formas de expressão populares e que a elas deve recorrer para se renovar 

(Saraiva e Lopes 1987:741). Desta forma, procurou utilizar um vocabulário corrente e 

familiar – embora não abandonasse o romântico estilo declamatório –, que atualizou com 

estrangeirismos, procurando também reafirmar certos arcaísmos (Saraiva e Lopes 1987: 750-

751). 

Este autor marcou de forma inegável a introdução do romantismo em Portugal, o que 

se traduziu igualmente ao nível do individualismo patente na sua ficção. Como afirmam 

António José Saraiva e Óscar Lopes, nunca anteriormente autor algum, na nossa ficção, tinha 

entrado “tão subtilmente na análise do que há de convencional, fictício ou autêntico na vida 

sentimental, na confusão de verdade e de mentira, de vida actual e de sobrevivência que é o 

todo afectivo de cada indivíduo” (Saraiva e Lopes 1987:754).   

Alexandre Herculano nasceu uma década depois de Garrett, pelo que já a sua 

formação literária se deu já num contexto totalmente romântico e foi, segundo Saraiva e Óscar 

Lopes, um dos representantes mais acabados do romantismo nacional, não só pelas 

características gerais da sua obra como pela audiência vasta que atingiu (Saraiva e Lopes 

1987: 763). O sentimento esmagador da eternidade em contraste com a brevidade da vida 

humana é um dos temas transversais à sua obra, na qual abundam reflexões sobre Deus e as 
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questões religiosas, a morte e a liberdade. A sua obra poética versa sobretudo temas políticos, 

sociais e religiosos, sendo seu um dos raros testemunhos em poesia da crise social provocada 

pela implementação do liberalismo em Portugal. Nesta, combina sentimentos de grande 

religiosidade com uma doutrina abertamente anticlerical  (Saraiva e Lopes 1987: 767-769). 

Este autor teve uma produção avultada ao nível do romance histórico, sendo também 

influenciado por Walter Scott. Nos seus romances, é percetível um conhecimento muito 

preciso e bem documentado da História Portuguesa, sobretudo da época medieval. Pese 

embora algumas narrativas em que o tempo histórico e o espaço geográfico assumem um 

carácter mais vago e difuso, pode notar-se na maioria dos textos um grande gosto pela 

recriação minuciosa dos ambientes físicos e sociais, nomeadamente ao nível da arquitetura, da 

decoração, dos trajes e de diversas festividades e cerimónias (Saraiva e Lopes 1987: 768-

761). Bem ao gosto romântico, verifica-se uma dualidade muito marcada entre o bem e o mal, 

nomeadamente entre as personagens angélicas e demoníacas (Saraiva e Lopes 1987: 772). 

Optou-se por mencionar mais detalhadamente estes dois autores e não outros porque 

foram os que contribuíram primeiro e mais diretamente para a introdução do romantismo na 

nossa literatura (Saraiva e Lopes 1987:768-769). O seu êxito imediato mostrou o triunfo do 

novo gosto literário no nosso país. Vários autores seguiram os seus passos e as formas 

literárias clássicas caíram rapidamente no esquecimento. Em 1837, surge a primeira revista 

romântica portuguesa, Panorama, que publica em folhetim as primeiras narrativas históricas 

(Marques 1986: 137) e que teve, desde o início, uma tiragem relativamente elevada (Saraiva e 

Lopes 1987: 719). 

 

 

2.3.2 O Realismo 

 

Como Oliveira Marques refere, o desenvolvimento da literatura portuguesa foi 

determinado pelas novas condições sociais e pela influência de autores estrangeiros (Marques 

1986: 138). No plano internacional, na segunda metade do século, afirmou-se o Realismo, 

enquanto movimento cultural comprometido com a crítica social e que procurou superar a 

subjetividade do Romantismo, baseando-se na realidade, na razão e na ciência (Moura e Rita 

1991: 139-140). Nesta altura, uma série de descobertas científicas fez aumentar a confiança na 

ciência e no progresso geral da Humanidade. Um pouco por todo o mundo ocidental, afirmou-

se uma ideia de evolução da humanidade para estados cada vez mais superiores. Darwin 

publicou a sua teoria da evolução das espécies, segundo a qual estas se iam aperfeiçoando, 



41 
 

através da sobrevivência dos mais adaptados (Saraiva e Lopes 1987: 866-867). Comte 

teorizou o positivismo, que se baseia na crença ilimitada na ciência, ou, segundo os termos 

usados por Nicola Abbagnano, na romantização e devoção da mesma, enquanto única forma 

de conhecimento, e, assim, único guia possível da vida individual e social (Abbagnano 2007: 

787).  A ideia de evolução humana positiva sofreu grande impulso com as teorias de diversos 

filósofos alemães, como Hegel, que defendia que a realidade evoluía através de diversos 

estados que sucessivamente se iam negando e transformando nos seus opostos, sempre 

conservando algo dos estados anteriores e, assim, superando-os (Saraiva e Lopes 1987: 866-

867). Para a arte em geral e a literatura em particular, extravasou a preocupação com a 

objetividade, afirmando-se o gosto pelos factos precisos e pela descrição exata e rigorosa das 

perceções sensoriais (Saraiva e Lopes 1987: 715). A mundividência do autor era, muitas 

vezes, apresentada como sendo um facto inquestionável, pelo que, na literatura, o tom 

impessoal da narração substituiu as intervenções subjetivas do narrador (Moura e Rita 1991: 

140). 

 Na literatura portuguesa, o realismo foi introduzido pela chamada Geração de 70 

(Moura e Rita 1991: 140). Um importante sinal de renovação literária ocorreu em 1865, 

quando um grupo de estudantes de Coimbra se insurgiu contra Feliciano de Castilho, atacando 

a sua figura e a obra de um grupo de escritores que apoiava, acusando-os de um academismo 

e um formalismo vazios de sentido. Castilho, por seu turno, acusava-os de tratarem 

poeticamente temas que nada tinham a ver com a poesia. Numa irreverente carta aberta a 

Castilho, Antero de Quental ridiculariza a banalidade e o provincianismo da obra daquele e de 

outros autores (Saraiva e Lopes 1987: 868-869), que acusa de preferirem as palavras sonantes 

às ideias em si, chamando-lhes “apostolos do diccionario” e “enfeitadores das ninharias 

luzidias” e acusando-os de colocarem “os nadas em pé para parecerem alguma cousa” 

(Quental 2009: 6). Defende, por seu turno, a necessidade moral de os poetas e os autores em 

geral, em tempos de tão rápidas e efetivas mudanças, serem os porta-vozes das ideias 

revolucionárias que irão contribuir para a elevação cultural e espiritual da nação em relação 

ao “Ideal”, definido como tudo o que é belo, bom e verdadeiro (Saraiva e Lopes 1987: 868-

869). 

O grupo referido era composto por figuras como Eça de Queirós, Manuel de Arriaga e 

Teófilo Braga. Estas voltaram a congregar-se em Lisboa, alguns anos mais tarde, num 

cenáculo, tendo-se-lhe juntado nomes como Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, Adolfo 

Coelho e Guerra Junqueiro. Em 1871, este cenáculo organizou uma série de conferências no 

Casino Lisbonense, a que chamou “Conferências Democráticas”. Com estas, pretendiam 
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apresentar um largo plano de reforma da sociedade portuguesa, alertando que o país precisava 

inteirar-se e importar-se com os acontecimentos políticos e sociais europeus e abrir-se às 

influências culturais de outros países, “mais civilizados”, sob pena de nunca conseguir 

ultrapassar a estagnação em que se encontrava. Em suma, visavam introduzir na sociedade 

portuguesa aquele a que chamavam o movimento do século, com vista à transformação 

económica, política, moral e sociocultural do país. Teve grande impacto a conferência de 

Antero de Quental, Causas da Decadência dos Povos Peninsulares, que este apontava como 

sendo a preponderância da Igreja na sociedade, a centralização política determinada pela 

monarquia absoluta e a ausência de uma classe burguesa forte, que contrariasse o predomínio 

da aristocracia (Saraiva e Lopes 1987: 869-871). Sob o ponto de vista literário, destaca-se a 

conferência proferida por Eça de Queirós, intitulada A literatura nova. O realismo como nova 

expressão de arte, onde rejeitou o lirismo e a retórica românticos e propôs uma postura de 

efetiva crítica social. O autor devia, neste sentido, assumir uma missão moralizadora e 

procurar a verdade social através da observação rigorosa e da análise objetiva da realidade 

(Moura e Rita 1991: 140). As conferências foram denunciadas por jornais conservadores, que 

acusaram os seus organizadores de intenções subversivas e de serem apoiantes da Comuna de 

Paris
7
 (Saraiva e Lopes 1987: 871). Foram encerradas pelos poderes públicos antes de uma 

preleção sobre a crítica de textos bíblicos (Saraiva e Lopes 1987: 872), sob o pretexto de que 

estavam a ser divulgadas ideias que atacavam a religião e as instituições do Estado (Torgal 

1991: 224).         

Esta nova geração, que ficou conhecida na História como a Geração de 70, é o fruto 

acabado da implementação do liberalismo no nosso país e da consequente progressiva 

abertura ao exterior. A consciência dos seus membros começou a despontar numa fase em que 

o liberalismo político já estava plenamente instaurado no nosso país. Neste sentido, foram 

educados no âmbito de instituições que defendiam o progresso nacional e a democracia e 

conseguiam ver claramente a diferença entre a ideologia oficial e o que na prática se 

manifestava, sobretudo em comparação com o que pensavam passar-se no resto da Europa. 

Reconheceram como o país estava estagnado económica, cultural e socialmente e notaram as 

diferenças entre grande parte dos autores portugueses seus contemporâneos de prestígio e 

aqueles autores franceses, ingleses e alemães que liam (Saraiva e Lopes 1987:863-865). 

Segundo Oliveira Marques, entre as suas principais influências contam-se Renan e a sua 

                                                           
7
 Este foi o nome por que ficou conhecido o breve período durante o qual uma comuna revolucionária tomou o 

controlo da cidade de Paris (Gavira Guerrero 2007: 335). De facto, alguns dos membros do cenáculo, que 

estiveram ligados às conferências, tinham manifestado publicamente o seu apoio a essa ação revolucionária, que 

decorreu no mesmo ano das mencionadas conferências (Saraiva e Lopes 1987: 870-871).    
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crítica aos textos bíblicos, Michelet e através dele as conceções de progresso ligadas aos 

autores germânicos, Vitor Hugo e o seu humanitarismo e Balzac, com os seus romances de 

análise psicológica e sociológica (Marques 1986: 138). Destaca-se igualmente a influência de 

Proudhon, que criticou fortemente a sociedade burguesa (Saraiva e Lopes 1987: 723) e a 

propriedade privada (Japiassú e Marcondes 2001: 158).  

 

 

2.3.3 O Simbolismo 

 

Mais para o fim do século, ressurgiu o tipo de escritor que se dirigia essencialmente a 

pequenos grupos de pares e de apreciadores, ou seja, a escrita inacessível ao grande público. 

Tal como na época clássica e barroca, a compreensão literária começou a exigir o domínio de 

complexos sistemas de valores, referências e técnicas (Saraiva e Lopes 1987: 712). Afirmou-

se uma tendência segundo a qual a arte abandonava a sua função de mimetizar e de 

influenciar a realidade e pretendia antes superá-la ou viver à sua margem, isto é, deixava de 

ser vista como um fim para atingir algo e passaria a ser um fim em si mesma (Morna
a
 1985: 

183). 

Foi neste contexto que o simbolismo se afirmou enquanto movimento artístico. A 

nível literário, teve a sua origem em França e dominou a produção literária europeia entre as 

duas últimas décadas do século XIX e os primeiros anos do século seguinte (Morna 1985: 

236). Reagiu contra a sobrevalorização do conhecimento racional trazida pelo positivismo, 

interessando-se antes pelas potencialidades infinitas do conhecimento analógico, que podia 

permitir identificar nos vários fragmentos da realidade marcas da Unidade primordial, isto é, 

intuir a partir da realidade caótica marcas de um real absoluto e transcendental (Morna
b
 1985: 

236).  

Em Portugal, este movimento literário foi introduzido por D. João de Castro e Eugénio 

de Castro, no início da década de 90. As primeiras obras do simbolismo português 

caracterizam-se pelas suas fortes preocupações formais. Os poetas valorizavam a prosa 

rítmica e o verso livre e procuravam apresentar novas estruturas estróficas e reabilitar algumas 

que já tinham caído em desuso. O vocabulário era extremamente erudito e desusado, pelo que 

resultava num conjunto pouco inteligível para os leitores menos preparados. Os motivos 

utilizados eram sobretudo de carácter exótico, com imagens que pretendiam surpreender o 

leitor pela sua originalidade e raridade (Saraiva e Lopes 1987: 1030).  
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Uma das características transversais a estas primeiras publicações simbolistas foi o 

profundo pessimismo por que foram marcadas. Com efeito, a nível global, as produções 

artísticas deste período – finais do século XIX e inícios do século XX – foram permeadas por 

um espírito decadentista. A visão decadentista recusa a conceção da arte como imitação da 

realidade social e natural, procurando antes a libertação do espírito dos dogmas e convenções 

racionalistas. Esta visão do mundo está intimamente associada à crise de valores generalizada 

que marcou o final do século XIX e em alternativa à sociedade que parece incapaz de a 

resolver propõe a fuga, na arte, para os domínios do sonho, dos paraísos místicos e exóticos e 

do tétrico, demoníaco e pecaminoso (Morna
a
 1985: 183-184). 

A crítica nacional ridicularizou a nova estética e esta acabou por evoluir para 

estruturas formais mais simples e se aproximar do folclore, tema de bastante importância e 

apreço para a chamada geração de 90, que viu nascer entre si os mais importantes autores 

simbolistas da nossa literatura (Saraiva e Lopes 1987: 1031). 

 

 

2.3.4 Nota final 

 

Considerou-se importante abordar brevemente alguns conceitos ligados a estes 

movimentos culturais tão característicos do século XIX português, mesmo tendo em mente 

que os movimentos literários e culturais em geral não são passíveis de ser delimitados de 

forma estanque e definitiva. Salienta-se ainda que estas tendências não são francamente 

opostas ou hostis entre si. Pese embora algumas polémicas, muitos autores românticos 

estenderam a sua influência pelas gerações mais jovens e nunca deixaram de colher a sua 

admiração. Por outro lado, nem sempre é possível inserir um autor ou uma obra dentro de 

uma única corrente literária. De qualquer forma, crê-se ter sido fundamental caracterizar, 

ainda que em traços largos, os conceitos atrás expostos, de modo a melhor poder matizar esta 

época e as dinâmicas culturais que a marcaram. 
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Capítulo II. Trindade Coelho: percurso afetivo e profissional 

 

 

1. Infância e adolescência 

 

Trindade Coelho nasceu em Mogadouro, a 18 de Junho de 1961, na casa dos seus pais, 

como era hábito à época (Castro: 2004: 18). O seu pai, João da Trindade Coelho, era um 

comerciante de Mogadouro (Chorão 1994: 7). A sua mãe, Narcisa Rosa da Silva, era natural 

do Porto (Ramos 1947: 4) e terá morrido quando ele tinha apenas nove anos (Cabrita 2010: 

32). Quando nasceu, os seus pais tinham já três filhos, duas raparigas e um rapaz, tendo-lhes 

morrido já uma filha criança. Posteriormente, nasceu mais um menino (Coelho 1994: 267). 

Na sua autobiografia, que dirigiu a uma sua grande amiga e tradutora das suas obras 

para a língua alemã, Louise Ey, Trindade Coelho escreve a respeito dos seus pais com grande 

ternura e amor. Do seu pai, apresenta características semelhantes às que na sua obra atribui ao 

temperamento transmontano, rústico mas delicado, disfarçando “de rudeza um temperamento 

afetivo” (Chorão 1994: 7). Nas palavras do filho, o pai 

   

era a maior bondade que há no mundo. Mas não queria parecer bondoso para não parecer 

fraco, ele que era também um forte e o maior trabalhador que tenho conhecido. Nunca 

deu uma esmola diante de gente; mas nunca recusou uma esmola (quantas vezes maior 

que as suas posses!) estando sozinho; e os pobres, os abonados e os ricos todos lhe 

deviam, e o seu maior prazer era obsequiar, e a sua maior alegria ser útil a alguém. Toda a 

gente morria por ele, até as crianças (…) era doido pelos filhos sem o querer dizer 

(Coelho 1994: 267). 
 

 

 

Da sua mãe, recorda-se igualmente com grande ternura, embora mais com o coração 

que com a memória – “não sou capaz de representar mentalmente a sua figura, ainda que a 

veja a toda a hora”. Objetivamente, tem poucas recordações da mesma, lembrando-se apenas 

de a ver a arranjar as suas roupas e dos seus irmãos e de uma situação em que lhe bateu, por 

ele ter chegado a casa em tronco nu no inverno, por ter dado a sua camisa a um menino pobre, 

embora ao mesmo tempo se tenha emocionado e ficado orgulhosa com isso – “Só me lembro 

que me bateu uma vez, e ao bater-me estava a chorar e a rir-se e a beijar-me ao mesmo 

tempo”. Escreve que era conhecida pela sua generosidade, devido à qual, cerca de 30 anos 

após a sua morte, ainda era relembrada por muitas pessoas (Coelho 1994: 267). 
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  Sobre os seus irmãos, não se tem encontrado informação relevante, no entanto, e 

como seria de esperar, percebe-se, pela correspondência que mais tarde mantém com o pai, 

que a relação com estes era bastante próxima. Nesta, fala também com carinho de alguns 

familiares do Porto (Coelho 2008
a
: 33-71).

 

Em Mogadouro, frequentou a escola régia e recebia também lições de um professor 

que estava hospedado em sua casa. Aos 8 anos, o pai decidiu que deveria ir estudar, com o 

seu irmão, para a aldeia de Travanca, que distava 15 km da sua terra, pois era aí que se 

encontrava o professor considerado melhor de todo o concelho. Ficaram alojados em casa do 

professor, que lhes dava lições particulares, para além de frequentarem a escola régia (Coelho 

1994: 268). Segundo informações daquele ao pai, Trindade Coelho não era muito bom na 

matemática mas sabia ler muito bem (Coelho 1994: 269). No entanto, custava-lhe muito a 

separação, bem como aos seus pais: 

   

quando regressávamos, [era] uma tristeza como não havia outra! Eu segurava-me ao 

corrimão da escada à hora da partida, e só dizia isto quando me lembravam que «era 

preciso aprender!»: – «Mas eu quero ser burro!» 

Mas não havia remédio e lá íamos, a cavalo, acompanhados por um criado velho, e meu 

pai ia connosco até certo ponto do caminho, e aí ficava-se a chorar quando eu e o meu 

irmão lhe dizíamos sempre a chorar, voltando-nos para trás a cada momento: – «Adeus! 

Adeus!» E na janela da nosso casa já nem se via o lenço branco de minha mãe, que nos 

dizia enquanto nos avistava: – «Adeus! adeus! estudai e sede bons!» (Coelho 1994: 269-

270). 
 
 

 

De acordo com o escreveu na sua autobiografia, aí passava muito frio e não gostava 

dos métodos violentos do professor, mas o pior eram mesmo “as saudades da (…) maezinha”. 

A única alegria era quando ia a casa e revia a família e as pessoas de que gostava (Coelho 

1994: 269-270). 

Foi quando estava em Travanca que se deu um dos acontecimentos mais traumáticos 

da sua vida, e que certamente o terá marcado para sempre, a morte da sua mãe. Na sua 

autobiografia, não refere pormenores sobre o sucedido, apenas descreve a grande dor que 

sentiu (Coelho 1994: 271-272). Depois deste trágico acontecimento, manteve-se em 

Mogadouro três anos, aprendendo latim com dois padres, que além de ignorantes eram 

extremamente violentos, segundo informa (Coelho 1994: 272).   

Uma nova rutura deu-se quando o pai o enviou para estudar num colégio, no Porto 

(Ramos 1947: 3). Foi extremamente contrariado, como quando anteriormente teve de se 

afastar de casa, da terra e da família. Despediu-se de tudo e de todos: 
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disse adeus a toda a gente, de porta em porta, sem falhar uma pessoa, e (…) dos próprios 

animais que encontrava me despedia. 

– Adeus! vou para o colégio! 

E o mesmo dizia às árvores, como se fossem pessoas, e certo olmo antiquíssimo, (…) 

meu vizinho e vizinho da sepultura onde ficava minha mãe, esse parece que chorou 

comigo quando o abracei uma noite, e que choraram comigo, nos seus ninhos, os próprios 

pássaros: 

– Adeus, adeus, meu filho! – Adeus, adeus, nosso irmãozinho! (Coelho 1994: 273). 
 

 

 

Na cidade do Porto, que visitou com o pai nos dias antes de ir para o colégio, apenas 

ficou impressionado com o mar. De resto, com muito desgosto do seu pai, e para o que muito 

deve ter contribuído estar profundamente triste e contrariado, tudo lhe foi indiferente, tendo 

mesmo afirmado que não via nenhuma diferença significativa entre a torre da igreja da sua 

terra e a Torre dos Clérigos, múltiplas vezes mais alta. Por fim, despediu-se dolorosamente do 

seu pai, com muitas lágrimas de parte a parte, antes de entrar na nova escola – “uma bela 

manhã, no nosso quarto do hotel, meu pai agarrou-se a mim, a chorar muito, e disse-me 

muitas coisas, e eu chorava também, agarrado a ele. Eram as nossas despedidas. Dali levou-

me para o colégio, e lá me deixou!” (Coelho 1994: 273-274). 

Em pequeno, era uma criança extremamente religiosa (Coelho 1994: 268), que rezava 

frequentemente (Coelho 1994: 271), adorava tocar o sino da igreja (o que era possível fazer 

através de uma corda que o ligava a uma das janelas de sua casa), a chamar para as orações, e 

ajudar na missa, assim como dizer missas e pregar para um pequeno auditório de fiéis 

igualmente crianças (Coelho 1994: 268). Era também muito sociável, relacionando-se  

extremamente bem não só com as outras crianças como com as pessoas da vila em geral 

(Coelho 1994: 268-269). De facto, beijava e abraçava os empregados do pai, quando estes o 

iam buscar a Travanca (Coelho 1994: 270), passava horas intermináveis a ver o oleiro a 

trabalhar e “não havia (…) porta” na vila “onde (…) não tivesse aparecido nos dias de sol, a 

ler às velhas certos contos” (Coelho 1994: 269). Era igualmente uma criança inteligente, que 

lia bem, tinha grande facilidade em decorar textos longos (Coelho 1994: 268-269) e sabia 

latim suficiente para corrigir o padre na missa (Coelho 1994: 272-273). 

Segundo Feliciano Ramos, terá herdado dos pais uma sensibilidade excessiva ou, pelo 

menos, “imensa e dolorosa” (Ramos 1947: 3). Por outro lado, e segundo o próprio Trindade 

Coelho, terá herdado, ou antes, apreendido os seus valores – sobretudo, do pai, o trabalho, e 

da mãe, a bondade, sentindo-se mais próximo deles quando os aplicava (Ramos 1947: 1). 

No ambiente sombrio do colégio de S. Carlos, sentiu certamente falta do amor da 

família e da natureza e dos animais que tanto estimava. Durante os seis anos em que o 

frequentou, manteve uma correspondência assídua com o pai e os irmãos (Coelho 2008
a
: 33-
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71). Na sua autobiografia, classificou esses anos como “miseráveis” e de “uma obediência 

estúpida e passiva” (Coelho 1994: 279). Cedo se desiludiu com os professores que lá 

encontrou, já que muitos, em sua opinião, eram ignorantes, mesquinhos e violentos. Apesar 

de, regra geral, compreender e aplicar bem as matérias, o que comprovam vários diplomas de 

mérito, a relação com aqueles não era fácil. Por algumas vezes, não foi proposto pelos 

professores aos exames finais, tendo fugido do colégio e apresentando-se sozinho no liceu 

público onde estas provas eram feitas, sempre com bons resultados. A exceção era o diretor, 

que o autor menciona que gostava dele e o protegia bastante. Também com os seus colegas a 

relação era boa. 

Apesar de nessa escola serem proibidos todos os livros que não tivessem diretamente a 

ver com a matéria, Trindade Coelho conseguiu ler alguns, poucos, romances. Foi também aí 

que despertou para a literatura, nomeadamente para a escrita. Mesmo não tendo grande 

experiência literária, escreveu um conto – Trovoada, o primeiro que publicou, e começou a 

escrever um romance, O Enjeitado, que nunca finalizou e que permaneceu inédito até muito 

tempo depois da sua morte. A leitura de alguns jornais, inspirou-o a escrever um artigo 

denominado Cepticismo, de que um funcionário do colégio gostou bastante e o ajudou a 

enviar para um jornal, onde foi muito bem recebido. Neste, defendia que num sistema onde 

várias pessoas escreviam coisas totalmente contrárias sobre o mesmo assunto, não era 

possível formar um juízo fundamentado, surgindo antes a descrença e o ceticismo (Coelho 

1994: 276). Em 1879, o discurso que proferiu numa festa de distribuição de prémios, no 

colégio, foi publicado n’ O Correio de Aveiro (Fernandes 2008
a
: 20). 

Destes anos, levou ainda, nas suas próprias palavras, uma má impressão dos homens, 

uma impressão de “falsa grandeza, falso poder e falso valor” que o acompanhou ao longo de 

grande parte da sua vida (Coelho 1994: 274). 

 

 

2. A vida em Coimbra 

 

Terminado o ensino secundário, em finais de 1879, matriculou-se na Universidade de 

Coimbra, no curso de Direito (Fernandes 2008
a
: 20). Depois de seis anos encerrado no 

colégio, em Coimbra, pode usufruir de uma liberdade sem precedentes. E, de facto, 

aproveitou-a, classificando a vida em Coimbra, da universidade para fora, de “uma delícia”. 

Divertia-se com os colegas, lia muito, e aproveitava os dias livres para escrever. Já dentro da 
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universidade, considera a vida “um horror”. Mais uma vez, desagradou-lhe o sistema de 

ensino, já que toda a matéria lhe parecia “vaga e incorpórea”, sem “princípio, nem meio, nem 

fim”. Neste sentido, chumbou no seu primeiro ano (Coelho 1994: 276-277). No entanto, após 

o exame e a reprovação, resolveu publicar um resumo da matéria – Direito Romano. Resumo 

das Doutrinas do Compendio de Waldeck – que tinha elaborado durante o estudo, para se 

preparar para a prova (Rodrigues 2008: 13). Tal chegou ao conhecimento dos lentes, que o 

leram e se arrependeram de o ter chumbado, segundo à época lhe constou, tendo mesmo 

chegado a recomendar o seu livro aos alunos do primeiro ano (Coelho 1969: 216-217).  

O seu pai ficou muito desagradado com a reprovação, tendo-se recusado, no fim das 

férias, a dar-lhe dinheiro para voltar a Coimbra. O autor pediu-lhe apenas a sua bênção, ao 

que aquele acedeu (Coelho 1969: 216). Já de novo em Coimbra, para obter rendimentos, 

tornou-se sebenteiro, isto é, aquele aluno que, nas aulas, anota tudo o que os professores 

dizem, redigindo a sebenta, que ao final do dia é publicada e vendida aos outros alunos, para 

por ela estudarem (Coelho 1969: 217). Além disso, conseguia obter alguns rendimentos de 

artigos que ia publicando na imprensa coimbrã (Rodrigues 2008: 12). Segundo afirma Viale 

Moutinho, o seu pai rapidamente se terá arrependido de lhe ter cortado a mesada, mas, 

querendo repô-la, Trindade Coelho recusou (Moutinho 2003: 20). Depois deste percalço, 

nunca mais reprovou (Chorão 1994: 11).  

Em Coimbra, colaborou em vários jornais, não apenas da região – O Progressista, O 

Instituto. Jornal científico e literário, O Imparcial de Coimbra, Coimbra em Fralda 

(Hemeroteca Municipal de Lisboa 2005: 1-4) – mas também de outros locais, como por 

exemplo Lisboa – Diário Illustrado (Coelho 1994: 278), Folha da Tarde, Arquivo Literário: 

publicação semanal artística, scientifica e litteraria (Hemeroteca Municipal de Lisboa 2005: 

1-2) –, Porto – Jornal da Manhã (Coelho 1994: 278), Lamego – Beira e Douro (Hemeroteca 

Municipal de Lisboa 2005: 1) – e Barcelos – Tirocínio  (Hemeroteca Municipal de Lisboa 

2005: 4). No Diario Illustrado, importante publicação da cena lisboeta (Alves 2011: 36), 

publicou os seus contos Arrulhos e Sultão, para além de várias crónicas, sobretudo uma 

espécie de correspondências da Figueira da Foz e de Coimbra, onde aborda, de uma forma 

geral, alguns dos temas que marcaram a sua carreira enquanto escritor e jornalista, como a 

crítica literária, o elogio da vida rural e a crítica social, revelando desde já grandes qualidades 

literárias. 

Numa correspondência da Figueira da Foz, datada de 14 de Outubro de 1882 e 

publicada pelo referido jornal no dia 16 do mesmo mês, Trindade Coelho conta o mais recente 

escândalo que protagonizou, ao declamar parte do poema D. João, de Guerra Junqueiro, na 
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matinée do Grémio daquela cidade. Interpelando o leitor de forma direta, refere como já 

esperava a reação negativa do auditório, habituado e apreciador de autores ultrarromânticos 

como Soares dos Passos, comparando a aversão do mesmo aos versos de Junqueiro à que 

sentimos pelo “escalpélo do clinico prompto a retalhar nos as carnes”, embora este elimine os 

males e pugne pela vida, já que “a nossa sociedade está podre por fôra e podrissima por 

dentro, mas não quer, mas não gosta, mas não consente que lh'o digam” (Coelho 1882: 3). 

Coloca em evidência a hipocrisia da sociedade, que se escandaliza e enfurece com um poema 

mas não com os seus próprios defeitos e vícios:  

   

Torceram o nariz, fizeram esgares ridiculos quando ouviram: 

 

E emquanto uma mulher nos sitios mais escuros 

Anda comprando a ceia…  

 

e não se lembraram de uma creada que um dia expulsaram de casa porque quebrou um 

prato, e que oito dias depois foram encontrar á porta de um quartel rindo muito umas 

casquinadas estridulas no meio de soldados que cheiravam a agua-ardente. 

Fizeram-se colericos quando ouviram  

 

… Vendei a opinião 

Como vendeis as filhas… 

  

e não se lembraram de uma creança que um dia sacrificaram á estupidez endinheirada de 

um ricasso (Coelho 1882: 3) . 
 
 

 

Numa outra crónica, remetida de Coimbra, publicada no mesmo jornal, a 12 de 

Novembro de 1883, assume um registo mais suave e delicado, mais próximo do utilizado na 

sua ficção, numa elogiosa crítica ao folheto A Tromba, de Luiz Osório, constituído por 

dezasseis páginas de versos comemorativos do centenário da morte do Marquês de Pombal. 

Enaltece vivamente a obra de uma forma geral, usando imagens apelativas e dirigindo-se 

diretamente ao leitor:  

   

Supponham-se senhores de um bouquet de rosas-chá, rosas veludineas, bem frescas, 

perladas de pequeninas gotas de orvalho matinal e digam-me se resistiam á tentação de 

lhe aspirar o perfume. Pois succede outro tanto com o folheto de Luiz Osorio. A gente 

acha-se insensivelmente com os olhos sobre o primeiro alexandrino (…) e quando os 

levanta tem lido o 

ultimo. (…) Não ha resistir-lhe. Uma pessoa prende-se a elle como a um objecto muito 

querido, e por um triz não desata aos beijos n'aquellas paginas, como se em cada uma 

estivesse a imagem fresca e loura de uma miss adoravel e encantadora (Coelho 1883: 2). 
 
 

 

Trindade Coelho afirma serem aqueles os versos mais “alevantados” proferidos no 

âmbito do centenário do Marquês e salienta a impressão de marcha triunfal que a obra lhe 
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provocou, assim como a verdade que contém, promovendo e atingindo os valores de bem e de 

justiça a que toda a poesia deve aspirar:  

   

Luiz Osorio foi um procurador da historia, não foi um jacobino exaltado. Entre Pombal—

a luz e o jesuíta—a treva—, o fino critério do poeta apanhou a linha media traçada pela 

imparcialidade mais austera e julgou d ahi,—friamente, sinceramente, nobremente. 

(…)Verdade e só verdade. (…) A Tromba attingiu perfeitamente a méta da genuina 

poesia—aquella que busca no Bem e na 

Justiça o seu idéal supremo (Coelho 1883: 2). 
 

 

 

Ainda durante os seus tempos de estudante, fundou dois jornais A Porta-Férrea: 

jornal académico de Coimbra, em 1881 (Hemeroteca Municipal de Lisboa 2005: 3) e o 

Panorama Contemporâneo, em 1883 (Coelho 1994: 278). Sobre este último, de que também 

foi diretor e redator (Anónimo 1883:3), importa referir que, apesar de a sua vida ter sido de 

apenas cerca de oito meses (Biblioteca Nacional de Portugal 2008), foi um jornal de alguma 

importância fora do meio de Coimbra, já que tinha correspondentes fora da cidade, vendendo-

se em mais de 30 localidades (Prata 2010: 415). Logo no primeiro número, e como foi 

noticiado pelo Diário Illustrado de 17 de Dezembro de 1883, teve colaborações de nomes 

como Alexandre da Conceição, Camilo Castelo Branco e Guerra Junqueiro (Anónimo 

1883:3). À semelhança de outros jornais estudantis da época, incluía grande número de textos 

poéticos e literários em geral e promovia a divulgação de estudos científicos sobre temas 

variados, como a História, a Língua Portuguesa, a Arte e algumas ciências naturais (Prata 

2010: 417). Numa rúbrica intitulada «As Belezas da Sciencia», eram periodicamente 

divulgados os últimos avanços científicos (Prata 2010: 418). Nesta publicação de carácter 

quinzenal (Biblioteca Nacional de Portugal 2008), Trindade Coelho escreveu sob o 

pseudónimo “Belisário” (Hemeroteca Municipal de Lisboa 2005: 3). 

Apesar de Trindade Coelho, na sua autobiografia, ter caracterizado o sistema de ensino 

universitário com traços tão negativos e classificado a vida na academia de “um horror”, a 

verdade é que também de lá trouxe boas memórias, como prova o seu livro de memórias In 

illo tempore, onde nem todas as situações divertidas descritas se passam “extramuros”. Este 

foi publicado pela primeira vez em 1902 (Fernandes 2008
a
: 24). É constituído por 28 

capítulos, de poucas páginas cada um, todos iniciados pela expressão “In illo tempore” – 

naquele tempo – e nos quais Trindade Coelho relata vários episódios que viveu durante 

“aquele tempo” em que estudou na cidade de Coimbra. Quadro vivo e vibrante da vida dentro 

da academia, das relações entre os alunos e entre alunos e professores e também de toda a 

vida na cidade, da importância da academia na mesma e das rivalidades entre os académicos e 
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os outros habitantes, é também um livro escrito com muito humor, que tem permanecido 

como um clássico entre os vários livros de memórias de estudantes de Coimbra. 

Durante a sua permanência nesta cidade, vários acontecimentos importantes marcaram 

sua vida. Em Agosto de 1883, morre o seu pai, de forma inesperada, enquanto passava férias 

na estância termal de Longroiva, concelho de Meda, como foi noticiado pelo Diario 

Illustrado do dia 9 de Agosto do mesmo ano (Anónimo 1883: 1). Como Trindade Coelho 

escreve na sua autobiografia, em termos económicos, foi a ruína quase total, já que saldaram 

todas as dívidas deixadas pelo pai e não cobraram as dívidas que outras pessoas tinham para 

com ele, que representavam um valor muito superior ao que aquele devia (Coelho 1994: 278). 

Alguns meses depois casou-se com Maria Lucília de Andrade Costa, natural de Coimbra, e 

quinze dias antes de acabar o curso era já pai de Henrique Trindade Coelho (Castro 2007: 11-

12). Da sua correspondência com o filho e do que se conhece do seu temperamento, pensa-se 

que sempre tiveram um relação afetuosa. No seu quinto ano de universidade, oficializou uma 

alteração no seu nome, em honra de seu falecido pai, deixando de ser apenas José Francisco 

Coelho, para se tornar José Francisco Trindade Coelho (Castro 2007: 11), sendo que, em 

artigos de jornais, era já comum assinar Trindade Coelho, desde há alguns anos.   

Como já foi mencionado, a relação de Trindade Coelho com o ensino formal foi 

sempre de conflito, com as más experiências a acumularem-se com os vários níveis escolares 

que foi ultrapassando. De tal forma que o dia em que acabou o seu curso foi por si encarado 

não apenas como o atingir de uma meta mas como uma libertação ou o fim de um tormento. 

Tal pode-se notar no seu conto Para a escola. Na primeira parte do texto, o autor descreve a 

primeira vez que foi à escola, como a sua ama o levou até ao professor com muitas lágrimas e 

recomendações. É descrito como o professor constantemente ridicularizava e ameaçava os 

seus alunos, apesar de ter sido simpático com o “Josézinho” quando este chegou, 

incentivando-o a aprender para poder ser prior, como tanto desejava em criança e dizendo que 

tinha a certeza que seria um bom aluno (Coelho 2006: 64-71). Na segunda e última parte do 

conto, o narrador refere que terminou a jornada principiada nesse dia longínquo:  

   

...Helena, minha boa amiga! Acabo de chegar ao fim da viagem que principiei n'esse dia. 

Não volto mais á escola! Venho hoje restituir-te, querida amiga, aquelle beijo—

dulcissimo beijo aquelle!—que tu então me déste. E afinal não fui prior, ora vê!... Mas 

ainda bem. Se o fosse, acho que parecia mal beijar-te, minha boa e santa amiga! Pois 

ainda bem que não fui prior, ainda bem... Não é verdade, Helena? (Coelho 2006: 71). 
 
 

 

E termina com “Em Coimbra, no dia do meu acto de formatura” (Coelho 2006: 71). 
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3. A vida pública e a vida interior 

 

Terminado o curso, exerceu a função de Administrador interino do Concelho de 

Coimbra, durante as férias do titular do cargo (Andrade 2003: 30). Dedicou-se igualmente à 

advocacia. No entanto, retirou poucos rendimentos desta atividade,  uma vez que lhe era 

penoso exigir a justa cobrança aos clientes pelo seu trabalho, sobretudo àqueles que tinham 

menos posses (Chorão 1994: 12). Nesse sentido, candidatou-se a dois concursos públicos, 

sem grande esperança de ser escolhido uma vez que não tinha nenhuma recomendação por 

parte de alguém influente. Segundo conta na sua autobiografia, Camilo Castelo Branco 

conhecia o seu nome dos artigos que publicava na imprensa e vendo num jornal que se estava 

a candidatar a delegado do Procurador Régio utilizou a sua influência junto de um ministro 

para que ele fosse colocado. Trindade Coelho ficou extremamente agradecido pela sua 

intervenção, visitando o autor em Seide para lhe agradecer pessoalmente (Coelho 1994: 278-

279). Com efeito, todos os textos conhecidos de Trindade Coelho sobre Camilo Castelo 

Branco são recheados de grandes e firmes elogios.  

Neste sentido, em 3 de Março de 1886 toma posse como delegado do procurador régio 

no Sabugal (Fernandes 2008
a
: 22). Em Abril do mesmo ano, uma nova intervenção de Camilo 

possibilita a transferência do magistrado para Portalegre, local à época mais agradável, para 

exercer a mesma função (Coelho 1994: 279), tomando posse do cargo a doze de maio de 1886 

(Fernandes 2008
a
: 22). Nesta cidade, protagonizou um dos acontecimentos mais marcantes da 

sua carreira como magistrado, ao conseguir libertar da prisão Manuel Barradas, preso por um 

crime que aparentemente não cometeu.  

Foi também no período em que trabalhou em Portalegre que conheceu Lourenço 

Cayolla (Cayolla 1929: 239-240), jornalista, escritor, professor e militar (Santos 2006:91) que 

viria a tornar-se um dos seus melhores amigos durante o resto da sua vida (Cayolla 1929: 

249). Cayolla dedicou-lhe um capítulo no seu livro de memórias Revivendo o Passado, 

publicado pela primeira vez em 1929. Neste, descreve-o como um rapaz – nesta altura tinham 

ambos cerca de vinte e cinco anos –  “De estatura um pouco baixa, peito largo, cara redonda, 

bigode farto, olhos muito luminosos, mas embaciados pelo uzo constante da luneta e uma voz 

de trovão”, de forma que a primeira impressão que gerava “não era das mais agradáveis”. No 

entanto, “Trocadas  (…) com ele algumas palavras, essa impressão” era suplantada por outra 

totalmente inversa, já que Trindade Coelho era, nas palavras de Lorenço Cayolla,  “tão 

sinceramente afectivo no modo como falava, tão terno nas suas expansões de entusiasmo, tão 
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expontaneo e facil no louvor, que, na sua fisionomia, transparecia, como n’um espelho, tudo o 

que havia de generoso no seu coração” (Cayolla 1929: 240). Anos depois e num período da 

vida de ambos em que as esperanças e as ilusões da juventude começavam a desvanecer-se, 

Lourenço Cayolla ainda nota uma certa ingenuidade em Trindade Coelho, ao considerá-lo 

“muito sincero para duvidar da sinceridade dos outros” (Cayolla 1929:256). 

No mesmo capitulo, Cayolla recorda o caso de Manuel Barradas e o imenso trabalho 

de Trindade Coelho para libertá-lo (Cayolla 1929: 243) Como o autor escreve em carta a 

António Carvalho, quando iniciou as suas funções nesta localidade, deparou-se na cadeia com 

a pessoa em questão (Coelho 2008
a
: 133), presa há cerca de três anos (Cayolla 1929: 244) e 

condenada a oito anos de prisão e vinte de degredo em África (Coelho 2008
a
: 135) por ter 

roubado e matado um homem, no concelho de Arronches (Cayolla 1929: 244). Ficou desde 

logo com a impressão de que seria inocente, já que os seus traços fisionómicos “pareciam 

repelir o crime” que lhe imputavam. Trindade Coelho defende esta análise fisionómica, 

referindo que “em anthropologia criminal o typo do criminoso tem uma verdadeira realidade 

anatomica, fixada nos seus caracteres especiaes pelos modernos criminalistas”. Por outro 

lado, comoveu-o a maneira como se expressava, reconhecendo que de nada lhe valeria dizer 

que estava inocente, já que todos os criminosos o faziam e dizendo apenas desejar que Deus 

entrasse dentro dele e dissesse depois se “encontrou alguma pinta de sangue” na sua 

consciência (Coelho 2008
a
: 133-134).  

Uma vez que, nessa altura, o processo tinha transitado para os tribunais superiores, 

para ser confirmada ou anulada a sentença, o que demorava bastante tempo, o magistrado 

resolveu estudar o condenado, demoradamente e “com alma”, o que levou a “uma convicção 

sempre crescente da sua innocencia”, para a qual contribuía em muito a forma como os outros 

presos se referiam a Manuel Barradas. De facto, na prisão era “um evangelizador”, sempre a 

explicar aos outros presos “as vantagens de evitar  (…) o crime, e fazendo saliente que a 

justiça humana, a despeito das suas boas intenções, se devia sempre evitar, – porque era 

cega”. Um dos presos chegou mesmo a dizer a Trindade Coelho o seguinte: “o Barradas, 

coitado, aquillo se não (…) é santo, parece-o. Não se farta de nos dar bons conselhos, é assim 

como se fosse o pae de nós todos … Coitado! aquele bem se pode dizer que está a pagar 

innocente” (Coelho 2008
a
: 134).  

Resolveu então estudar o processo, o que o deixou horrorizado – “Idade (…) Media 

pura!” afirmou – , já que não havia qualquer indício, por mais leve que fosse, que indicasse 

que poderia ter sido Manuel Barradas a cometer o crime em questão. Tinha sido investigado e 

condenado apenas com base na “voz publica”, ou seja, num boato que circulava e o 
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identificava como o autor do crime, uma vez que ao assistir à autópsia da vítima o sangue se 

lhe tinha soltado do nariz
8
. Ainda por cima, na noite do crime Manuel Barradas, que 

trabalhava na mesma herdade que a vítima, não tinha dormido junto aos seus companheiros, 

como era habitual, e recusou-se terminantemente a dizer onde o tinha feito, o que permitiu 

que fosse condenado. Trindade Coelho verificou que Barradas era a única figura firme que 

havia no processo, já que nas suas declarações não havia qualquer contradição e sempre que 

estas eram opostas às de testemunhas, eram sempre estas que mentiam ou se enganavam 

(Coelho 2008
a
: 134). Estudou o lugar do crime, falou exaustivamente e acerca de cada 

pormenor novamente com todos os intervenientes no processo (Coelho 2008
a
: 135) e 

conseguiu descobrir o paradeiro e deter um grupo de forasteiros que tinha pernoitado junto ao 

local e em cujo seio o magistrado suspeitava estar o verdadeiro assassino (Cayolla 1929: 244). 

Após os interrogar, acreditou ter descoberto o autor do crime. Detido este, interrogou-o 

exaustivamente, tentando que este confessasse o crime, o que se revelou a sua “lucta 

principal” e um “atroz martyrio”. Apesar de o ter apanhado em inúmeras mentiras e 

contradições não conseguia fazê-lo confessar (Coelho 2008
a
: 135), tendo chegado mesmo a 

dormir junto à sua cela na esperança de lhe ouvir algo incriminador durante o sono (Cayolla 

1929: 245).  

Trindade Coelho descobriu também que, apesar de estar à sombra do processo, havia 

uma mulher por trás de toda a estória, como conta em carta a António de Carvalho, escrita em 

Portalegre e datada de 7 de Abril de 1890: 

   

Ainda aqui não falha aquela (…) phrase: ‘Cherchez la femme…’ Porque n’esta lugubre 

historia, – romance que eu hei-de escrever – ha uma mulher. Uma mulher que ama, uma 

mulher que endoidece, uma mulher que morre – no dia precisamente em que fazia um 

mes que se cometera o assassinato … Essa mulher podia salvar Manoel Barradas, porque 

sabia onde elle estivera na noite do crime. Morreu, não depoz no processo. E Barradas 

deixou-se condemnar sem uma referencia, sequer, ao nome d’ essa mulher … Esse 

criminoso, meu amigo, preciso dizer-lhe que tem a envergadura dum grande homem de 

bem (Coelho 2008
a
: 134). 

 

 

 

O magistrado fez relatórios “extensos e minuciosos” de todo o seu trabalho (Coelho 

2008
a
: 135). No entanto, a sentença foi confirmada e não conseguiu que o processo fosse 

revisto e o arguido novamente julgado, o que o levou a optar pela solicitação do indulto régio, 

indo falar pessoalmente com o rei D. Carlos que, nas palavras de Cayolla, “se sentiu 

comovidissimo com a exposição do eloquente e convicto defensor da inocencia do Manuel 

                                                           
88

 Existe, com efeito, uma crença popular no facto de que um assassino, na presença da sua vítima, liberta sangue 

pelo nariz, o que é bom método para averiguar a culpa ou inocência de alguém (Fernandes 2008
b
: 136). 
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Barradas”, acedendo ao seu pedido (Cayolla 1929: 245). O magistrado não escondeu o seu 

júbilo pelo feito alcançado e a alegria e orgulho por o seu trabalho ter sido tão útil a alguém, 

como escreve na mesma carta: 

   

Isto de ser util, efficazmente util a alguém é, de todas as alegrias, a melhor e a mais 

vibrante. O perdão do desgraçado Manoel Barradas caiu sobre a minha vida como uma 

grande bênção. Só hontem compreendi que não sou um inutil. (…) Vinte oito annos de 

captiveiro, vinte oito annos de maldição remidos pelo meu proprio trabalho! Eu seria um 

hypocrita, indigno d’esta vibrantissima algeria, se procurasse disfarçar o meu orgulho. 

Não, proclamo-o (Coelho 2008
a
: 133). 

 

 

 

Anos mais tarde, escreveu um conto baseado neste assunto – Manuel Maçores (Coelho 

1994: 280). Aqui a personagem principal, Manuel Maçores, um trabalhador da herdade, 

mantém uma relação amorosa com a filha do dono da mesma, Rosa. Começando a desconfiar 

que algo se passava, este incumbe um outro trabalhador de vigiar a janela do quarto da filha e 

de descobrir quem por lá entrava algumas noites, identificando Manuel Maçores. Na mesma 

altura, morre o velho cozinheiro da herdade e o dono atira as culpas do sucedido para Manuel 

Maçores, mandando espalhar boatos nesse sentido. Como Maçores não disse onde tinha 

estado à hora do crime e se sabia que não tinha dormido onde era suposto acabou por ser 

preso, terminando a narrativa nesse momento (Coelho 1994: 230-239).  

Lourenço Cayolla conta como este foi um caso que marcou profundamente Trindade 

Coelho. Ambos foram a casa da família deste, para o receberem juntamente com a família, no 

dia da sua libertação, tendo o magistrado ficado muito comovido com os agradecimentos 

daquela. No entanto, nas palavras de Cayolla, a impressão que tiveram ao vê-lo “não podia ter 

sido mais contristadora”, já que este se tinha transformado num “farrapo humano”, ferido 

“impiedosamente” pela sociedade. Desta forma, o que tinham imaginado como uma chegada 

festiva foi para eles “causa de infinito dó e de revolta sincera” (Cayolla 1929: 246). 

Mais de um ano depois, Barradas tinha recuperado o amor pela vida e ia casar-se, 

convidando Trindade Coelho para padrinho (Cayolla 1929: 246). Este ficou verdadeiramente 

comovido pela lembrança, tendo recorrido a Cayolla para o substituir na cerimónia, uma vez 

que sentia que, “No momento em que lhe ouvisse largar o sim teria a audição nitida da 

sentença que um dia o condenou injustamente”. Como escreveu ao amigo, viveu demasiado 

as suas dores para  conseguir “levar  á sua festa de casamento um alegria desanuviada” 

(Coelho 2008
a
: 690).  
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Em Portalegre, fundou ainda dois jornais, de que foi redator literário – Gazeta de 

Portalegre e Comércio de Portalegre –, continuando a escrever contos (Coelho 1994: 280) e 

a colaborar em jornais e revistas diversos (Fernandes 2008
a
: 22). 

A determinação e competência que colocou na defesa de Barradas foram transversais a 

todos os processos nos quais colaborou, o que não agradou aos políticos locais, já que era uma 

terra bastante política, “no mau sentido da palavra” e o magistrado “cortava a direito sem 

querer saber de política ou de políticos”, guiando-se apenas e só pela lei. A inimizade do 

poder local crescia quanto mais as suas decisões eram retificadas pelo poder judicial. Desta 

forma, os pedidos por parte dos políticos locais para que o magistrado fosse transferido para 

outro local eram constantes e insistentes – e sempre recusados pelo governo, a quem o seu 

trabalho agradava. Quando o próprio Trindade Coelho requereu a transferência para Lisboa, 

foi chamado para uma entrevista com o Procurador-Geral da Coroa, que lhe pediu que 

retirasse o pedido, já que a sua saída da função seria um regozijo para os políticos locais e 

desejava manter aí a sua autoridade (Coelho 1994: 279-280). 

Algum tempo mais tarde foi transferido para Ovar, sob o pretexto de “conveniência de 

serviço público”. Foi informado pelo Ministro da Justiça da verdadeira razão. Queria que 

fosse eleito deputado pelo círculo eleitoral de Portalegre, o que era impossível se lá exercesse 

algum cargo público na altura das eleições. O magistrado agradeceu o convite, mas deixou 

claro que não tinha nenhum interesse em exercer qualquer função política, sendo-lhe então 

proposta a nomeação para juiz – nomeado “por distinção”, já que os juízes atingiam esse 

posto com base na antiguidade na carreira de procuradores. Recusou, assim, ultrapassar os 

colegas mais antigos, recusando tornar-se o juiz mais jovem do país. Aceitou apenas a 

transferência para Lisboa, acabando por exercer a função de delegado do procurador régio em 

Ovar apenas durante um mês (Coelho 2004: 181).  

Inicia as suas funções na cidade de Lisboa como delegado do 2º distrito auxiliar, cargo 

de que toma posse a 25 de Junho de 1890 (Fernandes 2008
a
: 22) e que exerce durante “dois 

largos anos”, nas suas próprias palavras (Coelho 1994: 83).  O tribunal no qual foi colocado 

era o responsável por fiscalizar a imprensa de Lisboa (Coelho 1994: 282), na sequência da lei 

da imprensa promulgada em Março desse mesmo ano, de carácter extremamente repressivo, e 

que tentava fazer face aos ataques daquela ao governo e à monarquia, provocados pela pronta 

cedência perante o ultimato de 11 de Janeiro desse mesmo ano (Torgal 1994:235). Tal faz 

com que o magistrado seja bastante criticado na imprensa, embora afirme, na autobiografia, 

que não se importava com essas críticas, já que “era uma maneira indirecta de atacar a lei”, 

com a qual o próprio não concordava mas que cumpria escrupulosamente. Durante o tempo 
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que exerceu estas funções, dedicou-se também a uma campanha que visava desmascarar 

alguns banqueiros que tinham arruinado bancos em proveito próprio e enriquecido à custa dos 

mais desfavorecidos, perante a passividade de certos políticos. Envolvendo e implicando 

pessoas extremamente poderosas, o resultado foi o tribunal ter sido extinto e Trindade Coelho 

ter ficado sem trabalho durante algum tempo (Coelho 1994: 282-283).  

Em Lisboa, conseguiu igualmente intensificar a sua colaboração em jornais e revistas, 

com artigos de caráter, sobretudo, literário (Coelho 2008
a
:139), o que permitia aumentar um 

pouco os seus magros rendimentos (Coelho 2008
a
: 152). Em 1891, publicou a primeira edição 

de Os Meus Amores (Fernandes 2008
a
: 22), título a que, na posteridade, mais se associaria o 

seu nome.    

Em 1892, escreveu um volume de cerca de 400 páginas de crítica literária à obra de 

Guerra Junqueiro. No entanto, quando começou a ler as primeiras páginas impressas, não se 

conseguiu rever no texto escrito, parecendo-lhe mesmo péssimo o trabalho realizado ao longo 

de quatro trabalhosos meses. A desilusão sentida foi grande, já que pensava ter escrito um 

bom livro e se preparava para colher os frutos literários do trabalho árduo. Segundo escreveu 

na sua autobiografia e em carta ao amigo Abílio Augusto da Fonseca Pinto, estava a 

experimentar esta grande desilusão quando o seu filho, Henrique Trindade Coelho, lhe 

perguntou se aquilo era o seu livro e garantiu que o ia ler quando fosse mais velho. Foi nesse 

momento que o autor decidiu que, de facto, o livro não iria ser lido por ele nem por ninguém, 

tendo ido ao tipografo buscar as páginas já impressas (300 das 400 totais) dos novecentos 

exemplares encomendados e queimando-as num forno de padeiro (Moutinho 1987: 7-8). 

Deste episódio, e como escreve a Luise Ey na autobiografia, colheu o aforismo de que o 

prazer de queimar um mau livro é bastante superior ao de publicar um livro bom (Coelho 

1994: 285-286). De todo este trabalho, Trindade Coelho aproveitou apenas alguns parágrafos, 

que constituíram um dos capítulos do livro In illo tempore e que contam o episódio 

protagonizado pelo autor quando decidiu recitar Guerra Junqueiro num salão da Figueira da 

Foz, e que já foi mencionado anteriormente. Do texto, salvou-se, ainda, uma pequena parte, 

publicada por José Viale Moutinho em 1987 (Moutinho 1987: 9-10). 

Em Março de 1893, é colocado como agente do Ministério Público num tribunal 

fiscal, responsável pela cobrança coerciva de dívidas ao Estado. A sua situação de financeira 

não melhorou, já que o ordenado era bastante baixo (Coelho 1994: 283). Em meados do ano 

seguinte, interrompe este trabalho e desloca-se a África, no papel de advogado de 33 pessoas 

que se encontravam injustamente presas (Coelho 1994: 283) numa ilha do arquipélago de 

Cabo Verde (Coelho 2008
a
: 170). Aí permanece três meses, tendo deixado os 33 presos em 
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liberdade e absolvidos de todas as acusações e os seus perseguidores, cerca de trinta, entre os 

quais se contavam poderosos políticos locais, presos. Como conta na sua autobiografia, não 

cobrou quaisquer honorários, pedindo apenas o necessário para suprir as despesas que teve 

com o caso (Coelho 1994: 283).   

Em Abril de 1895, é colocado como delegado do procurador régio na comarca de 

Sintra, onde se deslocava duas vezes por semana (Coelho 1994: 283), tendo sido transferido 

para a comarca de Lisboa em Outubro do mesmo ano, para o tribunal da 3ª vara (Fernandes 

2008
a
: 23), aquele que descreve como “o mais grave e o mais trabalhoso” (Coelho 1994: 284).  

Em 1896, é aprovada uma lei destinada a evitar a propaganda de ideias anarquistas, 

que proíbe mesmo os jornais de noticiarem qualquer facto relacionado com elas (Sousa 2008: 

47), e que, no entender de Trindade Coelho, visiva indiretamente os republicanos (Coelho 

1994: 284). Tal decorreu no âmbito do governo em ditadura instaurado por Hintze Ribeiro e 

João Franco em 1895 (Ramos
b 

2009: 556), que vigorou num período de grande repressão 

política e de aprovação de legislação lesiva dos direitos individuais (Homem 2000: 277). 

Apesar do magistrado se ter manifestado, na imprensa, contra o projeto da referida lei, esta foi 

aprovada pelo governo, e coube a Trindade Coelho, como delegado, aplicá-la, apesar de com 

ela não concordar. Como escreve na sua autobiografia, foi novamente atacado na imprensa, 

que, no entanto, reprovava mais o magistrado que a própria lei. Foi neste contexto que o 

próprio Trindade Coelho, a coberto de uma falsa identidade, escreve na imprensa contra a 

referida lei – e também contra si próprio, de forma a não levantar suspeitas. O artigo foi 

transcrito por vários jornais e os seus argumentos repetidos, gerando-se na imprensa uma 

campanha contra si, mas também, desta vez, contra a repressiva lei. Tal levou o governo a 

encarregar o magistrado de redigir um novo projeto de lei, aprovado no Parlamento em Julho 

de 1899 (Coelho 1994: 284). 

Enquanto se mantém como delegado do “tribunal mais trabalhoso e Lisboa e do País” 

continua a redigir propostas de lei a pedido das autoridades políticas, como alguns projetos 

ligados à imprensa, o Código de Processo Penal e o Regulamento do Ministério Público 

(Coelho 1994: 285). Extremamente comprometido com a causa da liberdade de imprensa, 

apresenta, no Congresso Internacional de Direito Penal, em Lisboa, um opúsculo designado 

Liberdade de Imprensa, publicado em 1897 (Fernandes 2008
a
: 23), onde estabelecia as bases 

de uma reforma liberal da lei em vigor, o que ocasionou os posteriores convites para a sua 

redação (Coelho 1994: 285).  

Em 1897 publica o seu segundo livro de direito, Recursos finaes em processo criminal 

de policia correcional, correcional e ordinario, a que se seguiram alguns outros já no século 
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seguinte (Hemeroteca Municipal de Lisboa 2005: 5-6). Tratavam-se, na sua generalidade, de 

guias, comentários e explicações sobre as leis, ajudando a interpretá-las (Chorão 1994: 15-

16). Destacaram-se igualmente pelos seus prefácios humanistas (Moutinho 2003:16). Em 

1902, escreve, em carta a Carolina Michäelis de Vasconcelos, que vai criando a sua 

bibliografia jurídica para que os colegas de profissão, “graves magistrados”, lhe não 

“passassem carta de literato, que para eles” seria “synonimo de tolo chapado” (Coelho 2008
a
: 

441). 

Em 1898, publicou Dezoito annos em Africa. Notas e documentos para a biographia 

do Conselheiro José d’Almeida (Fernandes 2008
a
: 23). O referido Conselheiro tinha exercido 

funções militares oficiais em África durante dezoito anos e encontrava-se, à época, a ser 

fortemente caluniado, devido a intrigas políticas (Coelho 1994: 285). Um amigo comum 

pediu a Trindade Coelho para, num pequeno folheto, juntar e interpretar alguns documentos 

que provariam a sua inocência e o bom serviço prestado à pátria. O autor afirmou que só 

poderia fazê-lo depois de analisar os documentos, e se estes o convencessem do valor do 

Conselheiro e da existência das tais calúnias. Logo após iniciar tal tarefa, e como escreve, em 

carta a Augusto Moreno, datada de 1 de Dezembro desse ano, percebeu que, de facto, se 

tratava de “um grande homem, um homem de trabalho e um homem de honra”, por cuja 

figura se apaixonou de imediato, sentindo-se obsequiado por sobre ela escrever. Mais uma 

vez descurando interesses materiais, respondeu, quando inquirido pelo amigo de quanto 

custaria o seu trabalho, que o não fizesse “envergonhar de lhe ter dito que sim, – e que tudo 

quanto (…) queria era a honra de apertar a mão do José d’ Almeida” e de que este o 

“considerasse seu amigo”. Ficaram, com efeito, “como irmãos”. O livro, que, em mais de 

quinhentas páginas, apresentava, ordenados cronologicamente, os documentos oficiais que 

testemunham os atos oficiais praticados pelo Conselheiro ao longo da sua carreira em África 

(Cabrita 408-409), e cujos mil exemplares foram distribuídos gratuitamente, foi extremamente 

aclamado pela imprensa e pelos “maiores e melhores homens” do país, convencidos pelo teor 

e apresentação dos documentos do trabalho diligente e honesto de Almeida em favor do 

Estado (Coelho 2008
a
: 335).  

Trindade Coelho, mais uma vez, sentiu-se profundamente feliz e realizado por poder 

ser tão útil a um seu semelhante, remindo a injustiça com o seu trabalho dedicado, como se 

pode notar na carta escrita a Augusto Moreno:  

   

Fui feliz, fui, – d’ aquella felicidade, segunda vez gosada, que já me dera outro 

condemnado: o humilde Manuel Barradas! Tudo isto agradeço a Deus do intimo do meu 

coração, – e estas agonias que aqui passei, lagrimas que chorei eu só, (…) ao ver-me 
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assoberbado pelo trabalho – e pelo sentimento do meu trabalho, que a minha intelligencia, 

por vezes, era impotente para aguentar! – tudo isso dou por bem empregado, tudo isso 

agradeço a Deus, de todo o fundo do meu coração! (…) Sinto-me bem, senti-me bom, 

sinto-me feliz! O meu trabalho está sendo aclamado (…) e eu sou feliz por ver n’essas 

aclamações não a aclamação do meu valor, que é pouco, mas (…) da justiça e da verdade, 

de que a minha consciência, n’ aquelle livro, é um orgulho vivo! (…) enternece ver como 

(…) [o livro] ainda vale, para as desforras da justiça, o que não valem exércitos… 

(Coelho 2008
a
: 334-335). 

 
 

 

 

3.1 As crises de neurastenia 

 

Um volume de trabalho tão intenso acabou por favorecer o aparecimento de uma grave 

crise de neurastenia, ou exaustão nervosa (Coelho 1994: 286-287). Trata-se com, efeito, de 

uma doença definida na segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos da América 

(Zorzanelli 2010: 432). Os neurologistas da época tendiam a atribuir as suas causas a 

predisposições genéticas e a excessos de energia despendidos, quer através de trabalho 

extenuante, físico ou mental, quer devido a algum outro problema de saúde, como, por 

exemplo, febres intermitentes ou ferimentos (Zorzanelli 2010: 433-434). Como escreve 

Zorzanelli, no contexto da época era comum pensar-se o sistema nervoso como “um 

amontoado de fibras e células ativadas por impulsos elétricos e fluxos energéticos do centro 

(cérebro) para a periferia (nervos e órgãos) e vice-versa”. Neste sentido, um excesso de 

energia gasta no cérebro ou noutra parte do corpo desorganizaria todo o sistema, dando 

origem a vários sintomas (Zorzanelli 2010: 435), sobretudo exaustão física e mental e 

perturbações gástricas, sexuais e neuropsicológicas. A autora enumera outros sintomas que 

podem surgir, como insónias, zumbidos nos ouvidos, dores generalizadas, pressão e peso na 

cabeça, dores de cabeça, muscae volitantes
9
, dores de cabeça, dificuldade de concentração, 

inquietação e medos mórbidos (Zorzanelli 2010: 432). A cura passava por tonificar ou nutrir 

novamente o sistema nervoso, através de métodos diversos como alguma medicação, 

descanso, isolamento, exercício físico, alimentação equilibrada, diversão, luz solar, 

hidroterapia e, nalguns casos, eletroterapia (Zorzanelli 2010: 438). O termo encontra-se 

atualmente em desuso, já que a evolução da neurologia e da psiquiatria permitiram a definição 

de novas doenças, de carácter mais específico. Neste sentido, os sintomas da neurastenia são 

                                                           
9
 Presença de estruturas microscópicas no humor vítreo que provocam a visão de pequenas sombras nas laterais 

do campo de visão. Movem-se simultaneamente com o olhar, pelo que não é possível vê-las de frente 

(Enciclópedia de medicina 1997: 754). 
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hoje incluídos nas perturbações neuróticas
10

 (Manuila et al. 2003: 420), associando-se, muitas 

vezes, a quadros crónicos de depressão, em personalidades com vincados traços neuróticos 

(Enciclópedia de medicina 1997: 774). 

Em Trindade Coelho a neurastenia manifestou-se, pela primeira vez em 1899, durante 

cinco longos meses, em que, nas palavras do próprio, não houve “recanto do inferno” ou 

“escaninho da dôr, que (…) não percorresse e não visse”  (Coelho 2008
a
: 375). Em Agosto 

desse ano, escrevia ao amigo Júlio de Lemos, dizendo que se encontrava muito mal há já 

alguns meses, sofrendo de uma neurastenia aguda, que lhe tornava os dias “horríveis”, com 

“horas de verdadeira agonia”, devido a uma “tristesa medonha, um tedio invencivel por tudo, 

uma grande fadiga moral e physica” e sem nenhum “pensamento triste” que lhe não ocorresse 

(Coelho 2008
a
: 330). Na sua autobiografia, conta como esses meses foram os “mais 

angustiosos” por que já tinha alguma vez passado, todo ele amolecendo “numa grande 

tristeza, numa ternura infinita feita de lágrimas e de piedade por todas as dores, angustiosa, 

fatal, inconsolável”, supondo-se “perdido para todo o sempre” (Coelho 1994: 287). Os 

médicos receitaram uma “série (…) de duches”, duas vezes por dia, e um longo descanso no 

campo (Coelho 2008
a
: 330), que, juntamente com a força de vontade de próprio (Coelho 

2008
a
: 375), acabaram por fazer o efeito pretendido, ressurgindo, nas suas palavras, “mais 

vigoroso que nunca” (Coelho 1994:287). Como afirma na sua autobiografia, passou a encarar 

a vida de uma forma mais positiva, deixando para trás as “sepulturas” de algumas “ilusões”, 

como a de, de facto, haver Justiça neste mundo (Coelho 1994: 287). No entanto, de tempos a 

tempos, a doença voltava a manifestar-se. Como afirma Cayolla no seu livro Revivendo o 

Passado, tinha “disposição e humor variáveis e sofria crises, muitas vezes demoradas, em que 

o seu maior desejo era não ver ninguém e afastar-se precisamente dos que mais estimava” 

(Cayolla 1929: 252). O próprio Trindade Coelho diria, em 25 de Abril de 1908, em carta a 

Luiza Ey, que a sua vida foi “sempre a de um doente, ora melhor, ora peor, nunca bem. Ou 

neurasthenia exaltada, manifestando-se em febre de trabalho, ou neurasthenia depressiva 

manifestando-se n’ uma tristeza horrorosa e n’ uma absoluta fallencia de todas as energias” 

(Coelho 2008
a
: 668).  

 

 

 

                                                           
10

 Conjunto de perturbações psiquiátricas em que o doente, apesar de todos os sintomas, está consciente da 

realidade. Perturbam a efetividade e emotividade, mas não afetam as capacidades intelectuais (Manuila et al. 

2003: 422).  
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3.2 A luta pelo desenvolvimento do país 

 

Ultrapassada a primeira crise de neurastenia, o autor voltou a mergulhar no seu 

trabalho e na sua obra literária e cívica. Em 1900, começou a publicação de uma série de 

Folhetos para o Povo, destinados a favorecer a sua instrução e educação cívica e moral 

(Cabrita 2010), nomeadamente: Parábola dos sete vimes , publicado nesse mesmo ano, Rimas 

à nossa terra, Remédio contra a usura, Loas à cidade de Bragança e Cartilha do Povo, 

publicados em 1901 (Fernandes 2008
a
:  24). Todos estes folhetos foram distribuídos 

gratuitamente e em grande escala, sobretudo pela população do seu concelho natal, à qual 

destinava grande parte da produção (Chorão 1994: 13-14). O autor considerava que um dos 

grandes problemas do país seria o analfabetismo generalizado e que só a ampla instrução e 

educação popular poderia trazer algum desenvolvimento ao país. No entanto, acreditava que 

era firme propósito dos governos manter esse estado de coisas, ou mesmo agravá-lo (Coelho 

2008
a
: 700), já que, como escreve a Louise Ey em Janeiro de 1905, “educar é combater a 

oligarchia mizervável” que governa o país, “que só vive da ignorancia e só n’ ella e por ella 

impéra!” (Coelho 2008
a
: 615). Assumia, assim, a pesada missão de combater a situação 

vigente, embora tendo noção que uma possível renovação da pátria pela instrução seria 

possível apenas dentro de dois ou três séculos e considera-la possível no seu tempo de vida 

seria uma utopia (Coelho 2008: 515). Tal conhecimento não evita, contudo, que tenha sofrido 

grande desgaste financeiro e moral devido à sua firme e ingrata missão (Chorão 1994: 14).   

Ainda em 1901, publica o seu próprio método de leitura, no Abc do povo, destinado à 

aprendizagem da leitura, pelas crianças e pela população em geral (Ramos 1947: 148-149). 

Sempre muito escrupuloso no que respeita a ganhar dinheiro com a instrução do povo, TC 

vendeu o livro por um preço que os jornais disseram “não paga[r] o papel”, dando ainda 

10.000 exemplares de forma gratuita e oferecendo o livro, de forma vitalícia, ao distrito de 

Bragança (Coelho 1994: 288-289). No mesmo ano, publica A minha candidatura por 

Mogadouro (Fernandes 2008
a
: 24), livro escrito em forma de peça de teatro onde descreve as 

intrigas em que alguns políticos o envolveram, acusando-o de ser republicano, de forma a 

desacreditá-lo e evitar que concorresse como deputado pelo círculo de Bragança. O caso 

proporciona uma forte crítica aos costumes políticos do país. Inicia também a publicação de 

um jornal intitulado Boletim parlamentar do districto de Bragança (Fernandes 2008
a
: 24), 

criado com o objetivo de divulgar as ações levadas a cabo no Parlamento pelos deputados 

eleitos pelo distrito em prol do mesmo, ou, na realidade, a ausência delas (Coelho 1994: 288). 
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Em 1903, continua a sua obra pedagógica com a publicação de três livros de leitura 

destinados ao ensino primário, através dos quais procura possibilitar a instrução das crianças 

de uma forma agradável e, ao mesmo tempo, que lhes permita absorver ideias práticas e úteis 

(Ramos 1947 151-153). Os três livros foram compilados pelo autor num único volume – Pão 

Nosso ou leituras elementares e enciclopédicas para uso do povo, publicado em 1904 (Ramos 

1947: 155). Considerando que a instrução só é completamente produtiva num contexto de 

educação global, publica, em 1906, Primeiras noções de educação cívica (Hemeroteca 2005: 

6), em que descreve as principais instituições e modos de funcionamento do Estado e os 

deveres dos cidadãos. No mesmo ano, publicou ainda o seu Manual politico do cidadão 

português (Fernandes 2008
a
: 25), grosso volume que constituiu um verdadeiro manual de 

civismo, cujo carácter democrático extremamente avançado para a época chegou a provocar 

alguma polémica. Na Communicação Dirigida á Maçonaria Portugueza, publicada no 

mesmo ano (Fernandes 2008
a
: 25), expõe algumas das suas ideias destinadas o 

desenvolvimento social e cultural do país. 

 

 

3.3 O final da vida 

 

Em 1907, como referido no capítulo anterior, João Franco governou em ditadura 

durante alguns meses. Em Abril, fez aprovar uma lei altamente repressiva sobre a imprensa, 

de tal forma que ficou conhecida por “lei contra a imprensa”. Poucas semanas depois, o 

parlamento é dissolvido, sem serem convocadas novas eleições, isto é, inicia-se o período de 

governo ditatorial de João Franco. Em Maio, entra em funcionamento aquele que ficou 

conhecido por “gabinete negro”, instituído pela nova lei da imprensa. Este era formado por 

vários delegados do ministério público, aos quais cabia fiscalizar a imprensa e aplicar a nova 

lei, substituída em Junho por uma nova, de carácter ainda mais repressivo que a anterior 

(Torgal 1994: 255-256). Já não era a primeira vez que Trindade Coelho tinha de aplicar leis 

com as quais não concordava, no entanto, desta vez era pior, já que, como escreveu a Louise 

Ey, agora a lei era o arbítrio total (Coelho 2008
a
: 648). Não podendo compactuar com tal 

situação pediu a sua demissão do cargo que ocupava desde 1895, tendo esta sido aceite em 28 

de Novembro de 1907 (Fernandes 2008
a
: 25):  

   

Emquanto se tratou de applicar leis, estive no meu posto, que era também da confiança da 

mesma soberania nacional que faz a lei. Mas por isso mesmo, (…) eu não podia servir o 

arbítrio, que é o contrário da lei. Retirei-me. Tão naturalmente que eu mesmo quasi nem 
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dei fé; e acharia tão natural que ninguem falasse n’ isso, como achei natural – fazel-o 

(Coelho 2008
a
: 648). 

 
 

 

No entanto, o seu ato foi amplamente difundido nos jornais de todas as cores políticas, 

que o aplaudiram como o de um verdadeiro homem e de um verdadeiro patriota. Os políticos 

da oposição correram a apresentar-lhe os seus mais efusivos cumprimentos, já que, como 

refere António Pimenta de Castro, embora sem pensar nisso, tinha-lhes prestado um grande 

serviço, ao animar a resistência (Castro 2012: 156-157). No entanto, tanta atenção e cobertura 

ao seu gesto mostravam, sobretudo, que estava só, que era o único – ou pelo menos um dos 

poucos – a tomar semelhante atitude: 

   

durante dias fui o homem dos jornaes; e só ao ver-me no meio de tantos braços que de 

toda a parte vinham abra(…)çar-me, é que pensei que se o que fiz eu o fizessem tambem 

os outros, a dictadura liquidava em 24 horas. É que a dictadura não é quem a faz: é quem 

a executa como carrasco, ou se lhe submette como escravo. Não sou uma nem outra coisa. 

(…) Preferia, creia, (…) não ter dado na vista por semelhante motivo. Preferia que o meu 

acto se fundisse e confundisse com identico acto por parte dos outros. Mas 

desgraçadamente, fui único, singularizei-me. (…) Morri, o que pouco vale. Mas de pé – o 

que para mim vale alguma coisa (Coelho 2008
a
: 648). 

 

 

 

Com a demissão, agravaram-se as suas dificuldades económicas, perdendo “todas as 

vantagens a que 21 annos de serviço publico (…) [lhe] davam já direito”, e que incluíam “o 

terço a mais do vencimento, a aposentação e o proprio montepio de (…) [sua] mulher, que 

seria o seu pão se (…) morresse” (Coelho 2008
a
: 648). Começou a trabalhar como advogado, 

abrindo um escritório no início do ano seguinte (Fernandes 2008
a
: 25). No entanto, o seu 

temperamento não se prestava à advocacia. Nas palavras do amigo Cayolla, “era muito puro e 

ao mesmo tempo muito altivo para apregoar os seus meritos, ou mendigar o auxilio de quem 

quer que fosse”. Por outro lado, não recebeu qualquer apoio dos que tinham louvado o seu 

ato, não conseguindo clientes e vendo-se a braços com uma situação financeira 

verdadeiramente desesperada (Cayolla 1929: 256-257). 

Em Abril de 1908, em carta anteriormente já citada, escreve a Luise Ey que se 

encontra novamente muito doente, com “uma nova crise aguda de neurastenia” que o médico 

disse ser “a mais funda que tem encontrado na sua clinica”. Conta como tem vido num 

“sofrimento constante”, sentindo-se “Desalentado, esmagado, aniquilado” (Coelho 2008
a
: 

668):  

   

Eu não torno a escrever para publicar! Tem sido a minha desgraça, porque cedendo a esse 

capricho agradavel do meu temperamento, descurei toda a ordem de interesses meteriaes, 
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e cheguei, após 25 annos de lucta, a isto que sou hoje: um farrapo de dôr, sem fortuna, 

sem saúde, sem o menor valor efficaz para assentar n’ uma base estavel o socego dos anos 

que tenho ainda a viver! É medonho! 

E multiplica ao infinito o meu atroz soffrimento o ser elle, tambem, a causa do sofrimento 

d’ outros, precisamente d’ aquelles por quem eu seria capaz de todos os sacrificos para os 

vêr felizes (Coelho 2008
a
: 668). 

 

 

 

Entretanto, a 1 de Fevereiro, tinha-se dado o assassinato do rei e do príncipe herdeiro, 

que colocou D. Manuel II no trono e pôs fim ao governo de João Franco. De novo no poder, 

os políticos que tinham louvado Trindade Coelho não lhe restituíram o seu lugar ou lhe deram 

nova colocação na administração pública. Só após muitas esperanças consecutivamente dadas 

e retiradas lhe foi oferecido um lugar, por intermédio do amigo Lourenço Cayolla, de 

procurador régio em Vieira do  Minho (Cayolla 1929: 258). Não chegou a tomar posse do 

lugar. Autores como António Pimenta de Castro consideram que terá sido esta ingratidão dos 

políticos a última gota de água que o levou a desistir da vida, suicidando-se a 9 de Agosto de 

1908, em sua casa, com um tiro no coração (Castro 2012: 157-158). Sepultado no cemitério 

dos Prazeres (Cabrita 2010: 94), o seu corpo foi translado para a sua terra natal, por ocasião 

do centenário do seu nascimento (Cabrita 2010: 101). 
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Capítulo III. O nacionalismo literário em Trindade Coelho e 

na geração de 90 

 

 

1. Conjuntura económica e sociocultural 

 

A produção literária da geração de 90 do século XIX caracterizou-se por um forte 

nacionalismo. De forma a melhor se poder analisar esta vaga nacionalista, começa-se por 

identificar os fatores económicos e sociais que estiveram na sua origem, de acordo com 

Augusto da Costa Dias, que estudou este fenómeno demoradamente no seu livro A crise da 

consciência pequeno-burguesa: o nacionalismo literário da geração de 90, publicado pela 

primeira vez em 1962 (Dias 1977: 6). 

Como o autor afirma, durante todo o século XIX, as estruturas económicas 

portuguesas revelaram um caráter bastante primitivo, mesmo comparando com pequenos 

países europeus como a Bélgica e a Holanda. A base da economia era a agricultura tradicional 

e os produtos transformados produziam-se de forma quase exclusivamente artesanal. As 

várias tentativas de modernizar a economia e desenvolver uma indústria nacional esbarraram 

sempre com os interesses feudais e os interesses ingleses, legitimados pelo Tratado de 

Methuen (Dias 1977: 61). Este, celebrado em 1703, entre Portugal e a Inglaterra, veio 

consolidar e dinamizar a já então forte presença da indústria de lanifícios inglesa no país e 

favorecer a exportação de vinho do Porto para Inglaterra, que já então era uma realidade com 

significativo peso na economia lusa (Torgal 1994: 142-143). Em 1810, novo tratado 

comercial assinado entre as duas nações estabelece o acesso preferencial da generalidade dos 

produtos ingleses em todos os territórios nacionais (Torgal 1994: 198). Este acordo, que 

implicou a perda de exclusividade do comércio do território nacional europeu com o Brasil, é 

classificado por Augusto Dias como “o golpe de misericórdia” da já “moribunda” economia 

portuguesa. Os decretos revolucionários dos primeiros governos liberais não conseguiram, 

naturalmente, neutralizar fatores de tal forma estruturais e tão firmemente instituídos, para o 

que contribuíram a primitividade das estruturas económicas e a falta de capitais nacionais. 

Neste sentido, a concorrência dos produtos estrangeiros continuava a sufocar a débil produção 

nacional. Para este quadro concorreu também o baixo nível de radicalismo das revoluções 
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democráticas, com os grupos que as realizavam a serem sempre prontamente substituídos por 

classes mais conservadoras (Dias 1977: 62).  

Neste sentido, até 1875 a economia portuguesa evolui de forma muito lenta. Nos 

meios de caráter rural, os primitivos modos de produção agrícola e artesanal garantem a 

continuação de relações humanas próprias do feudalismo. Em alguns locais, sobretudo em 

Trás-os-Montes, permanecem formas arcaicas de comunitarismo rural. Mesmo nas cidades, a 

divisão do trabalho é obsoleta. A mercadoria, para além de ser produzida em baixas 

quantidades, não é ainda o centro da atividade económica. Desta forma, perpetua-se todo um 

universo marcado por hábitos patriarcais, tradições ligadas ao trabalho, tipos de contacto entre 

as pessoas, festas rituais e por uma mentalidade marcada pela magia e pelo misticismo, onde 

as superstições ocupam um lugar importante. Foi neste universo tradicional que muitos dos 

intelectuais que se iniciaram nas atividades literárias por volta dos anos noventa foram 

educados e viveram os primeiros anos da sua vida (Dias 1977: 63-64). 

No entanto, a partir de meados da década de 70 do século XIX, a evolução da 

economia começa a acelerar. A indústria desenvolve-se graças à crescente utilização da 

máquina a vapor. A nova força motriz, que liberta as industrias da servidão dos cursos de 

água, cuja força motriz era utilizada desde a Idade Média, permite a criação de indústrias em 

regiões onde anteriormente só havia agricultura e artesanato. O emprego de maquinaria, 

sobretudo na indústria têxtil, é sempre crescente, devido a um progressivo aperfeiçoamento 

técnico que a concorrência motiva. Surgem unidades industriais de dimensão significativa no 

nosso panorama, sobretudo de lanifícios, algodão, papel e tabaco. A progressiva proliferação 

de sociedades anónimas, ainda que dependentes sobretudo de capital estrangeiro, denuncia a 

afirmação dos novos modos de produção. O aumento da atividade bancária e a facilitação do 

crédito permitem centralizar o trabalho em grandes oficinas com equipamentos de produção 

mais modernos e eficazes e os respetivos ganhos que as economias de escala possibilitam, 

sobretudo nas grandes cidades. A ascensão destas grandes unidades significa o 

desaparecimento progressivo dos pequenos produtores, que ou se convertem em médios ou 

grandes industriais ou, na maioria dos casos, caem em situações de asfixia económica e 

começam a trabalhar como operários assalariados nas grandes unidades fabris (Dias 1977: 64-

66). 

Apesar das vantagens económicas, a qualidade de vida dos trabalhadores deteriora-se 

francamente, com a substituição do trabalho livre e independente realizado nas pequenas 

indústrias domésticas (Dias 1977: 67) pelo rígido trabalho nas grandes fábricas, onde os 
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operários são sujeitos a “vexatórias e deprimentes condições de promiscuidade e de áspera 

disciplina” (Castro apud Dias 1977: 67). 

 Inicia-se, desta forma, aquilo que Augusto Dias designa como o ruir de um velho 

mundo. Ainda que de forma incipiente, começam a desaparecer os velhos modos de produção 

do “Portugal antigo” e as relações humanas de trabalho a eles associadas (Dias 1977: 67). 

Importa salientar que todo este desenvolvimento industrial é apenas significativo dentro do 

panorama nacional e se se compararem as nossas estruturas produtivas e industriais do final 

do século com as de outros países europeus o atraso nacional continua evidente (Dias 1977: 

65). De qualquer forma, e como o autor refere, tornou-se possível, no tempo de vida de uma 

geração, “confrontar em toda a sua crueza o passado e o presente”. Pode-se observar os 

vestígios do que já só existe na memória de quem observa e recorda, idealizado pela distância 

e pela saudade dos que aí viveram os primeiros anos. Nas regiões menos desenvolvidas, o 

passado pode ser observado ainda quase intacto, o que permite aplacar – ou, quase sempre,  

exacerbar – saudades de outros tempos. O fenómeno é tão mais intenso quanto as estruturas 

económicas são desiguais. Esta desigualdade leva o autor a comparar o nosso território 

nacional de então com um museu vivo de história económica, onde era possível observar 

diferentes estados civilizacionais, desde a Idade Média aos tempos do industrialismo, com as 

respetivas relações humanas e de trabalho características dos vários períodos. Esta conjuntura 

exacerbou nitidamente o estado de espírito de muitos dos intelectuais da geração do 90, cuja 

sensibilidade se formou num universo patriarcal e supersticioso que notavam começar a 

desaparecer (Dias 1977: 67-68). 

Os operários vivem e encarnam este contraste de uma forma também muito 

significativa, pois apesar de estarem integrados nos processos modernos do presente são, na 

sua maioria, pequenos produtores que entraram em falência ou camponeses que viram na 

fábrica uma forma de fugir à miséria do campo, que continuam a transportar os valores e 

sentimentos do passado; confrontados, nas fábricas, com uma divisão do trabalho muito 

especifica e que impossibilita qualquer criatividade pessoal e com relações humanas muito 

diferentes das que conheciam, mantêm uma forte consciência de classe e pretendem, em 

muitos casos, juntar posses que lhes permitam voltar aos seus locais de origem e às suas terras 

e pequenas oficinas artesanais (Dias 1977: 68-69). 

O desenvolvimento dos transportes intensificou esta situação. A diminuição da 

distância-tempo-custo, com o incremento das linhas férreas, acentuava os contrastes, sendo 

possível observar, em relativamente pouco tempo, estados civilizacionais muito diversos 

dentro do país e também entre este e outros países, com as ligações mais rápidas a grandes 
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centros como Paris. Por outro lado, facilitava a mobilidade da população e, 

consequentemente, um evidente êxodo rural. A concentração da mão-de-obra nos grandes 

centros não só a tornava mais barata, porque mais abundante, como contribuía para um novo 

tipo de homem, fundamental para a afirmação do novo sistema capitalista. Trata-se do 

trabalhador emocionalmente desligado da mercadoria que produz e também sem nenhum 

vínculo de posse com a mesma. Este, para além de produzir apenas partes do produto, e em 

grande número, devido à divisão do trabalho, não a pode considerar sua. Também já não tem 

a sua terra, para cultivar os alimentos de que necessita. Em suma, é o tipo de homem que tem 

de comprar todos os produtos que consome e possui para vender apenas a sua força de 

trabalho (Dias 1977: 69-70). 

Quando os pequenos universos rurais começam a dar mostras de poder desvanecer-se, 

os intelectuais começam a sentir ameaçado o mundo em que cresceram e, com ajuda do tempo 

e da natural saudade da infância , idealizam-nos e sentem-nos como único porto seguro numa 

realidade marcada pela instabilidade e pela incerteza (Dias 1977: 73). O facto de reagirem de 

forma mais sentimental que racional leva-os a exagerar na velocidade espectável a que esses 

mundos se irão desintegrando (Dias 1977: 136). Neste sentindo, sentem intensamente o 

irreversível curso da história, que, a nível económico, se revela na progressiva afirmação do 

mercado à escala nacional, alimentado pelos novos meios de transporte e pelas novas 

indústrias, face aos pequenos mercados locais, alimentados pela produção artesanal. Muitos 

deles são pequeno-burgueses que se sentem desenraizados na nova sociedade e desiludidos 

com ela, refugiando-se no localismo e no universo do maravilhoso a que este se liga. Daí a 

forte presença da antinomia cidade/campo na mentalidade de Oitocentos. Para o facto de se 

olhar para os meios rurais como paraísos perdidos ou em vias de se perderem, muito 

contribuía a triste realidade de estes mais facilmente importarem o lado mau da cidade que o 

bom. Se, por um lado, importar modos de produção modernos era quase impossível para a 

maioria das aldeias e pequenas vilas, por outro estas facilmente se impregnavam de intrigas e 

lutas políticas, com o aparelho estatal e os influentes políticos locais a adquirirem uma 

importância desmedida, graças ao grande poder que estes possuíam de distribuir quase 

livremente os recursos do Estado e, sobretudo, os empregos públicos, geralmente mais bem 

pagos e acessíveis apenas a uma pequena parte da população, escolhida pelos citados 

influentes, braços locais dos dirigentes partidários (Dias 1977: 72-74). 

A vida económica do país era igualmente um fator de incerteza e instabilidade. O real 

desenvolvimento económico era sempre suplantado pela especulação financeira, com crises 

financeiras a sucederem-se umas às outras, ao contrário das principais crises mundiais da 
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época, que eram de sobreprodução. Neste panorama, afirmava-se aquilo a que Augusto Dias 

chama de agiotagem financeira, com sucessivos empréstimos a serem dados e reclamados. 

Como o autor afirma, a vida económica e política do país no século XIX, sobretudo na 

segunda metade, foi sempre dominada pelo “jogo dos capitais à procura de investimentos com 

rápida e usurária taxa de juro”. O autor refere igualmente um “exemplar matrimónio” entre 

dirigentes políticos e capitalistas, com aqueles sempre a favorecem o auxílio às grandes 

empresas à resolução dos problemas nacionais mais importantes. Este estado de coisas, 

associado aos vários escândalos políticos, criava angústia e incerteza em algumas camadas 

intelectuais e burocratas, que sofriam com as incertezas do futuro e com o facto de não 

compreenderem os fenómenos que as desencadeavam (Dias 1977: 74-76).  

Importa ainda mencionar a desilusão a que as promessas burguesas do Liberalismo 

deram lugar. No início do período liberal, a burguesia assumiu-se como a porta-voz de todos 

os cidadãos, prometendo eliminar os obstáculos que o regime feudal erguia ao 

desenvolvimento económico e possibilitar a realização económica e pessoal de todos. No 

entanto, em vez das anunciadas liberdade, paz e abundância para todos, sucediam-se crises, 

que aumentavam o desemprego, a incerteza e as desigualdades sociais.  Verificou-se que a 

prometida libertação da humanidade do feudalismo foi realizada não em função do interesse 

geral mas do interesse de uma pequena parcela (Dias 1977: 87-90). Como Garrett afirmou, no 

“fim de tudo” a espécie humana lucrou apenas “mais umas poucas de dúzias de homens 

ricos”, lembrando as centenas de pessoas que foi necessário “condenar à miséria, ao trabalho 

desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível 

(…) [e] à penúria absoluta” para produzir cada rico (Garrett 1999: 46). O homem comum 

continuava a sentir-se oprimido, mas em vez da opressão direta dos vínculos tradicionais do 

feudalismo, enfrentava o poder de uma entidade abstrata, impalpável e arbitrária, que não 

podia identificar ou compreender (Dias 1977: 91). 

Como Augusto Dias nota, a angustiante situação agravou-se quando a notícia do 

ultimato inglês de 1890 como que explodiu como uma bomba repentinamente no país. E fala-

se em explosão porque foi algo completamente inesperado. Com efeito, antes deste 

acontecimento, a generalidade das pessoas, mesmo entre aquelas que estavam razoavelmente 

informadas acerca da situação política e económica do país, mesmo muitos políticos, pouco 

conheciam da situação colonial. Sendo as preocupações absorvidas quase totalmente pelos 

conflitos parlamentares e pela situação política e económica do território metropolitano, a 

questão colonial era apenas do interesse e do conhecimento de um grupo restrito da alta 

burguesia, que não tinha interesse em sobre ela dar explicações nem estas lhe eram, 
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frequentemente, solicitadas. Quando a opinião pública se apercebeu que os territórios 

coloniais estavam a ser disputados por potências estrangeiras e o país não se conseguia opor a 

essas pretensões, o peso das incertezas e da impotência face a fatores incompreendidos 

aumentou bastante (Dias 1977: 105-107). Entra-se, assim, numa fase de grande pessimismo, 

que se manifestou na arte em geral e na literatura em particular, na última década do século. À 

influência da nossa situação, juntou-se a influência do espírito decadentista, que os autores de 

então absorviam da literatura francesa, que continuava a ter um papel preponderante no nosso 

panorama cultural (Dias 1977: 116).  

 De acordo com Augusto Dias, a “frustração” da pátria era ainda mais evidente quando 

comparada com as glórias de outras eras. Este confronto tentava irresistivelmente muitos dos 

intelectuais de então a evadirem-se para o passado, votando-lhe uma inestimável simpatia 

(Dias 1977: 111). 

A crise de valores que marcou o final do século, e que, em extremo, levou 

determinados grupos de artistas e intelectuais a procurar uma fuga da realidade, teve 

igualmente muito a ver com a perda dos tradicionais laços de amizade e vizinhança. As 

seduções do dinheiro criaram, segundo o mesmo autor, um novo tipo de homem. As ambições 

cresceram, a paciente e demorada poupança de mealheiro para a possibilidade de uma velhice 

confortável foi substituída pela procura rápida do lucro, através da especulação e da 

agiotagem. Os valores éticos que nortearam os primeiros revolucionários começaram a 

submeter-se aos imperativos do dinheiro e da ambição. Servir a causa pública, para uma 

grande parte das classes dirigentes, só fazia sentido se igualmente se servisse a causa própria. 

O burguês começou a acumular riquezas e terras, transformando-se numa espécie de novo 

senhor da Idade Contemporânea, a substituir o velho senhor feudal do Antigo Regime. Eram 

marcados por uma forte ambivalência de valores, que lhes permitia distinguir muito 

concretamente aquilo que eram os princípios teóricos e os fins práticos, que na realidade 

sempre se sobrepunham aos primeiros (Dias 1977: 86).  

Feliciano Ramos aponta ainda outras causas para o que chama de lusitanismo estético 

e que marcou esta época. Segundo o autor, trata-se da transposição para a arte e, 

particularmente, para a literatura de um movimento intelectual que teve na sua origem o 

aparecimento de novas disciplinas de estudo, como o folclore, a etnografia, a linguística, a 

arqueologia e a pré-história. As investigações a que estas disciplinas deram origem 

contribuíram bastante para aproximar as consciências do seu solo natal e dos valores pátrios, 

estando, assim, na base do que o autor chama da verdadeira “erupção nativista” que marcou o 

final do século (Ramos 1947: 188-189).  
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2. O nacionalismo literário de António Nobre e Alberto de Oliveira ou 

neogarrettismo 

 

Foi no panorama atrás descrito que surgiu o neogarrettismo, cujos principais cultores 

Augusto Dias afirma serem António Nobre e Alberto de Oliveira (Dias 1977:118). Como 

Óscar Lopes bem resume, tratou-se, essencialmente, de uma “reacção da jovem pequena 

burguesia provinciana recém-formada por Coimbra e pelo decadentismo francês contra o 

iminente avassalamento do seu mundo social originário ao mundo do capitalismo fabril e 

financeiro” (Lopes 1987: 69). Alberto de Oliveira foi o primeiro a utilizar o termo 

neogarrettismo e o seu principal teorizador (Dias 1977: 117). No livro Palavras Loucas, que 

publicou em 1894 (Dias 1977: 122), faz o elogio da obra de Garrett enquanto renovadora da 

nossa literatura com base no folclore e na história nacionais e lamenta o facto de o grande 

autor não ter ainda tido nenhum verdadeiro discípulo no nosso país, pelo que apela aos jovens 

escritores que sigam os caminhos que aquele começou a percorrer (Oliveira 1894: 35-37). 

Neste sentido, apela à recusa dos artistas em se guiarem apenas por influências estrangeiras, 

que determinam a excessiva influência dos convencionalismos e dos artifícios sobre a obra de 

arte, com grande risco de a reduzir a “insignificantes quadros de genero”. Denuncia as “flores 

exoticas de arte” que começam a sobrepor-se à autêntica poesia portuguesa, que classifica 

como a “unica joia” que sobrou dos nossos antigos tempos de glória. Chama a atenção para os 

inúmeros motivos de inspiração e para o pitoresco
11

 que os poetas e os artistas em geral 

podem encontrar nas nossas paisagens diversas e no nosso povo, em suma, no coração do 

nosso país, “terra incomparável, cheia de paizagens por ver, de tradicções e lendas por 

desempoeirar do esquecimento”, e para nossa a língua forte e cheia de encanto, capaz de 

ilustrar todas as nuances da alma portuguesa, da saudade e da melancolia que ao longo do 

tempo a têm marcado (Oliveira 1894: 28). Da literatura francesa, aceita apenas a “sciencia de 

detalhe, os (…) rythmos sábios [e] os (…) processos de observação e critica”, quando 

utilizados para desenvolver os “pergaminhos poéticos” do  povo, de um “quilate riquíssimo”. 

Impele-os a recordar as “cantigas das espadelladeiras” e os rimances contados pelas avós, e a 

reconhecer aí a poesia, a graça, a doçura e a religião que se pretendem nas produções 

artísticas (Oliveira 1894: 29). Salienta o caráter místico e supersticioso do povo e os bizarros 

costumes que daí advêm, as crenças em bruxas, milagres, lobisomens e almas penadas com 

                                                           
11

 Por pitoresco, neste sentido, pode entender-se um modelo de paisagem onde predominam e se reúnem 

características como "a rusticidade e a aspereza, a variação repentina, a irregularidade, a variedade e o 

intrincado", remetendo para as categorias estéticas do belo e do sublime (Mesquita 2007: 11). 
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que todos conviveram na infância, as aldeias, quase todas com uma santa e respetivos 

milagres, cuja notícia corre pelas freguesias vizinhas, mesmo as pequenas cidades, onde todas 

“as meninas de amores consultam a mulher que deita as cartas” e a leitura da sina é oferecida 

porta-a-porta e ouvida com grande emoção, as romarias e as pequenas ermidas transmontanas, 

entre tantas outras manifestações (Oliveira 1894: 29-39). 

Oliveira apela para a exploração literária do pitoresco e do exótico que é possível 

encontrar na história de Portugal, com os vários “diabolicos e sadistas” e “casos histericos 

abundantes em pormenores” que dela participam e ainda nas nossas aldeias, em algumas das 

quais existem “famílias inteiras de doidos typicos e ineditos” (Oliveira 1894: 29). Em meio a 

tudo isto, parece-lhe francamente ridículo que alguns autores prefiram antes transpor para as 

suas obras “moveis e porcelanasinhas”, ainda para mais estrangeiros.      

Compele igualmente os artistas seus contemporâneos a inspirarem-se na “coragem de 

animo” e nas “arrebatadas cavallarias” dos antepassados, ou seja, “na visão intensa do que 

fomos” (Oliveira 1984: 30-31), nomeadamente na Índia perdida, símbolo da bem-aventurança 

de outros tempos, que no texto de Alberto de Oliveira aparece excessivamente idealizada, 

com os problemas a ela associados rodeados por um silêncio indiferente e as riquezas a ela 

associadas multiplicadas hiperbolicamente, como se pode notar na passagem seguinte: 

   

(...) a nossa Índia cheia de sonho, e a poesia bizarra, os allucinados tremolos de oiro e de 

seda que provocam na alma as chronicas das Descobertas, onde se parece ir por um mar 

de esmeraldas, galeões atraz de galeões, rondando as costas do Malabar, a cruz de Christo 

nas velas, com especiarias, diamantes, oiro, âmbar, marfim, como uma estranha, 

admirável frota que voltasse do Sol, de cavar oiro! Como rasga na alma janellas 

immensas de céo, a visão d'essa índia tão feérica, que até os nomes das suas terras teem 

timbres de oiro, e são macios como velludos de Meca ou como as sedas da Pérsia: paizes 

encantados, onde as grades para os presos são de oiro macisso, e os palácios dos Nayres 

teem, lá diz Damião de Góes, «varandas de oiro sobre o mar!» (Oliveira 1984: 30-31). 
 

 

 

Em suma, incita os escritores da sua geração a percorrer os caminhos iniciados por 

Garrett, que “sonhou, com olhos de génio, uma Litteratura portugueza nova, pujante, toda de 

regresso ás tradições, com a melancolia e o maravilhoso do povo, e logo procurou fornecer 

modelos para todos os géneros”, copiando verdadeiramente o seu país para os seus livros 

(Oliveira 1894: 36-37). Guiados por este modelo, deveriam renovar a poesia, “regressando á 

simplicidade e emmoldurando dentro dos primitivos rythmos e dos nacionaes modos de dizer 

os voos de maior idealismo” (Oliveira 1894: 38); identifica igualmente a importância de se 

criar um teatro nacional de qualidade, especialmente focado no drama e na tragédia:  
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Ora, num povo de uma tão sobreexcitada sensibilidade, para quem os mais simples 

episódios da vida logo se complicam de visões, milagres e voos para o céo, crear o 

Theatro, a tragedia, o drama, ao mesmo tempo impressionando pelo terror e pela piedade, 

e guardando em syntheses claras o nosso passado e a nossa época, seria uma obra grande 

a fazer, digna de que por ella se interessasse toda a geração dos Novos, numa campanha 

que os escriptores merecidamente consagrados não deixariam, certo, de baptisar como seu 

applauso (Oliveira 1894: 40).  
 
 

 

Também neste campo Garrett seria o modelo, particularmente o seu Frei Luís de 

Sousa, onde Alberto de Oliveira chama a atenção para a simplicidade da trama, toda urdida 

em volta de meia dúzia de personagens de bem, sem incluir nenhum vilão de qualquer 

espécie, e, mesmo assim, capaz de provocar verdadeiramente o terror e a piedade no público 

(Oliveira 1894: 34-35). Destaca igualmente “o fino talento com que [nesta obra] se evocam os 

nossos velhos mobiliários, e luxos de corte” e “como o pictoresco da nossa paizagem e da 

nossa antiga litteratura é aproveitado sem um empréstimo a estranhos” (Oliveira 1894: 37). 

É unânime entre os estudiosos da literatura deste período que esta doutrina de Alberto 

de Oliveira se baseou, em grande medida, na obra de António Nobre. António José Saraiva e 

Óscar Lopes, na História da Literatura Portuguesa que escreveram em conjunto, consideram-

na uma “teorização inspirada pela poesia de António Nobre” (Lopes e Saraiva 1987: 1014); 

Óscar Lopes, no seu Entre Fialho e Nemésio, afirma que Oliveira “concebeu a sua doutrina à 

luz da poesia de António Nobre” (Lopes 1987: 67) e Augusto da Costa Dias afirma que Nobre 

“ilustra, na poesia, (…) as teorias de Alberto de Oliveira”, demonstrando-o, com vários 

exemplos em que contrapõe passagens da prosa de Oliveira com versos de Nobre sobre os 

mesmos motivos e assuntos (Dias 1977: 212). A cronologia das publicações das obras de 

ambos, como o mesmo autor afirma, não deixa dúvidas de que António Nobre «é sempre 

aquele que fornece a “mensagem”» (Dias 1977: 281). 

António Nobre nasceu no Porto, em 1867, no seio de uma família abastada, sendo 

filho de um emigrante regressado do Brasil, com riqueza acumulada, que fixou residência no 

Porto, antes do nascimento daquele. Da sua infância, recordava com mais saudade, como mais 

tarde ficaria patente na sua obra, as temporadas passadas na praia, em Leça da Palmeira e em 

duas das quintas rurais que os pais possuíam. Penetrou desde cedo nos meios boémios e 

literários portuenses, sendo aí conhecido pela sua excentricidade. Mais tarde, frequentaria o 

curso de Direito, na Universidade de Coimbra, durante dois anos (Lopes 1987:75). Após duas 

reprovações, viajou para Paris, onde concluiu o curso (Lopes 1987:75), na prestigiada 

universidade Sorbonne (Lima 2011: 9). Foi nesta cidade que publicou o único livro editado 

durante a sua vida, Só, em 1892, que ficou conhecido por “o livro mais triste que há em 
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Portugal”, verso do poema Memória (Lima 2011: 10). Trata-se, com efeito, de uma obra 

poética a que o pessimismo é transversal (Lopes 1987: 85). Embora pouco aclamada pela 

crítica aquando da sua publicação (Lima 2011: 10), a obra compreendeu uma importante 

renovação lírica. Querendo ver, sentir e retratar o mundo “com olhos infantis e ingenuamente 

populares”, Nobre libertou o vocabulário poético de uma até então convencionada “expressão 

(…) poética e elevada” (Saraiva e Lopes 1987: 1017-1018); neste sentido, imprimiu na sua 

poesia um vivaz tom coloquial (Saraiva e Lopes 1987: 1018), que Alberto de Oliveira 

também utilizaria na sua prosa doutrinária, de tom marcadamente epistolar (Lopes 1987: 80). 

Como Óscar Lopes refere, muitas das poesias daquele configuram-se como diálogos, efetivos 

ou íntimos, com significativas apóstrofes, e como epístolas. O desenraizamento e inadaptação 

que sentiu em Coimbra e Paris contribuíram certamente para o exacerbar da saudade da 

infância e dos meios rurais e populares que a ela associa, uma vez que o tempo passado em 

Paris coincidiu, de acordo com Óscar Lopes, com o acentuar dos traços de “novi-romantismo 

folclórico português” na sua obra, em conjugação com uma visão decadentista (Lopes 1987: 

76). Segundo Augusto da Costa Dias, Nobre, assim como Alberto de Oliveira, tenta 

reconstruir literariamente o mundo rural onde na infância passou largos períodos, pois sabe 

que não é possível voltar ao passado. A distância poetizou o que ficou para trás, por isso 

mesmo que nada aí tenha mudado, a vida lá já não o poderá satisfazer. De acordo com 

Augusto Dias, nunca ninguém exprimiu tão bem na literatura portuguesa a saudade absoluta e  

irremediável e que disso tem consciência como António Nobre nesta obra, nomeadamente no 

poema Estrada da Beira (Dias 1977: 227), peça de grande beleza literária e da qual o 

sentimento de saudade opressiva emana nitidamente. 

O poeta vai tentando reconstruir um mundo ao qual sente não poder voltar senão na 

memória. Como António José Saraiva e Óscar Lopes descrevem, “embala-se no pitoresco das 

romarias, dos topónimos evocativos, da ortografia errada dos barcos, dos pregões (…) [e] na 

linguagem da gente simples, na sua mitologia ingênua, nas suas alusões de lenda e 

romanceiro”. Os autores identificam esta obra com “um romance autobiográfico de um 

narcisista que se sente exilado, quer no espaço, quer no tempo, e que traduz o seu enguiço, o 

seu fadário, na crendice folclórica da sua infância”. Notam, a par da saudade opressiva, uma 

certa “metafísica da dor”, com a vida popular a ser retratada não com “certa policromia 

soalheira”, mas essencialmente “no calvário das suas dores, das suas misérias, mortes, 

gangrenas de pedintes, enterros de anjinhos, arrolar de náufragos” (Lopes e Saraiva 1987: 

1017-1018).   
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Segundo Óscar Lopes, Só foi um dos livros que mais marcou e foi marcado pelo 

pessimismo da época. O autor atribui ao pessimismo de Nobre um leque variado de razões, 

combinadas entre si, como a influência decadentista de alguns escritores estrangeiros, como 

Schopenhauer e Baudelaire, certas condições do temperamento do próprio autor, as 

vicissitudes da situação política, económica e sociocultural do país e a fase de declínio da 

pequena-burguesia rural do norte do país, a que pertencia (Lopes 1987: 85).     

Augusto da Costa Dias questiona-se na obra atrás mencionada até que ponto será 

legítimo a doutrina de Alberto de Oliveira e António Nobre reclamar a obra de Garrett como a 

sua base natural, acabando por concluir que é muito pouco. Garrett manifestou um elevado 

espírito crítico, denunciando a oligarquia em que as promessas liberais redundaram e 

revivendo o passado, “não para lhe cair nos braços, mas para ilustrar o presente no choque 

dramático de duas épocas”, imbuído do que Dias refere como um “racionalismo robusto”  

(Dias 1977: 236). Os neogarrettianos, por seu turno, fazem o apelo do irrealismo, com o seu 

principal teorizador, Alberto de Oliveira, a afirmar que “tudo é medíocre desde que a razão 

humana governa sobre o instincto e desdenha do sentimento” (Oliveira 1894: 1) e que “quanto 

menos livros, quanto menos comboios, melhor” (Oliveira 1894: 218), salientando a 

necessidade de o Homem procurar apenas a “felicidade na fé, e o socego no instincto”, banir 

toda a análise e toda a dúvida e, em suma, “Desintellectualisar(…)[-se]” (Oliveira 1894: 3). 

Augusto da Costa Dias interpreta este irracionalismo como o reflexo da sua impotência contra 

as mudanças irreversíveis por que o mundo passa (Dias 1977: 252); sabendo-se vencidos à 

partida por estas, reagem aos processos históricos como “vitimas predestinadas” (Dias 1977: 

251) e recusam-se a fixar na sua obra as novas paisagens industriais e humanas que começam 

a afirmar-se, rodeando-as de um completo silêncio (Dias 1977: 252) e negando assim 

qualquer realismo (Dias 1977: 130). Augusto Dias refere o exemplo de António Nobre, que 

tendo crescido no norte do país e descrito essa região na sua obra, alude inúmeras vezes á 

fiação tradicional, mas jamais às unidades fabris que à época tanto marcaram a região ou aos 

seus trabalhadores (Dias 1977: 249). 

Os neogarrettianos, sobretudo Alberto de Oliveira e António Nobre, revelam aquilo 

que Augusto Dias designa por um forte expectarismo (Dias 1977: 119), demitindo-se de todo 

o espírito cívico. Revelam uma grande indiferença pelas condições e problemas económicos, 

políticos e sociais do país (Dias 1977: 185-186). Alberto de Oliveira, afirma, por exemplo, 

“invejar o operário que passa, vindo do seu trabalho, das doze horas honradas do seu trabalho, 

com a ideia na ceia que vae comer com são appetite, na cama onde vae repoisar com 

tranquillo somno”, entregando-se a uma “existência quasi automática [onde] pôde afogar o 
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seu pensamento!”. O autor contrapõe esta felicidade à infelicidade de um certo grupo restrito, 

a que pertence, e a “quem a intelligencia foi concedida”, unicamente com o resultado de 

debaterem, “junto dos pântanos da Vida, numa febre palustre que nunca tem parenthese” 

(Oliveira 1894: 88). Augusto Dias considera esta passagem inaceitável, subvertendo a miséria 

dos operários, obrigados a “meio dia de trabalho esgotante” e tornando-a como “padrão 

invejável” (Oliveira 1894: 194). Sendo certo que seria apenas uma figura para ilustrar o seu 

pensamento, revela, de facto, indiferença pelas condições de vida de uma grande parte da 

população e, talvez, certa ausência de espírito cívico. 

O expectarismo e o pessimismo desistentes, segundo o mesmo autor, distinguem 

claramente esta geração tradicionalista das primeiras gerações românticas. Enquanto a 

primeira geração romântica militou ativamente pela revolução liberal e a segunda procurou 

adaptá-la, efetivamente, à realidade do país e da sociedade, com mais ou menos sucesso, para 

esta geração denominada neogarrettiana a ideia de Revolução sequer tem alguma importância, 

suplantada pela ideia de Conservação, por conceitos vagos como o de Ideal e pela indiferença 

reinante (Dias 1977: 185). Esta indiferença pelos acontecimentos económicos e sociais está 

patente no seguinte soneto do Só, de acordo com o mesmo autor:  

   

Não repararam nunca? Pela aldeia,  

Nos fios telegráficos da estrada,  

Cantam as aves, desde que o Sol nada,  

E, à noite, se faz Sol a lua cheia. 

 

No entanto, pelo arame que as tenteia, 

Quanta tortura vai, numa ânsia alada! 

 O Ministro que joga uma cartada,  

Alma que, às vezes, de além-mar anseia: 

 

—Revolução! — Inútil. — Cem feridos, 

Setenta mortos. — Beijo-te! — Perdidos! 

—Enfim, feliz! — ? — ! — Desesperado. — Vem. 

 

E as boas aves, bem se importam elas! 

Continuam cantando, tagarelas:  

Assim, António! deves ser também (Nobre 2011: 138). 
 

 

 

Alberto de Oliveira, por seu turno, refere a “inutilidade” e sugere a sua indiferença em 

relação a  quanto se relacione com objetivos como “extinguir o deficit, (…) proclamar a 

Republica (…) [ou] ressuscitar idos tempos de bem-estar politico e económico” (Oliveira 

1894: 216). Com efeito, mais do que aquilo que descreve como a morte iminente do país, 

incomoda-o a passividade ou antes, a falta de dramatismo, com que tal é encarado, num 
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cyclo humilhante e miserável para Portugal, de crise sem grandeza, de fome sem tragedia, 

de agonia sem desespero, pois toda a gente se deixa escorregar no pântano sem gritar alto 

a sua miséria, sem tomar attitudes que, ao menos, se lhe não salvarem a vida, lhe salvem a 

memoria. Ainda se perdoava um fim de povo que desse inspiração aos poetas, para lhe 

rezarem o de-profundis. (…)Mas acabar no meio de casas com escriptos, ter por 

inquisidores as lojas de prego, estar com os pés para a cova, mas com os pés de botas 

cambadas — é a morte de um titere, não é a de um povo, nem a de um poeta (Oliveira 

1894: 213-214). 
 

 

 

Este pessimismo desistente traduz-se no supremo objetivo de fixar na arte um mundo 

que se perde e não no de evitar a sua perda. Usando a sua própria imagem, mais do que tentar 

salvar um país que vê como moribundo, preocupa-o fixá-la artisticamente antes que o 

inevitável aconteça, ou seja “tirar-lhe a mascara, como se usa com os grandes cadáveres!” 

Neste sentido, essa deveria ser a obra da sua geração naquele “poente da pátria” (Oliveira 

1894: 219).  

Segundo Augusto Dias, os neogarrettianos, sobretudo Alberto de Oliveira e António 

Nobre, têm como principal ambição, ainda que literária, o regresso a um mundo de clero, 

nobreza e povo, no qual nasceram e de onde se sentem exilados. Este mundo feudal e 

patriarcal é, de acordo com Augusto Dias a sua “súmula ideológica [e] (…) suprema aspiração 

económica, política e social” (Dias 1977: 237). Neste mundo claramente dividido em ordens, 

o sujeito poético saudoso pertence não à ordem do povo, apesar de com ela simpatizar, mas a 

uma das duas outras ordens. Nas Palavras Loucas, por exemplo, quando o autor se refere às 

classes populares nota-se que ele não pertence ao grupo de que fala, mas a um outro elemento 

à parte. Com efeito, nas seguintes afirmações, divisa-se uma clara separação entre “nós” e 

“eles”: 

   

Pelo contacto com os simples, enxertando nas nossas veias o seu sangue, fazendo-nos 

espectadores da sua desassombrada paz, melhoraremos e seremos úteis a Deus (Oliveira 

1894: 3-4). 

Quem sou eu para vós, oh Simples (Oliveira 1894: 11)? 

para nós a quem a intelligencia foi concedida para nos debatermos, junto dos pântanos da 

Vida, numa febre palustre que nunca tem parenthese (Oliveira 1894: 88) 

É por eu não ser um simples que os simples me attrahem (Oliveira 1894: 271) 
 

 

 

Augusto Dias refere que o desejo de ser um senhor feudal, num mundo tradicionalista, 

perpassa pela obra destes autores (Dias 1977: 233). Daí a importância da presença da figura 

do abade em Palavras Loucas, que consegue fugir a todos os problemas do mundo capitalista 

vivendo entre o povo e por ele sendo ouvido e respeitado. É uma figura cuja influência o 

sujeito poético de Palavras Loucas inveja (Dias 1977: 262), assim como “aos adivinhos e 
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agoirentos que o povo rodeia com as mãos” (Oliveira 1894: 11), pois anseia por ser o líder 

incontestado do seu pequeno mundo (Dias 1977: 262). Oliveira explicita: 

   

Velhas de mandil branco, velhos lavradores com careta de meninos, mal imaginaes que 

tenho para vos dizer coisas que todos vós comprehenderieis. Bastaria para isso ser o vosso 

reitor, o mais venerado pegureiro d'este monte, tendo por encargo dar o biscato aos 

passarinhos e a paz e a absolvição ás vossas almas. Debruçado no meu peitoril, amigos, 

sem pôr um crepe ao sol para que o escuro vos fizesse medo, tendo apertado ao peito um 

dos meus filhos, quantos sermões se empurrariam nos meus lábios e iriam um por um 

falar comvosco! Em mais ninguém terieis confiado como em mim. Um era o Juiz que vos 

manda para a Africa; outro o Fidalgo que vos podia faltar com a jorna; outro o Doutor 

que, num encolher de hombros, vos faria com leme para a Morte. Só eu, ajudado das 

vossas esmolas, vos acariciava o orgulho sem vos fazer meus servos: vivia para vos fazer 

felizes, dar estimulo á vossa honradez por que não murchasse, ensinar a ler de graça os 

vossos filhos. Ver-vos-ia lavrar, malhar, cavar na terra amiga, indo merendar comvosco 

no socego virginal das mattas, á sombra fresca dos cedros, e no tronco decepado de um 

fazendo altar para vos dizer missa. Quando eu começasse com voz clara, em chão e 

eloquente portuguez, glosando as orações que vós sabeis de cór, o silencio que se 

arredondasse seria absoluto a ponto de se ouvir deslisar o rio que na sua cama de seixos, 

ladeado de noras, se ennovella com preguiça pelos milhos dentro. Os mais bem 

comportados viriam aos meus seroes, para as creanças recemnascidas bordaria toucas a 

minha mulher, e os maus, embora se não emendassem, teriam vergonha e emigrariam ao 

menos para longe (Oliveira 1894: 11-12). 
 

 

Este povo, humilde e subserviente, também em Nobre se caracteriza por estar sempre 

“de chapéu na mão”, na expressão utilizada por Augusto Dias (Dias 1977: 267). É nestes 

termos que o sujeito poético de Só descreve as suas relações com ele:  

   

Olha ! Estudantes, dando o braço às raparigas, (…)  

Arrancam-lhes do seio arfando, as violetas,  

Aos ombros delas põem suas capas pretas:  

Que deliciosos estudantes que elas ficam ! 

Velhos aldeões que tudo vêem, mas não implicam, (…) 

Vêm até nós, sorrindo, aproveitando o ensejo, 

Com o chapéu na mão, simples e bons e honrados; 

Vêm consultar-nos, porque «somos advogados 

E sabemos das leis ...» O que devem fazer 

Aí (…)numa questão qualquer (…) 

E vão-se, assim, jurando aviar nossos conselhos... (Nobre 2011: 59) 

E hão-de mirar-me com seu ar curioso, 

E hão-de cercar-me, num silêncio respeitoso, 

E eu hei-de falar-lhes das colheitas, da chuva, 

E dir-me-ão « que já vai pintando a uva ...» 

E animados então (o Povo é uma criança !) 

Porque o Sr. Doutor lhes deu confiança, 

«Que Deus o ajude» dirá um, e o Regedor : 

«Vá coa Graça de Nosso Senhor !» 

E eu hei-de agradecer, sorrir, gostar (Nobre 2011: 43). 
 

 

 

O povo é importante neste mundo enquanto sustentáculo das outras duas classes, 

assumindo um mero papel de figurante, sem vontade nem ação, ou, nas palavras de Dias, 
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aparecendo como “um povo de presépio” (Dias 1977: 318). Este atrai os autores 

neogarrettianos “por uma pretensa poesia, fruto do seu próprio atraso, da sua miséria e até dos 

estigmas de morbidez decadente” (Lopes 1987: 71). Para estes autores, a miséria do povo 

português não causa qualquer revolta, pois é parte da essência eterna da raça e a eles cabia-

lhes pintá-la e fixa-la imorredoiramente, e não combate-la (Dias 1977: 267).  

Não se interessam por quaisquer programas sociais, pois “o povo inculto é a única 

amarra a terra firme” (Dias 1977: 132). Pretendem, antes, fixar “a ignorância de um povo 

imerso na miséria e na crendice, ultimo resquício de um mundo que tende a acabar ” (Dias 

1977: 212). A sua miséria e o seu atraso fazem parte do folclore, a não existência destes 

elementos seria o fim do povo tal como o conhecem e também do seu mundo (Dias 1977: 

321). Entram, assim, naquilo a que Óscar Lopes chama o “culto da ignorância” e da “miséria, 

pitoresca e humilde nas suas superstições” (Lopes 1987: 77).  

Neste domínio, Augusto Dias refere particularmente a obra de António Nobre, em que 

não perpassa qualquer revolta ante a degradação e a miséria dos mendigos e doentes. Pelo 

contrário, estas ajudam a saciar a sede de insólito e bizarro e convertem-se em gloriosos 

atrativos da paisagem folclórica (Dias 1977: 272). A título de exemplo, apresenta-se a 

seguinte passagem do poema Lusitânia no Bairro Latino, que pertence ao Só, e no qual o 

sujeito poético convida uma outra personagem a conhecer o seu país e, nesse âmbito, enumera 

vários atrativos do mesmo, como as paisagens marítimas, as procissões religiosas e o exótico 

dos pobres e dos doentes: 

   

Clama um ceguinho : 

«Não há maior desgraça nesta vida, 

que ser ceguinho!» 

Outro moreno, mostra uma perna partida! 

Mas fede tanto, coitadinho ... 

Este, sem braços, diz «que os deixou na pedreira ...» 

E esse, acolá, todo o corpinho numa chaga, 

Labareda de cancros em fogueira, 

Que o sol atiça e que a gangrena apaga, 

Ó Georges, vê ! que excepcional cravina ... 

 

Que lindos cravos para pôr na botoeira! 

 

Tísicos! Doidos! Nus! Velhos a ler a sina!  

Etnas de carne! Jobes! Flores! Lázaros! Cristos!  

Mártires! Cães! Dálias de pus! Olhos-fechados!  

Reumáticos! Anões! Delíriums-trémens! Quistos!  

Monstros, fenómenos, aflitos, aleijados,  

Talvez lá dentro com perfeitos corações:  

Todos, à uma, mugem roucas ladainhas,  

Trágicos, uivam «uma esmolinha plas alminhas  

Das suas obrigações!»  

Pelo nariz corre-lhes pus, gangrena, ranho!  
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E, coitadinhos! fedem tanto: é de arrasar... 

 

Qu'é dos Pintores do meu país estranho,  

Onde estão eles que não vêm pintar? (Nobre 2011: 37-38). 
 

 

 

 

3. Trindade Coelho enquanto impulsionador e cultor do nacionalismo 

literário 

 

Trindade Coelho publicou, em conjunto com Alfredo da Cunha, aquilo que se pode 

considerar um manifesto de nacionalismo literário, em 1893 (Dias 1977: 292). Trata-se do 

artigo de apresentação da Revista Nova, fundada e dirigida pelos dois autores referidos. Nesta 

revista, de caráter artístico e literário, pretendia-se reunir, a fim de salvar do esquecimento e 

da ignorância e servir de salutar inspiração à literatura e à arte, as tradições e costumes locais, 

o vocabulário próprio de cada região, os cancioneiros
12

 lírico, político e religioso das várias 

províncias, os glossários especiais, as construções gramaticais e sintáticas próprias de 

determinados autores ou locais, várias espécies de calões, adivinhas, contos populares, autos e 

loas, enfim, as várias manifestações da literatura popular e oral. Sempre que possível, 

pretendia-se, mais do que fixar por escrito estas expressões, elaborar um estudo crítico e 

comparativo das mesmas, ou, não sendo possível, agrupá-las de modo rigoroso, por forma a 

poderem, de futuro, servir para semelhante estudo. Além destas questões, a revista daria 

notícias artísticas e literárias, publicitaria e criticaria novas publicações, reabilitaria do 

esquecimento autores e textos de merecimento e divulgaria novos autores, que se 

identificassem com os propósitos da revista. No artigo de apresentação da mesma, são 

descritos os seus fins últimos e identificados com os que, no seu entender, deveriam ser 

procurados por “quantos trabalham para a literatura e para a arte” (Coelho 1993: 198).    

O texto começa por reconhecer a complexa crise moral, económica, intelectual e 

mental que o país atravessava, o seu viver de “Deus dará”, em que se resolvem todas 

necessidades, desde as da economia às da inteligência, com empréstimos, e a necessidade de 

cada um, na sua esfera de ação, a combater, reagindo de forma veemente contra a poderosa 

onde de estrangeirismo que tudo submerge e, através de uma “regressão ao passado, ir buscar 

                                                           
12

 Por cancioneiro entende-se qualquer coletânea de canções (composições poéticas destinadas a ser musicadas) 

ou cantigas (peças líricas em versos curtos) pertencentes a um conjunto diverso de autores da mesma época 

literária (Moisés 2004: 62-67). Os autores podem ser desconhecidos, como acontece nos cancioneiros populares, 

recolhidos oralmente. 
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alento e estímulo para a iminente revolução do futuro” (Coelho 1993: 193-195), com 

simplicidade, verdade e “desartifício”  (Coelho 1993: 197).  

 Esta revolução conservadora que os autores propõem, não significaria “ajoelhar 

pasmadamente, numa imobilidade de êxtase, entes as glórias herdadas”, afirmando que os 

monumentos artísticos e literários de outras eras não poderiam ser excedidos, o que mataria a 

arte e a literatura, mas antes o seu ressurgir, “não com forças de empréstimo, mas com alentos 

próprios”, emanados da cultura nacional (Coelho 1993: 193). Escreve-se no texto de 

apresentação da revista: 

   

O que desejamos é que se chame para o movimento e para a actividade de hoje, como 

uma transfusão de sangue puro num organismo derrancado, tudo o que o passado teve de 

bom e salutar, e principalmente tudo o que no presente pode afirmar a nossa 

individualidade, apagada e diluída em mil exoticismos ridículos; e do mesmo modo 

queremos, não só que seja portuguesa a nossa linguagem (…), mas que portugueses sejam 

enfim, e sobretudo – porque o resto virá por uma derivação natural – o nosso pensar e o 

nosso sentir (Coelho 1993: 193-194). 
 

 

 

Para os autores, as verdadeiras feições do caráter nacional e as “qualidades 

fundamentais do nosso génio” mantinham-se autênticos, sobretudo, nas províncias, e aí 

deveriam ser procurados a fim de combater os “desfalecimentos do espírito”, assim como os 

ares do campo e da praia eram procurados para curar as doenças físicas. Urgia imergir e 

seguir o veio fecundo da “remoçante corrente popular que, à semelhança das que rastejam 

fervendo pelo fundo dos oceanos, ainda circula, activa e borbulhante, no mar glacial e morto 

da nossa atonia intelectual”, tal como Garrett fez de forma ímpar (Coelho 1993: 194).   

Deste modo, combatiam-se firmemente as imposições estranhas, que adulteram a 

linguagem, os costumes e o gosto nacional, apagando o “cunho português” dos produtos 

culturais. Caberia sobretudo aos novos escritores, em início de carreira, dar um nobre grito de 

subversão contra a hegemonia  estrangeira, valorizando “tudo o que tenha um sabor nacional”, 

isto é, “que, na essência ou na forma, traga impressa, sem contrafacção, a marca portuguesa” 

(Coelho 1993: 194-195) e   

   

venham os novos, ainda puros de mácula, mostrar praticamente que, se nas indústrias 

artísticas poderíamos volver aos invejados tempos em que (…) [estas] davam de si 

prodígios de originalidade e bom-gosto, na literatura poderemos ainda ter uma verdadeira 

época áurea de brilho e revivescência. Bastar-nos-ia para tanto que o nosso constante 

ideal fosse essa lídima pureza de inspiração do ciclo de Camões e de Gil Vicente, e que 

identificando-nos com a alma, as tradições e o sentimento nacionais, ao mesmo tempo na 

opulência do vocabulário, na vernaculidade da linguagem, na genuinidade da dicção, 

conservássemos, sem deformação sem quebra, os amplos e belos moldes típicos em que 

se vazou a língua (Coelho 1993: 195). 
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Os autores salientam que não pretendem, de forma nenhuma, abolir as naturais trocas 

mútuas de produtos culturais entre países, fundamentais para a evolução de qualquer povo, 

mas somente e com firmeza evitar que os produtos culturais estrangeiros substituam e 

eliminem os nacionais “por mero prurido de tudo desnacionalizar” (Coelho 1993: 196). Esta 

devastadora difusão de cânones estrangeiros no nosso país, reguladores de todos os domínios, 

do falar, ao vestir e ao pensar, levou, em sua opinião, ao amortecimento do espírito criador e 

inventivo, ameaçando tornar as produções portuguesas tão incaracterísticas e tão marcadas 

pela cópia acrítica que, por elas, jamais o país alcançaria uma posição de destaque entre as 

“nações civilizadas” (Coelho 1993: 196-197). Pelas razões expostas, nas palavras dos autores, 

urge claramente “chamar à guerra santa contra o cego culto com que hoje se adora o 

Estrangeirismo, e implantar, em seu lugar, fanática e intolerante, a religião sagrada do 

Nacionalismo” (Coelho 1993: 196).  

Entre estas ideias de Trindade Coelho e Alfredo da Cunha e as manifestadas por 

Alberto de Oliveiro no seu livro Palavras Loucas, que também poderá ser considerado um 

manifesto nacionalista, podem notar-se vários pontos comuns e discordantes. Os primeiros 

relacionam-se, sobretudo, com a inequívoca simpatia pelo passado que ambos manifestam e 

com a referência a Garrett como mestre incontestado da nacionalização da literatura (Dias 

1977: 297). Apesar de tal, Augusto Dias demarca Trindade Coelho do grupo neogarrettiano, 

liderado por Oliveira e Nobre, afirmando que este seria apenas um simpatizante e não um 

membro do grupo, que mais tarde optou por um caminho diverso (Dias 1977: 292). Com 

efeito, em Março de 1892, num artigo intitulado “Os poetas novos” e publicado na Revista 

Ilustrada (Coelho 1993: 179), Trindade Coelho exorta os chamados poetas novos, ligados ao 

simbolismo e marcados pelo espírito decadentista da época, a devotarem-se ao culto da língua 

portuguesa, cujos moldes encerram a alma heroica do povo português, e apresenta como 

referência Alberto de Oliveira, em cujas mãos o “evangeliário” a seguir estaria aberto, 

encorajando-os a segui-lo com “fé ardente” e “intemerata coragem” (Coelho 1993: 191).   

 No entanto, a forma de pensar de ambos é distinta, como Augusto Dias evidencia 

(Dias 1977: 294). À passividade e ao expectarismo manifestados pelos neogarrettianos, 

Trindade Coelho e Alfredo da Cunha respondem com a necessidade de “reagir virilmente” e 

com “tenaz rebeldia”, apelando à ação e rejeitando a anulação do país “numa passividade que 

tocaria as raias da idiotia” (Coelho 1993: 193) A ideologia patente no artigo da Revista Nova 

é, assim, mais otimista (Coelho 1993: 294), já que acredita na possibilidade de uma nova 



85 
 

época áurea da cultura portuguesa e incita os autores a por ela trabalharem, em vez de, como 

Oliveira, reconhecer de imediato a morte iminente e inevitável do país.  

Um dos fatores que distinguem a ideologia de Trindade Coelho da de Alberto de 

Oliveira é a consistente dialética entre passado, presente e futuro. Enquanto os neogarrettianos 

pugnam sobretudo pelas ideias de passado e de conservação, o manifesto nacionalista de 

Trindade Coelho e Alfredo da Cunha contém também a ideia de revolução – uma revolução 

conservadora, que busca alento no passado, com vista a evoluir de um presente crítico para 

um futuro por cuja construção devem trabalhar ativamente. É neste projeto ambicioso, e 

segundo Augusto Dias, um tanto vago (Dias 1977: 294), que os autores e artistas devem 

trabalhar, e não, como Oliveira sugere, apenas em “tirar a máscara” do cadáver anunciado de 

um país moribundo e sem esperança.      

Neste sentido, no manifesto da Revista Nova os autores mencionam a necessidade de 

combater “o triste e definhante sentimentalismo” que domina o país, imergindo-o numa 

“atmosfera de desânimo e desconforto” com que todas as “iniciativas de reabilitação mental” 

embatem, já que sempre “pintamos” com “pálidas cores” o que deveria alegrar ou revoltar, 

isto é, as glórias ou as afrontas vividas, 

   

aumentando-as e agravando-as (…), sempre mais prontos a olvidarmos, num dilúvio de 

pranto, os erros dos que morreram, do que a erguermos em estos de glorificação os que de 

glorificação se tornem dignos, mais propensos ao choro do que ao riso, e mais inclinados 

ao necrológio do que ao hino de triunfo (Coelho 1993: 197-198). 
 

 

 

Nesta pequena passagem, pode reconhecer-se igualmente a necessidade de distinguir entre o 

que no passado há de positivo e merece ser resgatado para o futuro e o que não o é nem o 

merece. 

Importa ainda mencionar o tipo de presença do povo na obra de Trindade Coelho, em 

comparação ao povo figurante e parado no tempo da obra dos neogarrettianos. O amor de 

Trindade Coelho pelo povo era, segundo Augusto Dias, mais profundo e genuíno, pois 

também a sua educação foi diferente, realizando-se em meio a estes (Dias 1977: 219). Assim, 

este autor não se reputa como pertencendo a um mundo à parte mas como “um pobre filho do 

povo, que por acaso veio dar cá acima” (Coelho 1994: 289). Na sua obra literária, em vez do 

desfile de miséria que ocorre num dos poemas de Nobre atrás citado, a vida no campo é, de 

certa forma, idealizada. Vê-se a aldeia como uma comunidade fraternal em que as hierarquias 

são mais definidas pela idade e pelos graus de parentesco que pelas posses materiais das 

várias famílias (Dias 1977: 346). A crítica social, que em Nobre e Oliveira é praticamente 
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inexistente, é nos contos de Trindade Coelho suavizada, mas encontra-se sempre presente, 

como mais à frente se demonstra.   

  

 

3.1 O conto enquanto forma literária 

  

O conto é uma forma literária do género narrativo, a par da novela e do seu romance, 

sendo definido, não raras vezes, por comparação com aqueles. Um dos fatores distintivos 

mais mencionados é a sua extensão reduzida, quando comparada com a da generalidade das 

novelas ou, sobretudo, dos romances (Reis e Lopes 2002: 78). O conto configura-se, assim, 

geralmente, como um relato pouco extenso. A curta extensão não permite, por si só, incluir 

um texto literário na categoria de conto, no entanto, esta é uma característica historicamente 

verificável, que acaba por influenciar a sua construção (Reis e Lopes 2002: 78-79). A 

brevidade do conto relaciona-se com as suas origens socioculturais, ligadas a tradições 

culturais ancestrais onde o relato oral assume a importância de um ritual de aglutinação 

comunitária. Como Carlos Reis e Ana Cristina Lopes afirmam, na sua origem o conto estava 

ligado a “situações narrativas elementares”. A sua tradicional fórmula inicial – “Era uma 

vez…” – pronunciada pelo narrador, perante um auditório fisicamente presente, criava uma 

atmosfera quase mágica, contribuindo para aumentar o interesse pelas ações relatadas. Estas 

concentravam-se num único ato de narração e, muitas vezes, tinham um cunho moralizador, 

como no caso dos contos populares (Reis e Lopes 2002: 79).     

De acordo com os mesmos autores, as raízes históricas e culturais do conto são 

responsáveis pela subalternização com que, por vezes, este é encarado, em relação às outras 

formas literárias do género narrativo, na medida em que o romance se liga mais estritamente à 

cultura escrita, beneficiando do prestígio que daí lhe advém, ao passo que o conto se associa, 

muitas vezes, à oralidade (Reis e Lopes 2002: 79).     

As categorias da narrativa que a diminuta extensão do conto mais compromete são a 

ação, as personagens e o tempo. A brevidade do texto implica uma tendência de concentração 

dos eventos, ou seja, a ação é linear, sem interceção de ações secundárias, como no romance 

costuma ocorrer. De acordo com os autores mencionados, é nesta concentração e linearidade 

que o conto baseia a sua capacidade de sedução do recetor. Pode compreender “uma intriga 

com um mistério a resolver” ou basear-se num “simples incidente do quotidiano, com algum 

significado humano”. O significado humano associa-se à personagem. A extensão diminuta 

do texto está na origem da tendência de esta se mostrar mais como um elemento estático do 
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que como uma figura complexa, adquirindo, algumas vezes, as características de personagem 

tipo
13

 (Reis e Lopes 2002: 79-80). O tempo da estória baliza o percurso das personagem. 

Apesar da brevidade do texto, não é obrigatório o tempo da estória ser reduzido, mas sim estar 

organizado de forma económica. Neste sentido, desvalorizam-se as pausas descritivas e 

adotam-se figuras de linguagem como a elipse
14

 e recursos como o sumário
15

. A frequência é, 

em geral, de tipo singulativo
16

, já que tendem a ser singulares as ações narradas (Reis e Lopes 

2002: 80-81). 

A economia temporal característica do conto é, em suma, um fator distintivo decisivo. 

Muito raramente estas composições privilegiam o tempo psicológico, já que retratar as 

“sinuosas elucubrações patenteadas pela vida psicológica” de uma personagem exige uma 

“lentidão de movimentos” e um “alargamento sintagmático” mais característicos do romance 

psicológico. O conto, por seu turno, e de acordo com Massaud Moisés, corresponde a uma 

fração dramática, que se revela a mais importante e decisiva de determinada continuidade, na 

qual o passado e o futuro adquirem um significado não importante ou mesmo nulo, 

enquadrados muitas vezes no conto graças a recursos como os já referidos (Reis e Lopes 

2002: 81). 

 

      

3.2 A estética do conto para Trindade Coelho 

 

Antes de abordar a perspetiva de Trindade Coelho sobre esta forma de arte, importa 

elaborar algumas considerações sobre a forma como o autor encarava a literatura e a arte em 

geral. Com efeito, mais do que simples mimetização da realidade, Trindade Coelho entendia a 

Arte não só como Verdade, mas também como Beleza e Moral; como escreveu a Louise Ey, a 

6 de Junho de 1902, considera-a “uma Forma Bella da Moral” – toda a arte tem de ser moral, 

ou não será arte. O ideal da arte será, assim, “O Bem encarnado no Bello” (Coelho 2008
a
: 

507). No que à Verdade diz respeito, o autor faz uma clara distinção entre a verdade artística e 

                                                           
13

 Personagem-síntese entre o individual e o coletivo, que reúne em si as características de determinada classe ou 

grupo histórico, sociocultural ou económico (Reis e Lopes 1988: 223). 
14

 A elipse constitui-se pela supressão de elementos de uma frase, que podem ser apreendidos pelo contexto da 

mesma e, por extensão, numa narrativa, o termo aplica-se a todas as formas de omissão de determinados 

períodos temporais, de forma mais ou menos transparente (Reis e Lopes 1988: 242-243). 
15

 Qualquer forma de resumo da estória (Reis e Lopes 1988: 293).  
16

 A frequência corresponde à “relação quantitativa estabelecida entre o número de eventos da história e o 

número de vezes que são mencionados no discurso” (Reis e Lopes 1988: 258). A de tipo singulativo é a mais 

comum, quando o narrador se limita à singularidade das ações, ou seja, “relata uma vez o que aconteceu uma 

vez”, transmitindo “a singularidade de gestos rapidamente esgotados” (Reis e Lopes 1988: 292).  
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a verdade real. Esta retira das coisas apenas a sua cópia, sendo, quase sempre, “grosseira e 

anti-artistica”, enquanto a verdade artística “extrae das coisas apenas os seus efluvios”, isto é, 

como que passa a verdade pelo filtro da sensibilidade do autor – “tudo se quer visto com os 

olhos (…) mas (…) tudo deve ser coado pela nossa sensibilidade” (Coelho  2008
a
: 507). Para 

Trindade Coelho, uma bom texto literário deve, ao mesmo tempo, proporcionar ao leitor 

aprendizagem e prazer (Coelho 2008
 a
: 145).    

Considera-se correto afirmar que o conto foi a forma literária que mais encantou 

Trindade Coelho e a que cultivou com maior dedicação ao longo da sua carreira de escritor. 

Segundo Feliciano Ramos, a sua vida profissional e cívica tão ativa não lhe permitiriam 

ocupar-se de formas literárias que exigissem um esforço mais prolongado, mas apenas 

daquelas que pudessem resultar de uma ideia ou uma inspiração repentina, como os contos e 

as crónicas, que foi publicando em numerosos jornais e revistas (Ramos 1947: 39).   

Apesar de ter concebido uma teoria estética do conto razoavelmente desenvolvida, o 

autor não nos deixou nenhum trabalho em particular onde a sistematizasse. Neste sentido, as 

suas considerações sobre o conto encontram-se dispersas entre diversas cartas para amigos e 

conhecidos e alguns artigos de jornal (Ramos 1947: 39), de que se destaca o artigo que 

escreveu a respeito do romance Coração Doente, de Lourenço Cayolla, e que, além de uma 

critica ao mesmo inclui diversas considerações sobre aquela que considerou a forma literária 

mais encantadora e complexa (Coelho 1897: 90-92). A complexidade, advém, segundo 

Trindade Coelho, da sua curta extensão. Esta não implica que o conto não possa recair sobre 

os assuntos mais elevados – “pela mesma razão que, nas proporções delicadas de uma 

miniatura pode caber, desafogado, um grande quadro” –, antes permite apresentá-los de uma 

forma mais intensa, ainda que tal acarrete um processo de criação mais complexo. No final, a 

emoção revela-se bastante mais intensa do que a que poderia perpassar, por exemplo, num 

romance (Coelho 1897: 91).   

O conto seria, em sua opinião, a forma literária da prosa que mais se adequaria ao 

tempo em que vivia e ao futuro que se aproximava a passos largos. Numa época em que a 

vida decorria cada vez mais apressada e frenética, em que a notícia de um dia não era mais a 

notícia do seguinte, em que novos livros e autores eram constantemente publicados, muitas 

vezes sem grande critério, as pessoas não dispunham de muito tempo para ler livros grandes, 

que lhes tomassem muito do seu tempo (Coelho 1897: 91). Trindade Coelho é assertivo: 

   

o futuro parece-me que pertence ao conto, porque não ha tempo de lêr coisas grandes, – 

nem a intelligencia, habituada cada vez mais a coisas prontas, a impressões diferentes e 

quasi momentaneas, n´esta vida de febre que nos devora, não saberá amanhã, ainda que 
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queira, fixar-se muito tempo no mesmo assumpto, por ter muitos, além disso, em que 

fixar-se… Depois, os proprios jornaes, com a sua insistencia chronometrica de todas as 

horas, o seu caracter de encyclopedia, a sua variedade, ou absorvem, ou fazem 

aborrecido, o habito de ler demorado, – e livros, são ás duzias, e na grande maioria livros 

maus, o que tambem desanima. A vida, hoje, e cada vez ha de ir a peor, é pouco extensa e 

é muito intensa. Nada, pois, de coisas demoradas: – tudo se quer breve, curto, incisivo, 

como esta linguagem rápida do telegrapho, que é bem a d’este fim de seculo 

halucinado… (Coelho 1897: 91). 
 

 

 

O autor salienta que não deve, contudo, tentar fazer-se do conto um romance pequeno, 

já que a estrutura e o processo de criação de ambos é inteiramente diferente. O conto 

alimenta-se “quasi exclusivamente do sentimento”, pelo que deve ser, “essencial e 

fundamentalmente, uma emoção”. Neste sentido, o assunto deve ser mais sentido que visto. A 

sua própria experiência diz-lhe que, quando, na escrita de um conto, deixa cristalizar o 

sentimento em ideias, este acaba por definhar e perder todo o interesse. Procura, antes que tal 

aconteça, explorar verdadeiramente o sentimento e colocá-lo por palavras, que devem ser, 

mais que a expressão de uma ideia, a expressão de um sentimento.  

O autor identifica três fases consecutivas no processo de criação, dominadas por três 

categorias diversas: o sentimento, a ideia e a palavra. O sentimento é, como já referido, a 

origem de tudo. A ideia, por sua vez, é uma fase exterior do sentimento, que o representa num 

estado que não é ainda a frase escrita. A sua exteriorização resulta na fase verbal. Este 

produto final, que teve origem numa emoção, deve, no final, perante os leitores, proporcionar 

nova emoção, constituindo assim um circulo perfeito, como o próprio melhor explica:   

   

A ideia (…) é já como uma feição exterior do sentimento: é o proprio sentimento n’ outra 

phase da sua existencia, que não é ainda a phase verbal… Esta vem depois, por sua vez, 

mas já como exteriorização da ideia; e ha-de ter com ella, rigorosamente, a mesa 

afinidade mysteriosa que a ideia teve com o sentimento. No fim, como resultante 

definitiva do equilibrio calculado dos seus elementos, a obra ficará estheticamente 

equilibrada no conjuncto, e produzirá, alfim, ella que foi um producto da emoção, a 

emoção… (Coelho 1897: 91). 
 

 

 

Fecha-se, assim, o círculo. É neste sentido que o autor entende o conto como algo redondo, 

“sem principio, nem meio, nem fim, e todavia geometrico e perfeito” (Coelho 1897: 91).  

Como Feliciano Ramos bem resume, Trindade Coelho define o conto segundo uma 

conceção anti-intelectualista e em oposição ao romance – enquanto este é extenso e pródigo 

em ideias, aquele move-se, antes, nos domínios da intensidade e do sentimento (Ramos 1947: 

39-40). Afirma que os seus contos são “improvisações quase inconscientes”, resultando, nas 

palavras de Feliciano Ramos, de “impulsos do imprevisto” e de “condições emotivas 

inesperadas” (Coelho apud Ramos 1947: 41). O caráter momentâneo e breve do conto tinha o 
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mérito de não intelectualizar a emoção, desfigurando-a. Neste sentido, as composições curtas 

permitiam a Trindade Coelho colocar no papel pequenos pedaços de imaginação e de 

sentimento (Ramos 1947: 40-41). 

Neste sentido, e como Feliciano Ramos afirma, uma das características do conto que 

mais agrada a Trindade Coelho é a capacidade de síntese e de concentração a que obriga e que 

leva a que um pequeno conto consiga concentrar toda a ação de um longo romance (Ramos 

1947: 39-40). A sua extensão reduzida obriga a uma escrita sóbria, sem efusões de retórica, já 

que “no conto, resumidissimo, nem uma só palavra se admite a mais, nem uma só palavra se 

admite a menos, porque o espaço a preencher, sendo pequeno, tem de aproveitar-se, a bem 

dizer, por fracções de millimetro…” (Coelho 1897: 91).  

Para o autor, esta é, assim, uma das mais exigentes formas de arte. E isso concorre 

para o que se mencionou como a subalternização do conto face às outras formas literárias do 

género narrativo que por vezes se verifica, no sentido em que o complexo e melindroso 

trabalho que o conto implica só pode ser completamente entendido e apreciado por “gourmets 

de paladar exquisito” e por “vistas muito educadas”. No entanto, considera que o conto “bem 

feito” é apreciado pela generalidade dos leitores, impondo-se-lhe pelo sentimento que o autor 

lhe imprime e que o texto, “irresistivelmente, communica”. Conseguir comunicar 

devidamente este sentimento, até aos leitores menos preparados, é, nas suas palavras, um 

produto concreto da arte, que àqueles acaba por passar despercebida (Coelho 1897: 92).  

Todas estas características fazem do conto, na perspetiva de Trindade Coelho, uma 

forma literária que se situa no meio termo entre poesia e a prosa (Coelho 1897: 92). Neste 

sentido, é absolutamente essencial que seja  

   

muito bem escripto, (…) afinado até ao rythmo; de modo que tambem o goso physico d’ 

ahi resultante, e cujas causas são um decorativo precioso da arte litteraria, venha a ser, 

para esses mesmos que intelectualmente a não apreciam, um elemento plastico da propria 

emoção, um reforço da propria emoção… (Coelho 1897: 92).     
 

 

 

Maior dificuldade acrescenta ainda ao processo o facto de todo este trabalho 

meticuloso não dever transparecer, sendo o ideal – e o mais complicado, reconhece – que o 

texto aparente extrema simplicidade (“phrases que n’ um conto se leem n’ um segundo, teem-

me levado a mim, ás vezes [a escrever], mais de uma hora”). Em sua opinião, é o facto de ser 

um trabalho tão complexo que o torna tão apaixonante, uma vez que  
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o prazer no fim resultante para o próprio artista, que póde, em alguns minutos, gosar todo 

o trabalho feito, burilál-o e aperfeiçoal-o até á minucia, insuflando-lhe um folego igual, é 

bem maior, como premio, do que o resultante de fazer o romance (Coelho 1897: 92). 
 

 

 

 

3.3 O imaginário cultural transmontano na obra de Trindade Coelho 

 

Como já referido, o conto foi a forma literária predileta de Trindade Coelho e aquela 

em que mais se destacou. Quando o autor afirma que o conto não é adequado aos pequenos 

assuntos mas aos grandes temas, está a valorizar o conto rústico, já que considera que a 

produção literária deve ir buscar os seus grandes temas e motivos à cultura popular, essa 

enciclopédia em grande parte inédita que só poderia contribuir para elevar a sua qualidade, e 

que se pode encontrar, em primeiro grau, nas províncias e, particularmente, em meio rural. 

Decorrem, com efeito, em ambiente rústico a maioria dos contos que publicou, 

nomeadamente na sua vila natal, Mogadouro. Não será também alheio ao facto de a ter de 

abandonar tão cedo na vida, para nunca mais aí conseguir fixar-se, a razão de privilegiar o 

conto rústico, que lhe permitia reviver a vida rural na sua terra natal durante os primeiros anos 

da sua infância. Se já ao abandonar a terra de sua naturalidade sentia saudades dos habitantes, 

dos animais e da natureza, não é de estranhar que estas tenham aumentado com a distância, e 

a vida na aldeia lhe tenha parecido ainda mais feliz em comparação com a vivida nas cidades. 

Como o próprio afirma na sua autobiografia, os seus contos serão “Talvez saudades” da sua 

terra, dando o autor por certo que não os teria escrito se lá tivesse residido sempre (Coelho 

1994: 286).    

 Muitos dos contos que escreveu foram publicados na coletânea Os Meus Amores, a 

que dedicou o melhor da sua produção literária. Trata-se de um conjunto de contos, cujo 

cenário é a sua terra natal. Numa linguagem simples e fluente, por vezes próxima da 

linguagem popular, mas que parece encerrar uma certa poesia, o autor cria uma série de belos 

quadros, nos quais abundam os motivos populares e naturais. Plasma também aí os hábitos, 

costumes e tradições do povo transmontano, a sua relação com os animais domésticos e a 

natureza (Ramos 1947: 57-58). 

A primeira edição data de 1891 (Ramos 1947: 55) e obteve grande aceitação por parte 

do público e da crítica (Ramos 1947: 7). Passados três anos, em 1894, a obra conheceu uma 

segunda edição, que se diferenciava da primeira apenas por incluir, no final, diversas páginas 

onde se registavam as várias críticas positivas que a obra tinha recebido aquando da primeira 

edição (Ramos 1947: 7). Em 1901, a obra conheceu uma terceira edição, e última em vida do 
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autor (Ramos 1947: 82). Este decidiu eliminar alguns dos contos que constituíam a primeira e 

a segunda edições e incluir alguns contos inéditos, incluindo um – Manhã Bendita – que 

resultou da profunda transformação do conto Tragédia Rústica que figurou nas primeiras duas 

edições (Ramos 1947:106).  

Os contos que integram Os Meus Amores e a generalidade da sua obra são marcados 

por um estilo simples e coloquial, baseado na linguagem falada (Dias 1977: 343). Em relação 

à obra literária, destaca-se, como já referido, a frequente temática rural. Esta encontra-se, com 

efeito, impregnada de motivos populares, descrevendo inúmeros episódios da vida na aldeia e 

divulgando expressões populares, costumes, e os mais diversos aspetos da vida rural (Castro 

2004: 9-10). Neste sentido, nos quadros da sua terra natal incluiu os hábitos, as tradições, os 

cantares, as lendas e a paisagem física e humana, sem negligenciar os retratos das gentes e dos 

animais (Ramos 1947: 161).  

De acordo com João de Araújo Correia, por toda a sua obra perpassam traços 

absolutamente transmontanos (Correia 1961: 9-10). O autor entende que apesar de Trindade 

Coelho cedo ter tido de abandonar a sua terra natal, para nunca mais voltar definitivamente, 

no fundo do seu ser nunca de lá saiu, uma vez que “lá lhe ficou preso o coração” e em cada 

linha que escreveu “há Trás-os-Montes pintado por uma pena” – ou seja, há “claridade de 

olhos nos olhos”, calor humano, rusticidade e delicadeza. Para o orador, é evidente que a 

delicadeza não se opõe à rusticidade. Para o verificar, basta atentar nos contos rústicos de 

Trindade Coelho, que não poderiam ser mais delicados (Correia 1961: 17-19).  

 

 

3.3.1 Noção de imaginário cultural 

 

De acordo com Edna Nascimento, o imaginário corresponde ao conjunto de símbolos 

e atributos de determinado povo ou grupo social. Como a autora nota, este conceito remete-

nos para as noções de pluralidade, representação e coletividade, através dos termos conjunto, 

símbolos e povo ou grupo, respetivamente. Neste sentido, o imaginário de um povo ou grupo 

cultural compreende as diversas linguagens por si produzidas, os seus temas e figuras 

recorrentes. A noção de produto coletivo que lhe subjaz distingue-o da imaginação, definida 

como a capacidade do espírito de representar imagens, criar ou fantasiar, e portanto do 

domínio do privado e do individual (Nascimento 2001: 1-2).  

Falar em imaginário é, assim, sempre, falar de imaginário cultural, já que se deve 

entender a cultura como todos os modos de ser e viver da Humanidade, desde os seus hábitos, 
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costumes, tradições, modos de pensar e sentir, modos de subsistência (produção económica), 

religião, interação com os seus semelhantes e com o espaço, produção artística e memória 

histórica. Tem suporte material nos espaços ocupados ou habitados e nos artefactos e suporte 

imaterial em fatores como as línguas e os pensamentos e ensinamentos de modo geral. 

Transmite-se de forma oral e escrita, através das gerações. Não é algo estático, mas sim 

mutável. Refletindo e absorvendo as formas de viver das sociedades e dos grupos, vai-se, tal 

como estes, alterando ao longo do tempo, por via de circunstâncias diversas. A cultura é, 

desta forma, produzida pelo homem e, ao mesmo tempo, sua produtora, uma vez que este 

nasce num meio caracterizado por determinada cultura, que inevitavelmente o vai influenciar. 

Pode-se falar na existência de várias culturas, dado que diferentes povos têm diversas 

produções e diferentes modos de estar na vida, dando origem a culturas diferentes. 

Dada a abrangência deste conceito, pode-se definir a cultura, de uma forma lata, por 

aquilo que ela não é. Neste sentido, António José Saraiva afirma que a cultura corresponde a 

tudo aquilo que não é produzido pela natureza, mas sim obra do espírito humano. É o caso das 

várias línguas, da religião, da arte, do desporto, da ciência e da tecnologia, entre outros. De 

forma mais restrita, Saraiva define a cultura como “o conjunto de actividades lúdicas ou 

utilitárias, intelectuais e afectivas que caracterizam especificamente um determinado povo” 

(Saraiva 1993: 11). 

O imaginário cultural de um povo está intimamente relacionado com o seu património 

cultural, já que também este pode ser entendido como uma representação da sua identidade. 

Cruces define-o como uma representação simbólica das identidades coletivas ou emblema de 

uma comunidade, que permite consolidar a sua identidade cultural e criar imagens daquela, no 

seu interior e no exterior (Pereiro 2006: 23). 

O património cultural distingue-se da cultura por ter um caráter mais restrito. 

Enquanto, como atrás referido, todas as atividades e produções humanas fazem parte da sua 

cultura, o património cultural corresponde aos objetos – materiais ou imateriais – que 

determinado grupo considera representativos da sua identidade, dos seus valores e do seu 

modo de estar num determinado território. Neste sentido, os bens culturais passam por uma 

seleção, através da qual a sociedade define aqueles que pretende “patrimonializar”. Nas 

palavras de Xerardo Pereiro, “o património cultural é uma expressão da cultura dos grupos 

humanos que recupera memórias, ritualiza sociabilidades, seleciona bens culturais e transmite 

legados para o futuro” (Pereiro 2006: 25).  
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3.3.2 O conto À lareira 

 

São diversos os elementos do imaginário cultural transmontano que podemos 

encontrar na obra de Trindade Coelho. Um dos produtos do imaginário cultural transmontano 

é a sua literatura oral, da autoria do povo enquanto conjunto, esse poeta indefinido, genial e 

muitas vezes inédito, que vai passando de geração em geração e permanecendo na memória 

coletiva das populações.  

O conto À Lareira, que Trindade Coelho incluiu na terceira edição d’ Os Meus 

Amores, foi também publicado na já mencionada Revista Nova, em 1894 (Cabrita 2010: 244). 

Este conto, que o autor classifica como “transmontano (…) de quatro costados” (Coelho 

2008
a
: 202), para além de uma peça literária original é um manancial de vocabulário regional 

e de sabedoria popular. A sua publicação na Revista Nova, especializada na divulgação de 

peças da sabedoria popular e literatura oral, permitiu ao autor ir incluindo ao longo do texto 

diversas notas destinadas a esclarecer o significado de algumas expressões regionais, que, de 

outra forma, poderia não ser claro para grande parte dos leitores, tendo sido as notas 

suprimidas na versão publicada n’ Os Meus Amores (Coelho 1993: 70).  

O cenário é a casa de uma família de lavradores, a “Tia Maria Lorna”, o marido, José 

Lorna, e os três filhos, que “era das mais remediadas lá da aldeia” e também das mais 

arrumadas e mais alegres. A arquitetura era tradicional: a casa tinha uma varanda de pedra por 

fora, “para onde se subia por degraus também da pedra”. A parte de baixo da casa, destinava-

se quase toda aos animais e às provisões, com “as lojas, onde os laregos e uma burra se 

arrumavam”, a tulha, uma despensa, a curralada dos bois, “uma quadra muito espaçosa para 

as ovelhas, quando (…) não pernoitavam pelas terras”, uma manjedoura para as vacas, e, “a 

um recanto, no chão, a cama onde ficava o moço” (Coelho 1994:160), José Redondo, que 

“Tinha sido exposto da Santa Casa, medrara na roda, e quando chegara aos sete anos fora 

entregue ao José Lorna pela justiça” (Coelho 1994: 172) e que era uma espécie de empregado 

da família. Tudo fora adquirido e melhorado com muito trabalho, como Tia Maria Lorna dizia 

à comadre quando esta lhe elogiava a casa – “Do meu corpo me sai, comadre! Do meu corpo 

me sai!”. Embora trabalhadores e poupados, eram hospitaleiros e sempre dividiam o que era 

seu com os que necessitavam mais, incapazes de negar um esmola (Coelho 1994: 160-163).    

Depreende-se igualmente que se trata de uma família religiosa, que tem o hábito de 

rezar em conjunto: 

   

Levantou-se o velho, e os outros também, e deram as graças: 
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Cainhamos e andamos, 

Damos graças ao Senhor 

Em seu bendito louvor. 

Assim como nos deu pra agora, 

Nos dê pra sempre a toda a hora 

Que o quisermos comer. 

 

E benzeram-se todos: 

– Em nome do Padre, do Filho, do Espírito Santo (Coelho 1994: 166-167).    
 

 

 

Terminada a oração, as crianças pedem a bênção aos mais velhos e começa o serão. O 

principal momento que o conto retrata é o serão, passado em volta da lareira, na companhia 

dos compadres e do seu filho e de José Redondo, que também dele participava. Os homens 

jogavam cartas, as mulheres costuravam, organizavam meadas e novelos e fiavam com roca e 

fuso. Os miúdos entretinham-se com jogos como o “serobico, bico, bico” e desafiavam-se 

para ver qual deles conseguia dizer melhor determinadas lengalengas:   

   

E os dois, ao mesmo tempo, atiraram-se logo à perlenda: 

 

As meninas de Val’ da Sancha, 

Engancha, engancha! 

Têm meias amarelas, 

Andarelas,  

Que lhas deram os pastores, 

Andadores,   

Por lh’ mudar as cancelas 

Andelas.  

 

Foi uma risada. 

– Disse melhor o André! – preferiram as mulheres. 

– Disse melhor o José redondo! – contestou o grupo dos homens. 

– Outra! Outra! – meteu-os logo à bulha o José Bernardo. – Agora aquela de Roma! (…)  

 

No meio de Roma está uma rua 

No meio da rua está uma casa, 

No meio da casa está uma banca, 

No meio da banca uma gaiola. 

Na gaiola está um ninho, 

Dentro do ninho um passarinho! 

 

– Upa! Rapazes! Agora, agora! – desafiaram todos. – Agora é que são elas! 

E os rapazes atacaram o resto: 

 

Passarinho ao ninho, 

Ninho à gaiola, 

Gaiola à mesa, 

Mesa à casa, 

Casa à rua, 

Rua a Roma (Coelho 1994: 173-174)!     
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Entretanto todos conversam, contam-se casos engraçados e recordam-se loas e 

entremezes de festas passadas. A Tia Maria Lorna, a pedido das crianças, conta uma estória 

popular, um típico conto de animais em que uma raposa matreira engana um lobo, mais forte 

mas menos inteligente e fica a rir-se dele. Sem as mulheres pararem o seu trabalho, contam-se 

também adivinhas, que uns e outros tentam desvendar. Não raras vezes, as adivinhas 

relacionam-se com as atividades do mundo rural e tradicional em que as personagens do conto 

vivem, como as que têm por solução, respetivamente, a roca, o fuso e a agulha: 

   

Uma dama bem toucada, 

Dois leões a estão estripando, 

Ao tocar a castanheta 

As tripas lhe vão tirando  

 

Tenho um brinco que brinca, 

Que de brincar endoidece,  

Quanto mais o brinco brinca 

Mais a barriga lhe cresce. 

 

Em Inglaterra fui feita, 

Em Portugal fui vendida, 

Se me prendem estou salva, 

Se me soltam estou perdida (Coelho 1994: 187-190).    
 

 

 

Também os provérbios, que as personagens reproduzem nas suas falas, se relacionam 

com o saber agrícola, de experiência feito e acumulado de geração em geração. É, neste 

sentido, que, dizendo-lhe o filho que está a nevar, José Lorna responde com o seguinte ditado: 

“Prò ano ser de pão, sete neves e um nevão”; ou então, noutra passagem – “Lenha verde mal 

acende, / Quem muito dorme pouco aprende” (Coelho 1994: 195). 

As rezas, de mistura com superstições antigas, e rimas burlescas são também utilizadas 

na cura de algumas mazelas: 

   

A Sra. Aniceta insistiu “que talvez fossem belidas
17

” – e pôs-se-lhe de lá a fazer cruzes: 

 

Por aqui passou Santa Luzia,  

Três novelos na mão trazia (…)  

Com um urdia, com outro tapava. 

Com outro as belidas desfazia. (…) 

Em louvor de Santa Luzia, 

Padre Nosso, Ave Maria (Coelho 1994: 172). 
 

 

Num outro momento, batem à porta: 

   

                                                           
17

 Problema de visão. 
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A rapariga foi à janela: 

– Quem é? 

– Minhas frieiras no teu pé! – respondeu uma voz que não conheceu. (…) 

– E o caso é que já me vi comida plas frieiras, e inda hoje estou pra saber quem foi o 

almacinha que mas passou! – disse a velha, muito fiada, a rir. – Isso o melhor, ó Ana, é 

escaldares os pés ao deitar da cama.  

– Nada! – emendou de sorna o lavrador. – Pó-de-maio é que faz bem… (Coelho 1994: 

168).     
 

 

 

Os problemas mais sérios de saúde são resolvidos pelo barbeiro, que faz também as 

vezes de médico. A dada altura, ouviram o sino da aldeia “tocar às almas” e as orações 

recomeçam, agora mais prolongadas: 

   

puseram-se todos de pé, e começaram a rezar (…. ). Os rapazes ainda fungaram a sua 

risada; mas a um olhar severo do José Lorna contiveram-se cheios de medo.  

– Nosso senhor as tenha em descanso! – rogou no fim o velho, benzendo-se. 

– E a nós quando deste mundo formos! – responderam em coro os demais.  

E benzeram-se, tornando-se todos a sentar. 

De uma pilheira na parede, a Tia Maria Lorna sacou então do seu rosário (…) e passou-o 

ao velho para que “contasse” a coroa. (…) faziam os homens “o bordão”, e respondiam, 

em toada mais fina, as vozes das mulheres, (…) com (…) os dois rapazes. 

– Padre Nosso, que estais no Céu, santificado… 

(…) – Ave Maria (…) … 

Até ao fim, à Gloria Patri, depois da qual se benzeram todos, para começarem, por meia 

hora, as outras rezas de todas as noites, (…) a todos santos, cada qual segundo o seu 

valimento e intercessão: a S. Jerónimo e a Santa Bárbara virgem, advogados das 

trovoadas; a São Brás que nos livre das dores de garganta; (…) a outro que livra do bicho 

as árvores do campo; e assim, até esconjurarem todos os males (Coelho 1994: 176-177).     
 
 

 

 

3.3.3 O conto Luzia 

 

 O conto inicia-se com a referência à casa de António Valente, um trabalhador agrícola 

pago ao dia, que morava nos limites da aldeia, junto a uma pequena ermida, já perto da 

fronteira com Espanha, e à sua família – os dois filhos, Maria da Graça e Manuel, e Luzia, 

com quem tinha casado sete anos atrás. Luzia era “a mais linda” e “mais alegre” das raparigas 

que “arranchavam nas vindimas”, com o seu bonito cabelo preto, rosto trigueiro “de 

nazarena”, que ganhava uma covinha de lado quando se ria, um “ar esbelto de choupo” e uns 

belos olhos, que a António “lembravam duas amêndoas grandes no feitio”. Luzia não tinha 

família e sempre dizia que pensava, eventualmente, em casar, mas não era “pra se arrumar”, 

porque “enquanto Deus lhe desse saúde, e força naqueles braços (…), não era ela que caía 

nessa “, a menos que “lhe desse o demo na cabeça pra gostar pra aí dalgum feiarrão…” 

(Coelho 1994: 149-150). 
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Quase sem se dar por isso, o autor passa da descrição de Luzia e da família para o 

tempo em que os dois namoraram: 

   

– Ora aí está uma covinha em que eu gostava de enterrar beijos! – dissera-lhe uma vez, 

também a rir, esse mocetão do António Valente. 

Ela respondera-lhe, fingindo uma grande surpresa: 

– Gostavas?!...  

E esses dentes, ó Luzia! Queres tu dar-me uma dentada com esses dentinhos? 

– Isso não, rapaz! Preto por preto, está em primeiro lugar o pão centeio! 

– Ah, marota! (Coelho 1994: 150).     
 

 

 

O pedido de casamento, mais insinuado do que dito expressamente, é feito certa noite, 

durante a ceia, na cozinha do lavrador para o qual tinham trabalhado todo o dia, na apanha da 

azeitona. Esta cena passa-se na tradicional cozinha do lavrador. Tratava-se de um aposento 

grande e escuro, “com o lume a arder além, o armário acantoado acolá, ali a cantareira, além a 

boca do forno, a masseira logo ao pé, a banca daquela banda, (…) e em cima, pingando, as 

varas do fumeiro”. Aqui se comia o jantar, feito pela dona da casa e pela filha e que o patrão 

compartilhava com os trabalhadores, em meio de uma alegre cavaqueira (Coelho 1994: 150-

151). Foi quando António, já cansado da conversa do demo na cabeça e do feiarrão disse a 

Luzia, de chofre, que para que tal não acontece lá estava ele – “Ouves, Luzia? Mas para te 

livrares desse perigo, aqui estou eu que sou bem guapo!”. Perante a aparente estranheza dela o 

rapaz respondeu: “Olha lá agora se me enjeitas, ó cachopa” (Coelho 1994: 150). Mais para o 

fim da noite, quando Luzia repetiu a frase habitual, António lembrou-a que já tinha dito 

aquilo naquela noite: 

   

– E tu que tens com isso? – perguntara-lhe ela fingindo-se zangada.  

– Tenho! – acudiu o António. – É que se me não dava de casar contigo. – E abalou, acto 

contínuo, direito à escada. – Com bem passem a noite. Adeus, Luzia! 

Não rira desta vez, a Luzia, nem tão-pouco lhe acudiu o remoque… 

– Ouves? – chamou ela, sem saber o que ia dizer. 

– Que é? – respondeu, já do fundo da escada, a voz do António Valente.  

– Não é nada… Era cá uma coisa. Já não é nada. 

Mas o lavrador, que percebera, voltou-se logo para a Sr.ª Ana, e disse-lhe assim, de 

velhaco: 

– Sabes que mais, ó mulher? Olha se me vais arejando a roupa sécia, que há-de ser precisa 

pra um casamento… (Coelho 1994: 153).   
 

 

 

Percebeu bem, o lavrador. Com efeito, daí a algum tempo, já o padre anunciava, na 

missa, os banhos de casamento dos dois noivos (Coelho 1994: 153). Trata-se de um preceito 

canónico instituído pelo Concílio de Trento (1545–1563) e que prevê a afixação e 

proclamação pública das intenções de casamento dos noivos durante pelo menos três 
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domingos consecutivos, de forma a que qualquer pessoa que conhecesse algum eventual 

impedimento que pudessem obstar à celebração da cerimónia o comunicasse à paróquia 

(Carvalho 2011: 96).  

Neste conto, toda a comunidade se encontra em harmonia, o que inclui não só as 

pessoas mas também os animais e a própria natureza, em franca e alegre comunhão. A 

natureza, na figura do choupo, é, desde logo, utilizada pelo narrador para enaltecer a beleza de 

Luzia. O narrador dá nota da religiosidade das pessoas do local, ou, pelo menos, da simpatia 

que votavam aos seus santos, ao referir “a ermidinha branca da Senhora das Graças – que 

devia, vista de lá, sorrir-se para os Espanhóis, como sorria aos Portugueses”, sobretudo ao 

António Valente, seu vizinho, “quando aos domingos assumava à janelita”. Tal parecia ser 

feito com o beneplácito da natureza, já que a  “linda capelinha”, devotada à chamada 

“Senhora (…) del Pilar” como que “alvejava naquele grande trono de verdura”, sob a 

proteção do céu azul (Coelho 1994: 149).   

No final, na missa em que é anunciado o futuro casamento de António e Luzia vemos 

toda a comunidade feliz com a ventura destes, podendo notar-se a felicidade dos próprios 

santinhos da igreja, do povo que assistia, de “uma andorinha, que viera também à missa” e do 

próprio sol, que incidindo sobre as vestes do padre, parecia querer abençoar também aquela 

união, como está patente no excerto a seguir transcrito: 

   

o bom do Sr. Reitor dizia assim (…), com uma grande chapada de sol a bater-lhe na 

casula branca: 

– Na forma do Sagrado Concílio Tridentino… 

Pausa. 

– Ora mal sabem vocês quem se vai casar! – pareciam dizer no altar-mor, a rir, os lindos 

santinhos cheios de flores. 

E o povo parecia perguntar, escutando: 

– Quem será? Quem Será? (…) 

Eram, já se vê, os proclamares do António Valente mais da Luzia. Disse-lhes os nomes 

dos pais, disse-lhes os nomes dos avós, o Sr. Reitor (…) Sorriam-se cá de baixo os do 

povo: 

– Pois vão bem! Pois vão muito bem! 

E o Sr. Reitor, cheio de sol (…), concluía (…), na sagrada forma do estilo, mirando ao 

alto uma andorinha, que viera também à missa: 

– Se alguém souber dalgum impedimento pelo qual os contraentes deixem de receber o 

Santo Sacramento do Matrimónio que pretendem, debaixo de pena de excomunhão maior 

o descubram, e debaixo da mesma pena maliciosamente não o embaracem. 

Ora, ora! Pelo contrário!... Impedimentos não os havia de espécie nenhuma, e todos 

levavam muito em gosto, na freguesia, o casamento: – os santos, o povo, as árvores, as 

andorinhas… E do mais velho ao mais novo, estou em dizer que não houve ninguém que 

nos três domingos dos “parabéns” não provasse a rica “pinguinha”, e ninguém, dos 

quarenta pra baixo, que na boda não desse à perna (…) nesse lindo dia de sol… (Coelho 

1994: 153-154).  
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Trata-se, como se pode notar, de uma grande família, já que todos comparecem na 

boda, partilhando a felicidade dos recém-casados, que estendem a sua hospitalidade a toda a 

comunidade. 

 

 

3.3.4 O conto Terra Mater 

 

A grande família que é a comunidade aldeã, onde as hierarquias têm mais a ver com a 

idade e grau de parentesco do que com os bens e posição social aparece também no conto 

Terra Mater (Dias 1977: 346). Este conto mostra igualmente o ódio que o povo, não só de 

Trás-os-Montes mas de todo o país, nutria pela vida militar (Coelho 2008
a
: 492). 

O momento captado por este conto é a passagem de um destacamento do exército por 

uma das muitas estradas do país que os soldados eram obrigados a percorrer a pé, numa 

manhã quente e soalheira de Julho. Os soldados vão “calados, tristonhos e de mau humor”, 

devido à “nostalgia dos campos” que os invade a todos. Tentavam sem sucesso sacudir a 

melancolia que os amorrinhava, de forma a responder aos apelos do alferes, mas rapidamente 

se desligavam do sítio onde estavam e da marcha, que deveria ser regular, para mergulharem 

novamente, pelo menos em pensamento, «nas delícias do seu “torrão”» (Coelho 1994: 139-

140). Como o narrador refere, a terra de cada um era tão pequena e tão amada que já a sabiam 

de cor (Coelho 1994: 142), e viam agora,   

   

diante de cada um, os campos da sua aldeia; as árvores que davam sombra a esses 

campos; as fontes e as ribeiras que os refrescavam; as casas, as capelas, os caminhos… 

– Pequena e tão pobre! Mas vá lá a gente saber porque há de gostar assim da sua terra! 

E a lembrança de que tinham perdido tudo aquilo, de que os tinham apartado de tudo 

aquilo, mais viva lhes fazia, nesse instante, a saudade do que haviam sido … (Coelho 

1994: 139-140).   
 

 

 

Na aldeia, parecia que nem o sol queimava tão impiedosamente, nem o corpo se 

ressentia tanto do trabalho, sempre aliviado por água ou vinho frescos e alegres jogos e 

conversas. A vida no exército, por seu turno, era-lhes odiosa. Enquanto na aldeia, exceto os 

pais, os padrinhos, o padre e os tios, “todos esses que o próprio instinto colocava mais alto, 

mas, para compensar, (…) mais perto do coração”, todos se sentiam iguais e “apenas a 

diferença de idades, mais do que a dos teres, extremava, sem os separar, os grupos da 

freguesia”, ali os graus de hierarquia separavam verdadeiramente os homens e tornavam-nos 

inimigos. A obediência a que estavam sujeitos, “passiva e sem réplica, obrigatória e 
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contrafeita” afigurava-se, a muitos deles, como uma “cobardia – uma  abjeção e uma 

impostura…”. Por outro lado, enquanto que nas suas aldeias o trabalho que levavam a cabo 

podia ser contemplado e aproveitado, por eles e pelos outros, o trabalho que ali 

desempenhavam parecia-lhes “improdutivo, artificial (…) [e] irreal” (Coelho 1994: 143). Não 

havia sequer guerras em que combater, marchar indefinidamente pelo país só lhes acicatava as 

saudades da terra natal e investir indiscriminadamente contra as populações, homens, 

mulheres e crianças, como, por vezes, eram obrigados a fazer, em eleições e arraiais, 

repugnava-lhes. 

Ainda por cima, não era um tormento que terminasse no final do serviço militar 

obrigatório. Pelo contrário, aquele período “agourava-lhes a vida para todo o sempre”. Com 

efeito, ter sido soldado, ou como se dizia, “ter andado com as correias às costas” era “uma 

inferioridade, uma razão de desconfiança, uma agravante”. Uma vez regressados da tropa, não 

conseguiam integrar-se completamente outra vez no meio de onde tinham saído, pois não 

eram já as mesmas pessoas. A ociosidade a que eram obrigados na flor da vida tornava-os 

inábeis no trabalho agrícola. Adquiriam hábitos alimentares diferentes e “o que bastava a 

alimentar os outros, em quantidade, em qualidade, em amanho, ou era já para eles 

insuficiente, ou era impróprio” (Coelho 1994: 144-145). Vivendo sob a tutela das Forças 

Armadas, habituavam-se a contar   

   

com o comer a horas certas, e sem a consciência de fazerem por ele, o granjear o sustento 

pelo trabalho, conforme manda a doutrina, parecia-lhes depois um sacrifício. 

– Quem fez o trabalho está no inferno! 

– Antes as “correias” do que esta vida! 

E como se dava o mesmo no vestuário, revertendo, dificilmente e como que vexados, ao 

padrão de onde haviam saído – ou sacrificavam a necessidades fictícias o produto do seu 

labor, mais se extremando dos outros num sentido que a estes era antipático – ou, se não 

podiam fazê-lo, convenciam-se, erradamente, de que a fortuna os atraiçoara: 

– Ora aqui está! Andei pra trás comò caranguejo! (Coelho 1994: 145).   
 

 

 

Até com as raparigas ficam arruinados, pois entre si namorar com um soldado ou ex-soldado é 

motivo de desprezo. Daí a cantiga popular: 

   

Ó Maria, tola, tola, 

Olha o que foste fazer! 

Foste casar cum soldado, 

Mais te valera morrer! (Coelho 1994: 145).   
 

 

 

A um galanteio de um soldado, não raro respondiam “– Cruzes, canhoto! Arreda para lá, que 

me pegas a sarna” (Coelho 1994: 196). O conto termina com a deserção de dois soldados, que 
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aparentemente não conseguem resistir à forte atração de uma aldeia à beira da estrada e ao 

canto das lavadeiras, que se ouve cada vez mais nítido, e atiram por terra a mochila e a 

espingarda, como todos sentem vontade de fazer. 

Segundo João Cabrita, este conto espelha bem as emoções que Trindade Coelho terá 

sentido quando foi obrigado a abandonar a sua terra natal (Cabrita 2010: 237-238). Nota-se 

particularmente a saudade entre o quente ambiente da casa paterna do qual se sentiu exilado e 

a “obediência passiva e sem réplica” que tanto lhe terá repugnado no colégio que frequentou, 

na cidade do Porto. Por outro lado, e como João Cabrita refere, durante a sua vida em Lisboa, 

Trindade Coelho bem que poderia dizer: “Pequena e tão pobre! Mas vá lá saber a gente 

porque há-de gostar assim da sua terra!” (Cabrita 2010: 237).   

 

 

3.3.5 Os contos populares 

 

3.3.5.1 Noção 

 

Apesar de significativas diferenças, o conto popular tem determinadas características 

comuns ao conto literário ou consagrado. Ambos constituem narrativas curtas, com um 

reduzido número de personagens pouco caracterizadas e que funcionam como mero suporte 

da ação, em geral bastante concentrada e baseada numa peripécia em particular (Reis e Lopes 

2002: 82). 

A especificidade do que denominamos por conto popular relaciona-se, desde logo, 

com a origem que se lhe atribui. Como o próprio nome indica, advêm do povo, a que Carlos 

Reis e Ana Cristina Lopes associam uma entidade de definição ambígua, um ser coletivo, 

situado, geralmente, em locais periféricos e rurais e pouco permeável à cultura urbana ou dita 

erudita. Como os autores referem, o conto popular insere-se na literatura oral tradicional, a par 

de outras formas como as adivinhas, os jogos de palavras, rezas, canções, pregões, entre 

outros. Estas formas transmitem-se oralmente de geração em geração, assegurando a 

preservação de um património cultural que se cria e desenvolve à margem de significativos 

mecanismos institucionais (Reis e Lopes 2002: 82).  

A ausência de um suporte escrito implica, assim, que o conto popular exista “na e pela 

oralidade”. Tal implica que não se estruture apenas em função do código linguístico, como 

ocorre com o conto literário. O facto de a transmissão oral pressupor a presença, num mesmo 

espaço físico, do narrador e do recetor, implica a presença e significativa importância de 
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códigos paralelos, não linguísticos, como o código cinésico, que se relaciona com a expressão 

corporal, o código proxémico, relacionado com a distribuição no espaço do emissor e dos 

recetores, e que assume particular importância em determinadas práticas rituais que, por 

vezes, acompanham a narração, nomeadamente nas comunidades tradicionais africanas, e o 

código para-linguístico, relacionado com a entoação da voz e as suas modulações, que dão 

ênfase a determinados vocábulos ou passagens (Reis e Lopes 2002: 83).  

Uma das características diferenciadoras entre o conto popular e o conto literário é o 

tipo de emissor. Enquanto no conto literário o autor pode ser claramente identificado e 

situado, no conto popular o emissor tem um estatuto complexo. Os contos populares 

correspondem a “discursos anónimos, legitimados pela comunidade em que circulam”. É esta 

que, enquanto sujeito coletivo, emite e reemite este legado tradicional. Neste sentido, um 

conto popular não se esgota aquando da sua realização. Tendo na sua base um esquema 

relativamente abstrato, pode ser concretizado e atualizado de forma diferente pelos vários 

intérpretes, o que implica a existência de diversas variantes de cada conto. Os intérpretes 

dispõe, assim, de alguma liberdade de atualização discursiva, podendo introduzir certas 

inovações, “reordenar parcialmente os elementos constitutivos do conto” ou introduzir novos 

motivos. Esta liberdade é, contudo, limitada, pois a estrutura de base, emanada da tradição, 

tem de ser mantida. Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, referem-se, assim, a uma absoluta 

“imperatividade da tradição”, que limita a criatividade individual. Como os autores 

sublinham, as várias variantes dos contos nunca anulam os “esquemas formais e semânticos 

herdados das gerações anteriores”, mantendo, assim, estruturas a que os autores se referem 

como estereotipadas e repetitivas. É a comunidade como um todo que permite ou não 

determinadas inovações, censurando-as coletivamente com base nos seus costumes, ética e 

crenças e não adotando inovações que se oponham às normas valorativas consensualmente 

aceites pela mesma (Reis e Lopes 2002: 83-84).  

No que respeita às temáticas tratadas, o conto popular é bastante abrangente, existindo 

diversos tipos de conto, como os religiosos, maravilhosos ou de encantamento, anedóticos, de 

exemplo, de animais, etiológicos, que procuram explicar a origem de determinado lugar ou 

ser e de adivinhação, que giram em torno de uma adivinha. Até hoje, não foi possível 

determinar com certeza uma origem última e comum dos contos populares, no entanto, 

segundo os mesmos autores, afigura-se plausível que constituam “resíduos de crenças e mitos 

primitivos que se foram progressivamente adaptando a novos cenários culturais” (Reis e 

Lopes 2002: 84-85).  
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No que às personagens respeita, verifica-se uma “regra do anonimato”. Tratam-se, 

com efeito, de personagens funcionais, que encarnam “atributos e percursos culturalmente 

cristalizados”, como é o caso dos reis, princesas, aias, padres, dragões, moleiros, entre outros. 

Esta universalidade, no plano enunciativo, é garantida pela predominância de fórmulas 

introdutórias tradutoras de uma indeterminação cronológica, como “Era uma vez”, que 

permitem situar o conto num “passado indefinido” e, assim, “permanentemente reatualizável” 

(Reis e Lopes 2002: 86).  

 

 

3.3.5.2 Algumas recolhas efetuadas por Trindade Coelho 

 

Trindade Coelho cultivou o gosto e a recolha de contos populares, mormente contos 

regionais transmontanos que eram ouvidos na sua terra natal. Ora ouvindo diretamente e 

registando por escrito os contos (Coelho 1993: 125), ora utilizando registos escritos efetuados 

por pessoas da sua confiança, a quem o pedia, conseguiu publicar várias peças em jornais e 

revistas da época (Coelho 1993: 137).  

Foi o caso, por exemplo, do Conto das Três Maçãzinhas de Ouro que o autor publicou 

pela primeira vez na revista Tribuna, de 5 de fevereiro de 1899, por ocasião do primeiro 

centenário do nascimento de Almeida Garrett e que, após várias afinações do texto, incluiu na 

3ª edição de Os Meus Amores, na secção a que chamou Amorinhos, constituída por vários 

contos recolhidos da tradição oral e do Conto da Infeliz Desgraçada, publicado pelo também 

pela primeira vez em 1899, na mesma revista e depois incluído, em 1901, na 3ª edição de Os 

Meus Amores (Coelho 1993: 125-138).  

O autor entendia ser fundamental, na transcrição deste tipo de obras, manter o seu 

“estylo quasi infantil, ou ao menos ingenuo”, conferindo-lhe, simultaneamente, uma “nota 

esthetica”, como escreveu em carta a Louise Ey, datada de 4 de abril de 1902 (Coelho 2008
a
: 

699).  

Numa nota que antecede o Conto das Três Maçãzinhas de Ouro, publicada na 

Tribuna, o autor dá nota do seu “pesar” pelo facto de, na versão que escreveu, e apesar de 

muito se ter esforçado, não ter conseguido incutir-lhe o  

   

cunho de simplicidade e fluência (…) inerente à sintaxe do povo. 

Ouvido em Trás-os-Montes (Mogadouro), a sua reprodução na escrita levou-nos algumas 

horas – e muito houvemos de retocar ainda, em três ou quatro provas de granel, no intuito 

de o afinarmos… 
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Não o conseguimos, porém, nem sequer de forma a satisfazer-nos modestamente; mas 

como quer que certos retoques nos tenham já acudido posteriormente, um dia 

reproduziremos o conto com esses retoques, visto que ele, por ser tão lindo, tudo merece 

(Coelho 1993: 125).   
 

 

 

Augusto Dias afirma que as “afinações” efetuadas posteriormente, e que se revelam na 

versão publicada n’ Os Meus Amores, regra geral, não melhoram o texto, antes o distanciam 

mais da versão oral, “dando-lhe um sabor hipoteticamente literário”, com o “qual sintaxe e 

estilo populares muito perderam” (Coelho 1993: 125-126). O mesmo aconteceu com as 

alterações feitas ao Conto da Infeliz Desgraçada após a sua primeira publicação na revista 

Tribuna. Augusto Dias, na coletânea que intitulou de O Senhor Sete: Histórias tradicionais 

portuguesas, por si organizada e comentada, incluiu as primeiras versões, publicadas na 

revista Tribuna, destes dois contos, contrapondo-lhe, em várias notas de rodapé, as alterações 

posteriormente efetuadas por Trindade Coelho. Da comparação dos dois textos pode 

claramente aferir-se que as primeiras revelam um estilo mais arcaico, que privilegia 

construções frásicas mais primitivas, enquanto o estilo das segundas é mais marcadamente 

literário.  

 

 

3.3.6 O Senhor Sete 

 

O Senhor Sete: Histórias tradicionais portuguesas é o título de um volume, 

organizado e comentado por Augusto da Costa Dias, que reúne diversas recolhas orais e 

artigos sobre folclore
18

 que Trindade Coelho publicou em diversos jornais e revistas, e que foi 

publicado pela editora Portugália em 1961 e, posteriormente, em 1993, pela editora Veja. 

Com efeito, em 1891, Trindade Coelho começou a publicar no jornal Popular diversas 

recolhas folclóricas. O autor continua o estudo e a publicação de material folclórico durante 

cerca de dez anos, em jornais e revistas, como a Tradição, o Repórter e a Tribuna (Topa 

1995: 146-147). Estava-se, de facto, numa época em que, como Augusto Dias afirma, o 

folclore estava na moda. O  gosto pela poesia popular era cultivado numa grande quantidade 

de jornais e revistas, sendo que algumas publicações diárias faziam questão de, em todos os 

números, divulgar novas quadras populares (Coelho 1993: 12).      

                                                           
18

 Por folclore pode entender-se o “conjunto de bens e formas culturais tradicionais, predominantemente de 

caráter oral e local” (Coelho 1997: 176). 
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Como se demonstrou, as recolhas e estudos folclóricos de Trindade Coelho 

influenciaram, em grande medida, a sua produção literária. Tal como Francisco Topa refere, 

os seus contos impõem-se pelo estilo vivo e simples, próximo da tradição oral e da linguagem 

falada, ainda que nem sempre tenham aproveitado totalmente a riqueza sintática dos textos 

recolhidos e que, em parte, lhes serviam de inspiração e motivo, como se referiu em relação 

aos contos populares (Topa 1995: 146-147). 

A primeira e principal parte deste volume, e que lhe dá título, é o resultado dos 

esforços de Trindade Coelho na prossecução de um projeto que anunciou em 1901 e que não 

chegou a finalizar. Trata-se da recolha de todos os elementos da cultura oral e tradicional 

onde o algarismo sete figura (Topa 1995: 146-147). Na Tradição, de 3 de Março de 1900, o 

autor expõe as linhas gerais do projeto, que visa divulgar  

   

tudo o que a minha paciência para coisas do povo tem coligido – aqui, além, acolá –, em 

que entre o algarismo 7, que é, como se sabe, muito do agrado popular. Começarei pelas 

quadras que estão nesse caso, incluindo, está bem de ver, as que se referem ao Setestrelo; 

passarei depois aos ditados, rifões, parlendas e frases feitas, em que esse algarismo figure 

também; aos respondos, esconjuros, orações e adivinhas, em que o mesmo se dê; e, por 

último (e quem sabe lá se o mundo se não acabará primeiro!), ao que também respiguei de 

setes na literatura popular já coligida: xácaras, romances, solaus, contos, etc., etc. (Coelho 

1993: 17).   
 

 

 

De facto, o número sete tem uma importância muito significativa em quase todas as 

civilizações, desde as mais antigas às contemporâneas, estando expressivamente representado 

em vários aspetos da vida humana. Como Francisco Topa lembra, são sete os dias da semana, 

os dias que dura cada período lunar, as cores do arco-íris e as notas da escala musical (Topa 

1995: 146-147), entre tantas outras coisas, o que leva Trindade Coelho a apelidá-lo de Senhor 

(Coelho 1993: 18).   

Grande parte das recolhas consagradas ao “Senhor Sete” são quadras populares. Como 

é comum nos cancioneiros, as quadras incidem, em grande parte, sobre a temática do amor, 

do casamento e do namoro, ora de forma mais sentimental, ora de forma mais jocosa, como as 

seguintes, respetivamente:   

   

Lá te mandei um raminho 

De sete rosas iguais, 

No meio ia um suspiro 

Do muito que me lembrais (Coelho 1993: 17). 

 

Quatro com mais três são sete, 

Meu amor, já sei contar, 

Já me enganaste uma vez, 

Não me tornas a enganar (Coelho 1993: 19).   
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Várias destas quadras relacionam-se com o Setestrelo. Setestrelo é o nome vulgar por 

que se designa uma constelação formada por sete estrelas e vizinha das constelações de 

Andrómeda e Perseu, que pode ser vista sobretudo no mês de Maio. Na poesia popular este 

nome aparece muito frequentemente, como Trindade Coelho demonstra com as recolhas 

efetuadas (Coelho 1993: 25). Francisco Topa destaca a beleza literária de algumas quadras, 

nomeadamente a limpidez da imagem sugerida pela seguinte quadra (Topa 1995: 146-147): 

   

Setestrelo vai em pino, 

E o cajado vai virando, 

As ovelhinhas de Deus, 

A volta que vão levando (Coelho 1993: 30). 
 

 

 

Integram igualmente esta parte da coletânea diversas expressões, provérbios, rimas em 

jogos infantis, superstições (Topa 1995: 146-147) e, enfim, tudo aquilo que Trindade Coelho 

classificou como um “respigo avulso, quase inclassificável, de pequeninas coisas muito 

curiosas” que se encontram dispersas na memória coletiva e que, neste projeto, vão, 

provavelmente pela primeira vez, “enfim, encontrar-se juntas, formar série” (Coelho 1993: 

41). Para mencionar apenas algumas, é o caso de estar nas suas sete quintas, sete cães a um 

osso, sete diabo te espete, o homem dos sete ofícios, as sete vidas que se diz que os gatos têm, 

entre muitas outras situações. Para além de mencionar a expressão, provérbio ou rima o autor 

tece sobre ele várias considerações, de grande interesse literário. Também algumas quadras 

lhe merecem comentários específicos, que na opinião de Francisco Topa, por vezes, 

apresentam um interesse superior ao do texto recolhido (Topa 1995: 146-147).    

Nesta coletânea, estão também reunidas quadras de um cancioneiro transmontano, que 

Trindade Coelho publicou na revista Repórter, em 1893, e partes de um cancioneiro popular, 

que o autor publicou na Revista Nova, no mesmo ano (Coelho 1993: 93), assim como o que 

Augusto da Costa Dias reuniu sob o título de Miscelânea Folclórica, e que inclui elementos 

diversos, tais como adivinhas, uma receita, uma praga e alguns epitáfios burlescos (Topa 

1995: 146-147). 

Como referido anteriormente, e sugerido pelo título da coletânea, integram-na 

igualmente alguns contos populares (Coelho 1993: 123-176). No final, são compilados alguns 

artigos de Trindade Coelho sobre o nacionalismo literário e as diferenças entre a vida na 

cidade e no campo (Coelho 1993: 177-225).     
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Capítulo IV. O homem e o escritor no seu tempo 

 

 

1. No plano literário 

 

1.1 Antinomia cidade/campo 

 

Como Feliciano Ramos afirma, Trindade Coelho foi um homem em profundo 

desacordo com o seu meio social, para o que o inclinava a sua peculiar estrutura moral. Como 

o autor refere, o “homem civilizado” repugna-o, sentindo-se antes cativado pelas virtudes e 

méritos da vida simples e modesta, que associava sobretudo ao campo e às aldeias (Ramos 

1947: 27). Atraía-o fortemente tudo o que se relacionasse com o povo e as tradições e artes 

populares. Como confessa em carta a Louise Ey, em 19 de Outubro de 1903, muito “desejaria 

ter uma fortuna modesta que [lhe] (…) permitisse ir para uma aldeia, e não tornar a sair de 

lá”, dando nota do quanto lhe custava “encarar” o seu “semelhante”, naquelas “paragens… 

civilisadas” (Coelho 2008
a
: 569). 

O autor deixou clara esta preferência, não só na sua obra literária e epistolográfica, 

mas em várias crónicas publicadas em jornais e revistas. Num artigo publicado no Repórter 

de 6 de Abril de 1893, onde descreve os vários rituais que marcam o Dia de Reis na sua terra 

natal, aborda a temática da antinomia entre campo e cidade: 

   

Na aldeia, sim, na aldeia é que vale a pena passar o dia de Reis! E o Natal. E a Páscoa. E 

o Entrudo. A vida toda. Por essas províncias, ontem à noite, cantaram-se os Reis. Em 

Lisboa, quem deu fé que passasse a véspera de Reis?? Mais queria estar na minha terra, 

ontem à noite, a ouvir os rapazes, do que em S. Carlos a ouvir o Masini (Coelho 1993: 

213). 
 

 

 

No mesmo texto, contrapõe a impessoalidade que reina nas cidades, sobretudo na 

maior do país, com o calor humano e da natureza que sente afagar as pessoas nas aldeias. De 

Lisboa, diz que é uma terra grande, mas que não “tem poesia nenhuma” (Coelho 1993: 213). 

Apesar das grandes casas e palácios, as pessoas, em sua opinião, sentem-se 

   

como num acampamento de zíngaros, que o acaso reuniu e baralhou.... “Que tipo!” “Que 

cara” “De quem será esta casa?” Lisboa! Isto não presta! É frio, é desaconchegado, é 

hostil… (…) Não se vêem senão caras! Vêem-se caras, não se vêem corações (Coelho 

1993: 213-214). 
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Na aldeia, por sua vez, a comunidade é unida. Sentem pertencer todos a uma grande 

família comum, que inclui não só as pessoas, mas os animais, a natureza e o próprio espaço 

envolvente, tal como descreve: 

   

Na aldeia, sim. Toda a gente nos conhece; conhecemos toda a gente. (…) Até as árvores 

nos dizem adeus: 

– Adeus, Sr. Josesinho! Quer flores? Quer ninhos? Quer sombras? 

E as fontes? 

– Ande, venha cá matar a sede! (…) 

E então as hortas? Parece mesmo que falam à gente (…) E os lameiros?  

– Manda-me cá os bois se os queres medrados. 

E os bois? 

– Lá vamos nós lavrar a cortinha! 

(…) ouvindo os velhos, convence-se a gente que somos todos parentes… E há lá sempre 

uma certa casa que tem um cantinho onde nós nascemos… Procurando bem – e mesmo 

sem procurar! – encontra-se sempre uma árvore que deu a madeira para o nosso berço… 

Às vezes é uma grande nogueira que ainda por cima nos dá nozes! 

Ai, ai, que linda é a aldeia! (Coelho 1993: 213-214)… 
  

 

 

Esta sua visão da dicotomia entre cidade e campo está em sintonia com o tempo em 

que viveu. A aversão à cidade e a apologia da vida rural marcaram a obra de muitos escritores 

deste tempo, não só dos neogarrettianos e simbolistas. Influenciou a fase final da obra de 

escritores conotados com o realismo, como Eça de Queirós, que, em Cidade e as Serras, faz 

uma forte crítica à civilização moderna, através da vida da personagem principal que, rodeada 

de todas as mais recentes inovações tecnológicas, em Paris, vive uma vida de tédio e 

infelicidade e, quando se encontra no campo, na terra natal dos seus antepassados, numa casa 

desprovida de conforto e sem acesso a qualquer tecnologia, reencontra a alegria e a vontade 

de viver (Dias 1977: 214). Este caso paradigmático não é o único que poderia ser referido. 

Esta tendência marcou igualmente escritores realistas como Antero de Quental e Oliveira 

Martins (Dias 1977: 170). 

Como já referido anteriormente, a aldeia e o folclore estavam “na moda” (Dias 1993: 

12). Neste sentido, era comum escrever sobre a aldeia, mesmo entre aqueles a quem ela 

genuinamente pouco atraía, ou, como Trindade Coelho ironicamente refere, entre os que a 

conhecem apenas “de a ver pintada nas caixa de fósforos” (Coelho 1993: 71). 

 

 

1.2 Entre o realismo, a idealização e o simbolismo 

 

O amor do autor pela sua terra, pela sua natureza e pelas suas gentes, transparece nos 

seus contos, levando a uma certa idealização da vida na aldeia. Estes não deixam, no entanto, 
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de conter igualmente descrições extremamente realistas. É neste sentido que Laura Castro 

refere a existência, no conto rústico de Trindade Coelho, de um “vínculo unitivo muito 

particular de realismo e idealização”, concretizado na “osmose entre descrição exacta e elogio 

emotivo da ruralidade” (Castro 2004: 31). Dá como exemplo de uma descrição bastante 

realista, de um momento na manhã de uma aldeia: 

   

Ia já pela aldeia um claro rumor de vida – gente que passava para os campos, os (…) 

solavancos dos carros no empedrado pessimo da rua, os patos da visinhança que saiam em 

rancho para a digressão pelos prados, grasnando ruidosamente, levantando-se em vôos 

curtos, espantados da aggressão accintosa dos rapazes. Havia mais de uma hora que alli 

perto se ouvia o retimtim agudo do martello do ferrador atarracando cravos na bigorna. Já 

o reitor passara para a missa, em batina, muito hirto e vagaroso, as chaves da egreja na 

mão esquerda e na direita a cabacita do vinho. E áquella hora, onde iria já a missa! A 

ultima beata, encapuchada e lenta, recolhera, trazendo comsigo a esteira em que ajoelhára 

na egreja. Havia mais de meia hora que o João carpinteiro, no meio da rua, dava com 

valentia n'um carro cujo eixo ardera na vespera, e que era urgente compor, p'los modos. 

Até o Ernestinho do estanco abrira já a loja, e subira á varanda a 

regar os mangericos. Começos da labuta diaria, emfim; os senhores sabem (Coelho 2006: 

82-83). 
  

 

 

Esta passagem foi retirada do conto Abyssus abyssum, no qual dois irmãos, 

desobedecendo às ordens da sua mãe, resolvem ir andar de barco sozinhos no rio, ao final de 

uma tarde. Entretanto anoitece e os dois irmãos resolvem remar rio adiante até ultrapassarem 

a estrela Vesper, a mais brilhante que viam no céu, até que, esgotados, adormecem e largam o 

leme e os remos, que caem na água. Acordam com o barco a ser violentamente atirado pela 

corrente contra as rochas, acabando por cair num redemoinho e morrerem, perante a 

indiferença da estrela, que continuava distante e inalcançável (Coelho 2006: 82-90).   

A propósito do final da última citação – “emfim; os senhores sabem” (Coelho 2006: 

83) –, considera-se importante referir igualmente que esta proximidade ao leitor e a sua 

interpelação direta é uma característica que marca a literatura deste período e, assim, uma das 

marcas do tempo em que viveu na obra do autor, a par das aqui referidas. 

A propósito do realismo das suas descrições, Óscar Lopes defende que, apesar de 

Trindade Coelho ter enveredado por caminhos literários que de modo algum podem ser 

confundidos com os caminhos do naturalismo, alcançou, nos seus contos, “um equilíbrio e um 

nível de estética realista raramente alcançados pelos naturalistas encartados seus 

contemporâneos” (Lopes 1987: 52).  
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1.2.1 A crítica social n’ Os Meus Amores 

 

Segundo Augusto da Costa Dias, na obra literária de Trindade Coelho a aldeia aparece 

como uma “comunidade fraternal e ideal indiferente às distinções sociais, e indemne de 

qualquer sobressalto ou instabilidade” (Dias 1977: 72). Parece evidente que Trindade Coelho, 

nos termos utilizados por Augusto Dias, decantou e aformoseou as suas memórias de infância. 

Com efeito, o próprio afirma que os seus contos “são saudades” (Dias 1977: 360). Também 

Óscar Lopes os considera como a expressão de uma “saudade idealizadora” do modo de vida 

e das tradições rurais (Lopes 1987: 51).  

No entanto, Ernesto Rodrigues denuncia as várias tensões latentes sob a escrita 

aparentemente serena do autor. Segundo este autor, sob uma capa aparentemente idealizadora, 

a crítica social está patente ao longo de toda a obra literária de Trindade Coelho (Rodrigues 

2008
a
: 21-28). Nas suas próprias palavras, nos contos que integram Os Meus Amores 

encontram-se “literariamente denunciadas” diversas marcas de fenómenos que marcam 

negativamente o país e a região, como o militarismo, que já se analisou, no conto Terra 

Mater, o analfabetismo e o nepotismo (Rodrigues 2008: 21).  

Como Ernesto Rodrigues nota (Rodrigues 2008: 21), no conto Manuel Maçores, 

quando este no final é preso tem de pedir a alguém que lhe leia o seu número de prisioneiro, 

que doravante será sua primeira identificação, pois, sem estudos de qualquer espécie, não 

sabia “como se lia aquilo” (Coelho 1994: 239). No mesmo conto, verificamos como um 

influente e rico proprietário manipulou a opinião pública de forma a conseguir a prisão da 

personagem principal (Rodrigues 2008: 28). 

Em Typos da Terra, e de forma muito explícita, o narrador dá nota do ambiente 

boémio  e literário de uma pequena vila rural, marcado pelo plágio e pelo ultrarromantismo 

(Rodrigues 2008: 27). A ação deste conto passa-se na praça principal de uma vila, ao final da 

tarde, quando os “figuros” da terra, janotas de fato e casaco, empregados públicos, se 

encontram e conversam entre si, elogiando-se e falando mal uns dos outros, ao acaso, 

conforme as pessoas presentes no momento. Percebem-se várias questões políticas, de 

nomeações públicas, e dos jogos sujos que se fazem para as conseguir obter ou revogar 

(Coelho 2006: 43-56). É possível determinar que se tratará de uma vila com características 

marcadamente rurais – “Os grupos tinham-se reunido em volta do Pelourinho. Passava gente 

que vinha do trabalho, da labuta aspera da eira, homens com malhos, e mulheres de cestas á 

cabeça” (Coelho 2006: 51) – e aqui se denuncia o facto já referido de as aldeias e as pequenas 

vilas importarem muito mais facilmente o pior das grandes cidades que o melhor. 
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Em À Lareira, encontram-se marcas da impunidade (Rodrigues 2008: 22) e do 

antissemitismo (Rodrigues 2008: 28) que proliferam na região. As personagens, com efeito, 

referem-se-lhes nestes termos: 

   

– Bem no merece, aquele judeu! Veio para aí, a pão pedir, e agora não fia a um pobre 

cinco réis. Lá fez a sua casa nova, lá vai apanhando à roda aquilo que pode – hoje 

aumenta um palmo a uma parede, amanhã aumenta outro, e não há uma junta de paróquia, 

uma Câmara, um diabo, que ponha cobro à ladroeira!   

– São todos assim! […] Daqui a pouco tiram-nos os olhos; depois levam-nos a camisa; e 

como vão medrando como os tortulhos, não há de tardar que se não vejam aí senão 

judeus! (Coelho 1994: 167). 
  

 

 

No mesmo conto, nota-se a presença da palavra judeu utilizada enquanto insulto, não 

sendo um caso único na obra. Num outro conto – Sultão – encontra-se a expressão ‘mentir 

como um judeu’ (Coelho 2006: 21). O autor discorre sobre este assunto numa nota de rodapé, 

n’ O Senhor Sete, afirmando que em Trás-os-Montes existem terras onde habitam quase 

exclusivamente judeus e estes se encontram, um pouco, por todos os povoados. Verifica-se 

igualmente uma forte antipatia pelos judeus, talvez ligada ao facto de estes, geralmente, 

conseguirem certa prosperidade económica. A este propósito, Trindade Coelho conta a 

respeito de uma intervenção de um deputado transmontano, no Parlamento, que como solução 

para o défice propunha, de dez em dez anos, confiscar aos judeus toda a sua fortuna, deixando 

a cada um apenas “uma mula e 10 moedas”, com os quais, ao fim de dez anos, estariam outra 

vez ricos, podendo novamente ser confiscada a sua fortuna e assim sucessivamente (Coelho 

1993: 52).  

Tragédia Rústica (Coelho 2006: 71-81) aborda o abandono de uma criança pela mãe e 

pela avó, que preferiram deixá-la durante a madrugada na soleira da porta de José Grilo do 

que entregá-la ao pai, que a amava. A criança foi logo recebida imediatamente por José Grilo 

em sua casa como mais um membro da família, e, de seguida, pela esposa, depois daquele lhe 

ter jurado que o filho não era dele: 

   

– Andem! a pé! levantem-se! está aqui este innocentinho que vem dar os bons dias á 

gente! 

(…) – Elle quem diabo ha por ahi que tenha leite? A filha […] do Antonio das Varedas, é 

verdade, a Brites que lhe morreu o cachopo. 

(…) – Que se não demore, ouves? que se lhe paga aquillo que fôr. 

(…) – Ó mulher, nada de afflicções, é tal e qual como se fosse nosso, faz de conta... – 

observou (…) logo o José Grillo que percebia o ar taciturno da femea. 

Ella só redarguiu que nosso era um modo de fallar. Seria d'elle, mais de qualquer 

desavergonhada... (…) como visse que a mulher continuava n'um estardalhaço, muito 

afflicta, desaustinada pelos cantos da casa, o José Grillo virou-se para ella e disse-lhe 

muito solemne: 
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– Pois assim me Deus salve como não é meu o rapaz. 

Ao ouvir assim fallar o seu José, a senhora Joanna voltou-se logo para elle, olhos 

esbugalhados, muito suspensa. 

– Juras pelas cinco chagas, ó homem? 

– Juro pelas cinco chagas.  

– Assim te Deus dê saude, ó José? 

– Assim me Deus dê saude. 

– Preto sejas tu como o teu chapeu? 

– Preto seja eu como o meu chapeu. 

(…) A senhora Joanna botou-se logo a correr para um canto da casa, e abrindo a arca de 

pinho, do bragal, entrou aos beijos a uma Nossa Senhora da Conceição (Coelho 2006: 72-

73). 
  

 

 

No final, o pai do bebé encontra-o e fica com ele, para deleite de toda a comunidade 

(Coelho 2016: 80-81). 

 Como já referido, também em À Lareira o leitor se depara com uma criança 

“enjeitada” na roda, o mecanismo que permitia, legal e anonimamente, abandonar as crianças 

recém-nascidas, e que, em Portugal, só veio a ser extinto em 1867 (Paulino 2014: 186).  

Em Idílio Rústico, apesar do bucolismo das paisagens e da cenas, não deixa de 

comover o facto de crianças de tão tenra idade pastorearem sozinhas os rebanhos, ao longo de 

dia e noites inteiras, sob a ameaça de vários perigos. Neste conto, é possível acompanhar duas 

crianças, Gonçalo e Rosária, dois amigos que se encontram quando cada um levava o seu 

rebanho a pastar, na solidão da serra, acabando por passar o dia juntos e a noite, num abrigo 

de pastor isolado. Tudo corre pelo melhor, mas percebe-se a presença de vários perigos, como 

os lobos (Coelho 2006: 3- 13).      

Menciona-se ainda a indiferença das pessoas em Mater Dolorosa, que contrasta com a 

compaixão dos animais. Neste conto, assiste-se aos últimos momentos da vida do filho de 

Luísa, uma mãe especialmente carinhosa, que vivia com e exclusivamente para o seu filho 

bebé (Coelho 1994: 225-229): “As vizinhas diziam-lhe, ainda não havia muito:  

– Credo, mulher! Tanto beijo! Com tantos beijos que dás no pequeno, assim até lhe 

chupas as cores!”. De repente, a criança adoeceu, ficando cada vez pior (Coelho 1994: 225-

226). Chamado por Luísa para lhe receitar qualquer remédio, o médico/barbeiro tira-lhe todas 

as esperanças: 

   

– Olha, sabes que mais? Pensa noutro, que esse está pronto. Fora como se a apunhalasse 

no coração, o José Bernardo; porque ela mesma, a despeito de se querer enganar, quase 

perdera a esperança havia dias . e sentia-se morrer também!  

– Ó Sr. José Bernardo! Mas isto assim é sem remédio?!... – ainda ela perguntara ao 

barbeiro.  

– Já te disse. Arranja outro, que esse está pronto. 

Como a ferira aquela crueldade! 
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– Mas venha sempre, Sr. José! – suplicara ela. E ele respondera-lhe que não voltava – 

“porque era escusado”.  

E precisamente porque não voltara, esse dia tinha decorrido toda ainda mais triste, sem 

ver ninguém, sozinha com a sua dor e a dor do seu filhinho doente! (Coelho 1994: 226). 
  

 

 

Apenas uma vizinha que passou lhe perguntou pelo filho: 

   

– Então, Luísa? 

– Assim… Não sei… O que Deus quiser. 

– Deus quer tudo plo melhor. E olha, Deus to leve!  

A vida são trabalhos. 

«… E tivera filhos que lhe tinham morrido, essa mulher!... Pois seria possível a 

resignação?!... mas ela própria (lembrava-se!) quando morrera a filhinha da Inês dera-lhe 

também os “parabéns” plo anjo: – Sentimentos plo filho (como se dizia na terra) e 

parabéns plo anjo. – Também dissera assim… Oh, mas não era ainda mãe: fora cruel sem  

saber!» (Coelho 1994: 228-229). 
  

 

 

A indiferença dos seres humanos contrasta com a aparente solidariedade das andorinhas, que 

“pareciam dizer-lhe (…): 

– Coitadinho do teu filho! 

E os filhos das andorinhas: 

– Coitadinho do nosso irmãozinho!” (Coelho 1994: 226-277) 

 

 O conto Para a escola, encerra, como já referido, uma crítica ao sistema de ensino, sobretudo 

primário. 

Ao longo de Os Meus Amores, deparamo-nos igualmente com a presença fogaz de 

mendigos, que completam o quadro de carência económica da região (Rodrigues 2008: 27). 

Estes contam, geralmente, com a generosidade da comunidade, como acontece no conto À 

Lareira, quando uma mulher, à noite, vai pedir esmola a casa dos Lorna (Coelho 1994: 174-

175).   

Augusto da Costa Dias refere uma evolução de um amor contemplativo do povo para 

um amor-ação, mais virado para as ações de melhoria da sua qualidade de vida do que para a 

pura divulgação das suas belezas, que terá norteado a escrita dos contos de Os Meus Amores 

(Dias 1977: 330).  

Considera-se pertinente referir que sendo Trindade Coelho um homem justo – a sua 

admirável carreira de delegado judicial e jurisconsulto atesta a justeza do seu raciocínio – e 

com uma grande capacidade de observação do meio social e natural – atestam-no várias das 

suas composições literárias – não poderia certamente, desde muito cedo, deixar de encontrar 

problemas no meio rural e popular que tendia a idealizar. Esta idealização, fruto da grande 
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admiração e ternura do autor por estes meios, não consistiu, contudo, numa espécie de filtro 

que ocultasse os seus lados menos bons, mas no realçar das suas qualidades e virtudes.  

Considera-se que a crítica não foi mais explícita, não porque o autor não 

compreendesse bem os problemas do meio que amava e retratava, mas porque na sua 

conceção de arte e de literatura cabe apenas o que é belo e o que é moral e não o seu oposto, 

como já se demonstrou (Coelho 2008
a
: 507). Ao mesmo tempo, o autor considera que a crítica 

na obra literária deve ser transversal e impercetível (Coelho 1987: 46). 

A crítica mais dura fica, assim, reservada, para os artigos jornalísticos ou para as obras 

doutrinais. Para se exemplificar, aponta-se o episódio narrado por Trindade Coelho, e já 

mencionado, em que este declamou trechos do poema D. João, de Guerra Junqueiro, num 

teatro na Figueira da Foz, enquanto ainda era estudante, e escandalizou o público. O episódio 

foi descrito pelo autor num artigo de jornal (Coelho 1882: 3) e no capítulo Poetas balneares 

do seu livro de memórias In illo tempore (Coelho 1969: 55-61). Enquanto no primeiro a 

crítica à sociedade é bastante direta e agressiva, como já referido, com o autor a referir como a 

sociedade estava, em sua opinião, “podre por fôra e podrissima por dentro” e revelar todo o 

seu “nojo” por esta se escandalizar e enfurecer mais com a constatação dos seus defeitos e 

vícios, num simples poema, do que com eles mesmos, no referido capítulo de In illo tempore, 

a crítica é muito mais indireta, com este tipo de expressões a desaparecem completamente. O 

autor conta apenas como a sala se foi esvaziando à medida que a declamação avançava, 

perante o escândalo geral. Em ambos os textos está presente a crítica ao gosto 

ultrarromântico, que tende a ignorar os poetas revolucionários, como Guerra Junqueiro. No 

primeiro, o autor escreve, de forma muito explícita, o seguinte:  

   

Vae tudo assim! A poesia valente, a forte poesia revolucionaria não vale os três passos en 

avant de uma contradança. Um poema de Junqueiro, não vale o Noivado do sepulchro, 

uma ode de Quental não vale o Descrido, Antonio Feijó e Luiz de Magalhães são dous 

enormes talentos desabrochando na tréva (Coelho 1882: 3)! 
  

 

 

No segundo, tal é dito de forma mais suave, recorrendo ao humor como forma de crítica: 

   

As senhoras gostavam muito daquilo [das declamações no teatro], e as meninas, 

principalmente as casadoiras; mas uma vez, como as meninas fisgassem a troça, 

encheram-se de ânimo não sei quantas, e vieram, por pirraça, ter connosco para que 

recitássemos! 

Cada um desculpou-se; alguns largaram a fugir; – não sei como, umas poucas agarraram-

se a mim! 

– Há-de recitar! há-de recitar! 

– Mas, minhas senhoras, nunca fiz versos… Não sei… Não sou poeta… 

– Ora não fez! – Ora não sabe! – Ora não é poeta! – Há-de recitar! – Há-de recitar! 
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Pensando que me largariam, desculpei-me que só sabia… a Morte de D. João! – Pois há-

de ser A Morte de D. João!  

– Oh, minhas senhoras, mas… (Eu queria lhes dizer que era forte!) 

– Não há mas! Temos ouvido que é muito bonita, essa Morte de D. João! É do Soares de 

Passos, não é? 

– Sim, muito bonita… É do Junqueiro. Mas… quero dizer… porém… – E desfechava-

lhes com as adversativas, a ver se me percebiam: Mas… porém… todavia… 

Qual?! Estava filado (Coelho 1969: 57)! 
  

 

 

 

1.2.2 O simbolismo e o predomínio do emocional 

 

Segundo Feliciano Ramos, encontra-se nos contos de Trindade Coelho o seu rasto 

autopsicológico. Estes são, assim, autobiográficos, não ao nível dos acontecimentos narrados 

mas, sobretudo, ao nível das emoções que aí se encontram plasmadas. Desta forma, e como já 

referido no capítulo anterior, o assunto de cada conto de Trindade Coelho é uma emoção 

(Ramos 1947: 42). Neste sentido, difere de parnasianos e realistas. O autor integra-se, assim, 

e segundo Feliciano Ramos, na chamada geração de 90, que reabilitou a emoção, a 

imaginação e o sentimento, como partes integrantes - embora não as únicas - de todos os 

produtos artísticos (Ramos 1947: 44). 

É deste modo que, segundo o mesmo autor, Trindade Coelho “se acolhe às novas 

direções do seu tempo”, enquanto escritor e artista. No entanto, a forte presença do que 

Feliciano Ramos designa por interioridade, nos seus contos, não excluindo deles as funções 

do pensamento lógico e da rigorosa observação sensível da realidade exterior. O próprio autor 

fez esta interpretação da sua obra, que, de acordo com Feliciano Ramos, se integra na 

atmosfera simbolista em que a arte, ao tempo, se encontrava envolvida (Ramos 1947: 44).  

Segundo o mesmo autor, a teoria estética do conto formulada por Trindade Coelho não 

é uma construção puramente teórica, mas antes é induzida dos seus próprios contos. Resulta, 

assim, da sua experiência de escritor. É neste sentido que Feliciano Ramos afirma que, como 

esteta, Trindade Coelho sempre revelou um “espírito positivo e realista”, baseando a sua 

teoria nas suas vivências, isto é, em “actos literários observáveis e pessoalmente 

experimentados” (Ramos 1947: 44-45). 

Um dos traços dominantes da estética de Trindade Coelho é o que Feliciano Ramos 

designa por simbolismo objetivo e que se distingue do simbolismo enquanto movimento 

literário sobretudo pela sua não intencionalidade (Ramos 1947: 45-46). Este denominado 

simbolismo objetivo consiste, nas palavras de Trindade Coelho, na coincidência entre a 

“psychologia do tempo e da paizagem” e a “psychologia da acção e dos personagens” (Coelho 
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2008
a
: 508) ou na “revelação indirecta (...) e muito subtil” de ideias subjetivas, através de 

factos concretos de “observação exterior” (Coelho 2008
a
: 518).  

Na sua correspondência com Loiuse Ey, o autor dá alguns exemplos deste paralelismo. 

É o caso do ocorrido no conto Vae Victis!. Este texto conta o despertar de Luísa para a amor e 

a idade adulta, através da aproximação de Tónio (Coelho 1994: 198-203), que certa tarde de 

domingo, no adro da igreja, enquanto os rapazes jogavam à barra e as raparigas riam entre si, 

se lhe dirigiu,  

   

Fingindo uma coisa séria (…).  

– Ó Luísa! – dissera-lhe ele chamando-a de parte. – Fazes favor de uma palavra? 

Ela fora, na boa fé, e quase sem o pensar.  

Senão quando, chegando-se como para um segredo, perguntara-lhe com a voz muito 

quente: 

– Dás-me um beijo, Luísa?  

Não tivera tempo de lhe responder, nem saberia tão-pouco; e ele mesmo, chamado para o 

«tiro» que lhe competia, desandara lesto e sem se voltar, deixando-a, incoerente, a pensar 

na atrevida pergunta: 

– Dás-me um beijo, Luísa? (Coelho 1994: 199) 
  

 

 

A partir deste momento, Luísa como que acordou repentinamente para uma nova 

existência, onde as antigas preocupações não tinham qualquer importância e todos os seus 

pensamentos se concentravam nas atrevidas palavras de Tónio (Coelho 1994: 199-200). Por 

vezes,  

   

Parecia-lhe mesmo estar a ouvi-lo: a sua voz como que ficara viva dentro dela – e esse 

doce, misterioso ritmo em que se fundira, causava-lhe, de cada vez que o escutava, um 

encanto novo… Recolhida, suspensa como num voo, num êxtase de toda a sua vida, outra 

vezes era ela mesma que a invocava… (…) Voavam-lhe as horas neste enlevo, entre as 

paredes do seu tear; e o mundo, a felicidade, a alegria, o próprio Deus, residia tudo dentro 

dela – na doce, enternecida recordação daquela tarde (…) 

E no entanto, não lho dera então, nem lho daria ainda hoje, esse beijo que lhe pedira o 

Tónio.  

Porquê? Nem ela o sabia: mas só de o pensar, as faces purpurejavam-lhe, e a luz que, 

desde essa tarde, a envolvia toda, parecia que tinha, de repente, um espasmo de 

intermitência…(Coelho 1994: 200) 
  

 

 

Como Trindade Coelho nota, em carta a Louise Ey, datada de 29 de Maio de 1902, a 

ação do conto decorre no início da primavera (Coelho 2008
a
: 502), quando os lameiros 

ficavam mais verdes e “já nos ramos das árvores, inteiramente vestidos de folhas, picavam as 

primeiras flores” (Coelho 1994: 198), porque também no íntimo das duas personagens 

principais começa a florir “a primavera do amor” (Coelho 2008
a
: 503). Por outro lado, quando 

Luísa se encontra na fonte a encher o cântaro, imediatamente antes de Tónio aparecer e ambos 
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se beijarem “num frenesi” (Coelho 1994: 203), passam a voar, perante o olhar de Luísa, “duas 

borboletas brancas (…), talvez noivas” (Coelho 2008
a
: 508)…     

 Um outro exemplo que o autor refere é o conto Vae Victoribus!. Neste conto, um 

camponês, José Gaio, dirige-se a casa num final de tarde de inverno, que é já tão escuro como 

noite cerrada, em meio a uma trovoada. De repente, a tempestade cresce, o vento aumenta, os 

relâmpagos são cada vez ofuscantes e os trovões mais assustadores. Assustado pela 

tempestade, José Gaio acelera o passo, num caminho em que pouca gente passa, para chegar 

depressa à segurança de sua casa, mas de súbito fica tomado por um completo pavor (Coelho 

2006: 56-57). Mais que a tempestade, assusta-o a estranha voz que o chama “lugubremente: 

 – Ó José Gaio!” (Coelho 2006: 56-57).  

Além da natureza solitária, o camponês vê apenas “os braços da cruz negra, que era o 

signal de alli terem matado o José Tendeiro, ha annos”. O camponês tenta correr, mas a voz 

chama-o de mais perto: 

   

E logo atraz da voz, com um rastro, um intensissimo relampago côr de sangue. Viu tudo 

vermelho, afogueado, tudo menos aquella cruz preta de longos braços, sempre abertos e 

sempre firmes, que pareciam desafiar a tempestade... 

Aquella serenidade da cruz estonteou-o. Dir-se-hia que esse nobre exemplo de altivez 

vinha agora humilhar mais a sua fraqueza. Desviou os olhos e cerrou violentamente as 

palpebras. Mas em vão! que fôra tão vivo o deslumbramento, e tanto lhe ferira o cerebro, 

que n'um fundo côr de sangue, como n'um transparente de magica, elle via nitidamente 

desenhada, sempre firme e sempre altiva, a cruz que o estonteara (Coelho 2006: 57). 
  

 

 

José Gaio acaba por permanecer inerte, no mais puro terror, de forma que quando 

começou a chover violentamente,  

   

Não deu um passo para procurar um abrigo, não se mexeu sequer. Como todo elle ardia 

em febre, aquelle diluvio era quasi um celeste beneficio para a sua cabeça n'um vulcão. 

Mas quando os relampagos vieram, aquella reverberação da luz nas cordas d'agua fez-lhe 

um deslumbramento mais forte. E cahiu inerte sobre o caminho lamacento por onde a 

agua escorria impetuosa, ao mesmo tempo que a voz do costume, sobrelevando o trovão, 

repetia do lado da cruz: 

– Ó José Gaio! (Coelho 2006: 58) 
  

 

 

Quando ouviu passos, temendo inconscientemente ser pisado, rebolou para trás de 

uma urze, e 

   

em vez de gritar calou-se, e todo se recolheu n'uma absoluta quietação, com medo que o 

surprehendessem... E quem quer que era passou, cabeça nua, deante da cruz gottejante... 

Aos ouvidos do miseravel chegou um como murmurio de prece... Não ia só a rezar; ia 

tambem chorando, aquelle homem... 

...Quem seria? 
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Um clarão branco de relampago fez irromper da treva, livido como um espectro, o filho 

do José Tendeiro... 

O desgraçado ia a chorar pelo pae, alli assassinado havia annos, por uma noite como 

aquella... 

Passou, ladeira abaixo, na direcção da velha ponte. Só aquelle cobarde não se mexeu, 

prostrado sobre as urzes, quasi arrumado á cruz (Coelho 2006: 59) 
  

 

 

O autor do crime tinha sido o próprio José Gaio, e daí grande parte do seu pavor. O 

assassínio tinha ficado, até então, impune, e só o abade tivera conhecimento do seu autor, 

através do segredo de confissão. Quando na manhã seguinte, o corpo de José Gaio foi 

encontrado, já sem vida, o “bom velho do abade” caiu em pranto junto à cruz,  e “exclamou, 

soluçando: 

– Senhor! Senhor! a vossa justiça é tremenda, como é infinita a vossa misericordia!” 

(Coelho 2006: 59-60). 

“Vae victoribus” significa em latim “ai dos vencedores”, que, como o autor aqui 

demonstrou, acabam por ser também vencidos um dia. Neste caso, o José Gaio venceu o José 

Tendeiro, pois matou-o e permaneceu impune durante anos, no entanto, acabou por ser 

vencido pela voz da sua consciência, “aguilhoada pelo sentimento christão do amor do 

próximo” e que, neste texto, se encontra simbolizada pela cruz. O cenário, por seu turno, 

adequa-se perfeitamente à emoção que o autor evoca. Como o mesmo constata, o remorso 

pode ser visto como uma tempestade da alma. Neste sentido, o autor utilizou a “tempestade 

exterior” para reforçar a tempestade “interior” (Coelho 2008
a
: 502).  

 No entanto, estes símbolos surgiram de forma espontânea e não intencional, fora do 

âmbito da filiação a qualquer escola literária (Ramos 1947: 47). A propósito de escolas 

literárias, importa referir que o autor rejeita esta noção, admitindo apenas a existência de 

autores com “talento inventivo” e “originalidade” e “sujeitos” que, na sua ausência, 

“macaqueiam, melhor ou peor, a obra dos outros, (…) que inventam e são originais” (Coelho 

2008: 508). 

Como o autor afirma, só reparou nos factos exemplificados, e em outros, anos depois 

de ter escrito os contos e a partir da sua leitura. O paralelismo entre objetivo e subjetivo é, 

assim, intuitivo: “tudo isto fil-o eu sem dar fé; não foi de proposito, não o pensei” (Coelho 

2008
a
: 502). 

Feliciano Ramos destaca como uma importante marca deste tempo o “fenómeno 

simbológico”, que consiste na subordinação do objetivo ao subjetivo, na medida em que o 

concreto se coloca ao serviço do anímico, contribuindo para que este se revele “com mais 
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viveza e nitidez”, como se viu que ocorre na obra de Trindade Coelho, através dos exemplos 

mencionados (Ramos 1947: 47). 

 

 

1.2.3 Maria!: o transcendental e a questão da morte 

 

Na obra literária de Trindade Coelho e, em particular, nos contos que o autor 

selecionou para integrar a primeira e a terceira edições de Os Meus Amores, a morte é um 

tema muito presente. Como Ernesto Rodrigues refere, neste livro de contos, o “balançar entre 

a vida e a morte domina (…) o jogo ficcional”. Os últimos dois contos mencionados são de tal 

um bom exemplo. Enquanto em Vae Victis!, o assunto é o despertar para uma nova existência, 

em Vae Victoribus! é narrado o fim de uma existência (Rodrigues 2008: 23). Enquanto em 

vários contos, a vida, em todo o seu esplendor, é narrada com um otimismo são, em outros, a 

morte mostra a sua presença funesta. Nestes contos, denota-se a sensibilidade do autor e a 

“perpétua angústia” que imbuía o seu espírito. Graças à sua sensibilidade premente, o autor 

sente, nas palavras de Feliciano Ramos, todos “os horrores da dor humana”, compadece-se 

veementemente “dos que sofrem” e sofre, ele próprio também, “com as penas dos seres 

vivos”, tanto dos humanos como dos animais, como de seguida se demonstra. Esta visão do 

homem enquanto ser solitário, destinado a sofrer, na terra, “uma dor inevitável e irremissível” 

insere o autor na atmosfera psicológica que marcou a literatura e a filosofia finisseculares em 

toda a europa (Ramos 1947: 178). 

No que, em geral, a obra de Trindade Coelho se distancia do pensamento de grande 

parte dos intelectuais do seu tempo, é na forma como a morte é encarada, para o que muito 

pode ter contribuído a sua experiência de vida. Com efeito, na generalidade da sua obra 

literária, a morte aparece como um terrível e absurdo acidente natural, como ocorrido em 

Mater Dolorosa e Abyssus Abyssum, que se mencionam a título de exemplo. Neste sentido, e 

nas palavras de Feliciano Ramos, a morte é concebida de forma “dolorida”, enquanto fonte de 

infinita tristeza, adeus “definitivo” e “infinito” e “inimiga da fraternidade humana”. Neste 

aspeto, o autor distancia-se do espírito finissecular, que encara a morte como libertação. De 

facto, na literatura e na filosofia coetâneas do autor, abundam “posições poéticas e intelectuais 

(…) acolhedoras para a morte”, nas quais esta é encarada como bem-vinda remissão “das 

desgraças da vida” (Ramos 1947: 178-179). 

A exceção, neste aspeto, é um conto, escrito em forma de monólogo e denominado 

Maria!, publicado em 1893, no Comércio do Porto Ilustrado (Ramos 1947: 187-188), e onde, 
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contrariamente ao que se verifica no resto da obra do autor, se pode sentir a sedução da morte 

(Ramos 1947: 204). Neste texto (Coelho 1985: 41-58), de grande densidade psicológica, 

acompanhamos a paixão dolorosa e obsessiva do sujeito do monólogo por uma mulher 

desconhecida, que este viu por breves momentos e que procura obsessivamente: 

   

Via-a uma vez. Fitámo-nos demoradamente. Os meus olhos embeberam-se nos seus. 

Embeberam-se nos meus os seus olhos. Diálogo mudo, cheio de amor e de desejo… De 

repente, perdi-a de vista! Que ânsia! Parece que levara consigo a minha vida! 

Desapareceu! Mas para onde? Onde encontrá-la agora? Debato-me num desespero. 

Choro. Pareço um cão que perdeu o dono. A minha alma uiva… (…) 

Um mês. Dois meses. Três meses. O seu pensamento sofrerá as ânsias do meu? É uma 

obsessão constante! Não penso senão n’Ela! Torná-la-ei a ver? Onde? Quando? (Coelho 

1985: 41) 
  

 

 

Esta busca incessante é feita não só a nível físico, durante o “dia, por toda a parte, 

como um cão, como um doido” (Coelho 1985: 44), como a nível psíquico. Com efeito, o 

sujeito poético evoca ansiosamente a imagem da mulher amada, que não consegue reconstruir 

mentalmente (Coelho 1985: 42-43). 

   

Evoco a sua visão: não me surge! Há uma mulher qualquer, feia e vulgar, que se 

intromete na minha visão… (…) 

Apenas uma vez, ao acordar, de manhã, a vi, tal qual Ela era.  

Alvorada de Deus. 

Mas rápida, fugiu – apagou-se… (…) 

O meu cérebro não a fixou. A imagem deliu-se. Cérebro estúpido, para que serves?! 

(Coelho 1985: 42) 
  

 

 

Procurava-a, durante a noite, em sonhos, “que o desespero convertia em pesadelos”, e 

no interior de si mesmo. Consciente que a sua imagem permanecia oculta em algum recanto 

da sua memória, fechava os olhos e punha-se “à escuta, (…) a sondar… a sondar para dentro 

de” si “mesmo” (Coelho 1985: 42-44). Procurava a pequena “dobra” do seu “cérebro” onde a 

imagem da mulher residiria: 

   

Tenho a visão do meu cérebro, como se o tivesse diante de mim, sobre uma banca de 

mármore, como nos anfiteatros anatómicos… Arredo para o lado a concha sangrenta do 

crânio, tomo entre as mãos a massa do meu cérebro, ponho-me a vê-lo, a estudá-lo, a 

sondá-lo… Onde, onde estará a sua imagem? (Coelho 1985: 42) 
  

 

 

Até a morte seria bem-vinda, perante a possibilidade de um reencontro com ela – “Talvez na 

Morte! Como seria bom morrer, encontrá-la, encontrarmo-nos! Como seria bom!...” (Coelho 

1985: 41). 
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O esperado reencontro ocorre no mundo físico. No entanto, apesar do reconhecimento 

que o sujeito poético vê nos seus olhos, esta “Segue, indiferente” (Coelho 1985: 44). Ao 

longo dos encontros fugidios, a mulher permanece numa “mudez esfíngica” (Ramos 1947: 

204), apesar de  enviar diversos sinais de reconhecimento: 

   

Vi-a! (…) 

Viu-me…  

Voltou o rosto com indiferença… Não me veria?... Ela não sentirá os meus olhos?! (…) 

Não sente! Pois é possível?! (…) Faço do olhar um agudo gancho: puxo-lhe a fímbria do 

vestido, com medo…(…) Arremesso-lhe para diante dos pés, prostrada, suplicante, a 

minha alma… 

… Passa, não a sente, não repara… (…) 

Vibro-lhe um olhar, de face… 

Os seus olhos interrogam a sua alma: 

– Quem é? 

Responde-lhe a sua alma (vejo-a sorrir, fitando-me): 

– Ele! 

Há Deus! (…) Tenho dentro de mim o céu, um grande Olimpo em festa. Entra, Mulher! O 

teu olhar foi uma confissão (Coelho 1985: 43-44) 
  

 

 

Também o sujeito poético, na sua admiração religiosa, teme aproximar-se e duvida da 

capacidade das palavras para expressar o seu amor. 

   

Ei-la!  

Como é boa, meu Deus, esperava-me! Sorri… A sua mão faz-me sinal: (…) Vai sair! 

Talvez por amor de mim!, para me falar talvez!...  

Sai, passa… (…) 

Caminha, olha para trás, chama-me com os olhos… – sigo-a… Sigo-a... Sigo-a… 

Perto d’Ela, circula uma zona impenetrável… Nem a atração dos seus olhos me faz 

romper essa linha… Ladeio-a, fito-a de perfil…  – fito-a agora de frente… Mas sempre de 

longe, fora sempre da zona… Parece dizer-me: «Vem!»   

Não posso! Quero mas não posso!... Retardo os meus passos, de olhos cravados no 

chão… (…) Olha, sorri, parece chamar-me… Pára! (…) 

O seu olhar pareceu inquirir-me: 

– Nem uma palavra?  

Falar!... Não!... Que poderia eu dizer-lhe? (…) 

Fazer da alma um som… Fazer do som palavras… Fazer da palavra um hino… – é tão 

difícil! Nem o que se vê sabemos dizer, animar, pintar, colorir, fazer viver… Quanto mais 

o que sentimos! (Coelho 1985: 51-53) 
  

 

 

Entretanto, “cansado do seu desespero”, o narrador morre; é aí que a mulher abandona 

o seu recolhimento (Ramos 1947: 204), “corre para” ele e lhe “oferece (…) as suas lágrimas” 

(Coelho 1985: 56-58), “vivendo”, agora ela, “o desespero do inalcançável” (Ramos 1947: 

204).  

Feliciano Ramos considera esta uma das mais perturbadoras e perturbadas 

composições literárias de Trindade Coelho. Segundo o primeiro, é neste pequeno texto que a 
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índole moral do segundo mais se reflete. Com efeito, deixa transparecer plenamente a “alma 

tormentosa” e os “anseios líricos” do autor (Ramos 1947: 187-188). Enquadra-se no 

pessimismo finissecular, nomeadamente no que respeita ao carácter mórbido de algumas 

passagens e ao elogio da morte:  – “Treva, irmã da morte, (…) minha amante, dá-me a beber 

no teu seio o esquecimento!...” (Coelho 1985: 56). Tal como a generalidade da sua obra, este 

texto enquadra-se na vaga nativista que marcou o fim do século e elevou o interesse pelo 

“solo natal” a temática literária de primeira ordem, apresentando diversos elementos rústicos e 

campestres (Ramos 1947: 188), como o rebanho de “ovelhinhas” que passa, “levado por um 

pequenito” (Coelho 1947: 48), e denotando a grande simpatia do autor pelas crianças e pelos 

mais pobres (Ramos 1947: 188). O extrato a seguir transposto é esclarecedor: 

   

– Dê, meu senhor, dê cinco reizinhos à minha avozinha que é cega! 

– Não corras, pequenito, podes magoar os teus pezinhos. Toma. Não tenho mais. Dá um 

beijo também à tua avó: toma-o lá… Que linda cabecinha de oiro! Tu como te chamas? 

– José. 

– Que lindo nome!, é o meu nome! Adeus, José! (Coelho 1985: 49) 
  

 

 

O conto reabilita o tema antigo da mensagem de amor transmitida através da natureza, 

neste caso, dos rouxinóis, a quem o sujeito poético apelida de “seus irmãos” e implora que 

cantem o seu “amor àquela Dona” (Coelho 1985: 46). Humaniza e sentimentaliza não apenas 

os reinos animal e vegetal mas toda a natureza, nomeadamente elementos como a chuva e as 

nuvens (Ramos 1947: 190-192).  

   

Estou molhado, a chuva penetra-me até aos ossos… Nuvens, chorai! Sobre a minha 

cabeça ardente, derramai por compaixão as vossas lágrimas! Ouço um responso… Quem 

reza pela minha alma? Voz húmida, voz de pranto, voz consoladora de requiem – donde 

vens?... É a chuva sobre os ramos tufados daquele plátano… Vegetal gigantesco, meu 

protector e meu amigo, meu companheiro e meu semelhante, dize-me que senhos de 

amor, que sonhos de paz e de inocência a esta hora se evolam dos teus ninhos…  (Coelho 

1985: 46) 
  

 

 

Segundo Feliciano Ramos, este processo permite ao autor ampliar a sua personalidade 

e a sua afetividade (Ramos 1947: 190-192). Este utilizou ainda a natureza para salientar o que 

Feliciano Ramos considera a “elegância moral” que Trindade Coelho entende como sendo um 

dever do artista (Ramos 1947: 204). Neste sentido, descreve a mulher que ama através de 

comparações com elementos do reino vegetal: “Mais altiva do que um cedro. Mais casta do 

que uma laranjeira. Mais formosa do que uma amendoeira em flor” (Coelho 1985: 51). 
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Consciente da efemeridade da sua vida, o sujeito da narrativa solicita o amparo de 

entidades sobrenaturais, o que espelha a grande religiosidade de Trindade Coelho (Ramos 

1947: 192-193). É neste sentido que o autor invoca Maria, Nossa Senhora, para o ajudar a 

encontrar, física ou mentalmente, a mulher amada e daí, considera-se, ser esse o título do 

texto.  

Unido à vontade de divulgar o património oral, este sentimento religioso permitiu 

incluir diversas preces e orações cristãs, como a seguinte oração de deitar (Ramos 1947: 192-

193): 

   

Com Deus me deito, com Deus me levanto, na graça de Deus e do Divino Espírito Santo. 

Jesus Cristo me cubra com seu manto. Se a morte vier, para me levar, apego-me aos 

cravos, abraço-me à cruz, entrego a minha alma ao Menino Jesus… (Coelho 1985: 47). 
  

 

 

Neste texto, Trindade Coelho procura descrever os fluxos e refluxos da consciência, 

nomeadamente através de antíteses psicológicas e contradições: 

   

Fuga de um ponto, para o qual, no entanto, caminho sem cessar… Parece que vou para 

donde venho… que não vou para onde vou… Desejo, mas não quero… Quero, mas não 

desejo… Posso, mas não quero nem desejo… Não posso, não quero, não desejo… 

Oscilo!... Mas como um relógio: caminhando para o infinito, para diante, para o vazio, 

para o nada, para a morte… 

… para Ela! 

Quem me leva? Quem me arrasta? Quem me impele?... O amor? Sim! Por ela? Sim… 

Não… Não e sim… Antes não do que sim… Antes sim do que não… Sim e não… 

(Coelho 1985: 51). 
  

 

 

Esta representação das contradições da consciência não é, segundo Feliciano Ramos, 

inteiramente conseguida, devido a um caráter expressivo rudimentar, transversal a todos 

quantos desde aí tentaram definir o “ser oscilante” que vive dentro de cada um (Ramos 1947: 

198). O próprio Trindade Coelho confessa, no decorrer da composição, a impossibilidade de 

representar completamente os verdadeiros mecanismos do seu pensamento, como 

anteriormente demonstrado (Ramos 1947: 200). Feliciano Ramos assinala o caráter inovador 

desta composição, afirmando que Trindade Coelho foi o primeiro autor europeu a introduzir 

na escrita literária os “movimentos oscilantes e contraditórios do espírito” (Ramos 1947: 

199). 

Como já referido, no final do século o sentimento religioso ressurge, enquanto parte 

importante da vida espiritual dos homens e temática filosófica de relevo. Para o elevar da 

religiosidade a temática literária de excelência, muito contribuiu a literatura simbolista, que 
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acompanhou a tendência de “valorização psicológica” do elemento religioso. Na literatura 

portuguesa, ressurgem igualmente “tendências psicológicas e transcendentais” (Ramos 1947: 

194-195). 

O inconformismo perante a efemeridade da vida terrena e a quebra de confiança na 

ciência e na tecnologia como resolução de todos os problemas, levaram os intelectuais a 

procurar refúgios “para além do mundo concreto”, isto, é, no sonho, na ilusão e no 

transcendental. É neste sentido que, segundo Feliciano Ramos, este texto se integra “na 

mentalidade idealista da época”. Com efeito, neste texto, denota-se a presença não só de 

elementos imaginários como a presença dominante do vago, indistinto e indeterminado. 

Como o mesmo autor nota, motivos como “o seio de Deus” e “a marcha através do espaço 

infinito” remetem para o simbolismo (Ramos 1947: 195-197). Simbolistas são, também, a 

conceção da consciência enquanto elemento “complexo e nebuloso” e a busca do 

inexprimível e do inapreensível (Ramos 1947: 202-203). É para estes domínios que, de facto, 

esta peça literária nos orienta, como se depreende do seguinte excerto: 

   

Pégaso, dá-me as tuas asas!... Jesus, empresta-me a tua coragem… Hup!... Hup!... A 

galope!... Vertigens, bebei o meu sangue!... Harpias, devorai a minha carne!... Cérebro, 

rói os meus ossos!... Quero ser imponderável!... Abstracto!... Um sonho ou uma 

quimera!... Assim!... Assim!... A galope!... à desfilada!... às cegas!... Para o abismo!... 

Para o infinito!... Para Ela!... (Coelho 1985: 57). 
  

 

  

 

1.3 Literatura animalista: tradição e inovação 

 

Se, quando na sua terra natal, tinha por hábito observar os animais domésticos e 

selvagens, estes foram certamente um dos elementos de que sentiu falta quando dela teve de 

sair. Como Feliciano Ramos demonstra, o interesse pelos animais não esmoreceu com o 

afastamento de Mogadouro, antes se intensificou. Com efeito, durante a sua frequência da 

Universidade de Coimbra, ganhou o hábito de ler livros científicos relacionados com a fauna 

do país. O conhecimento bebido destes livros, assim como a observação direta, permitiu-lhe, 

nos seus contos e crónicos, escrever sobre diversos animais com bastante rigor (Ramos 1947: 

161-165). Não obstante este rigor, próximo do naturalismo, o autor atribui aos animais 

características e formas de pensar próprias dos humanos, transferindo para eles os seus 

sentimentos e angústias (Ramos 1947: 175-176). De seguida, referem-se alguns exemplos 

desta humanização do reino animal.  
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1.3.1 Sultão 

 

Este conto reflete as relações afetivas e de solidariedade que se estabelecem entre 

humanos e animais domésticos (Ramos 1947: 168). É descrita a relação de Thomé da Eira, 

um lavrador, com Sultão, o burro que adora (Coelho 2006: 13-24). Era já um ritual de Thomé, 

ao chegar a casa, do trabalho, mandar o filho abrir a portão da loja de Sultão e chamá-lo, para 

partilhar com ele o seu lanche e se rir com as suas diabruras. A graça era que o burro não 

vinha logo, fazendo-se difícil. Parecia que se divertia “em arreliar o Thomé”, parado, fitando-

o, muito quieto, com o seu olhar pestanudo, nesses momentos, “mole e impassivel” e em que 

se podia “lêr o frio, gelado despreso a que parecia votar o dono” (Coelho 2006: 14). A esta 

posição do jumento, Thomé, “muito serio”, retorquia: 

   

– Então, «Sultão», não vens? 

– Não! parecia responder-lhe o animal. E abstracto, continuava a envolvel-o no seu olhar 

profundo. (…) 

– Zangado, «Sultão»? perguntava o lavrador. – De mal comigo? 

E prestes voltava a cara para a outra banda, para se rir á vontade...que não fosse vel-o o 

«Sultão»... (…) 

– Ficas ahi, «Sultão»? Já não és meu amigo? (Coelho 1985: 14-15). 
  

 

 

Finalmente, o burro “abatia um pouco as orelhas, inclinava o pescoço, parece que 

fazendo-se humilde”. Mas só quando Thomé lhe oferecia um bocado da sua comida é que 

Sultão dava uns passos em relação e ele (Coelho 2006: 15). Então Thomé fingia zangar-se, 

chamando-lhe 

   

interesseiro, maroto, affirmando que já lhe não dava o pão. E desfechando-lhe emfim a 

ameaça de o vender a um cigano, entrava a tratal-o por senhor – sôr «Sultão»... 

Mas o pequeno jumento ia andando muito devagar... andando... orelhas baixas, pescoço 

cahido, a modo de arrependido, parece que pedindo perdão da arrelia. 

Nervoso, sapateando, o Thomé voltava a cara para a outra banda, a rir como um perdido. 

(…) 

No emtanto, o «Sultão» ia avançando, muito ronceiro, até que tocava com o focinho, 

levemente, nos joelhos do lavrador. O Thomé sacudia-o: 

– Sae-te p'ra lá! dizia elle muito amuado, sem se voltar.(…) 

Mas como que irreflectidamente, fingindo não querer, chegava-lhe ao focinho um 

pedacito do pão, o melhor da fatia. «Sultão» lançava um olhar obliquo, entre surrateiro e 

medroso, levantava cautelosamente o beiço superior, a tremer, e roubava-lh'o da mão.  

Pazes feitas! Era então rir a perder, n'umas casquinadas agudas, muito estridulas (Coelho 

1985: 15). 
  

 

 

Certo dia, para grande desespero de Thomé da Eira, Sultão desaparece (Coelho 2006: 

17). Dois anos depois, quando o lavrador já quase perdeu toda a esperança de reaver o velho 
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amigo, eis que o avista, guiado por um homem que nega tê-lo roubado e afirma que o 

comprou “a uns ciganos” (Coelho 2006: 18-21). De forma a resolver o conflito, propõe-se que 

seja o burro a decidir com quem vai, consoante a direção que tomar, para os “Casaes”, de 

onde vinha, ou para a aldeia, onde Thomé vive, depois do atual dono lhe largar as rédeas 

(Coelho 2006: 21-22). 

   

– Alto! fez o Thomé. Espere lá um pouco. Primeiro hei-de fazer duas festas ao animal. 

E pôz-se a bater-lhe na anca, no pescoço, no peito, demorando-se um pouco a fital-o de 

frente, «para que o animal o conhecesse.» 

– «Sultão»! gritou-lhe de repente. Eh! «Sultão»!  

O burro estremeceu... Dir-se-hia que no fundo da sua memoria, a lembrança porventura 

adormecida d'aquelle nome despertara subitamente... (…) 

E[ntão, Thomé] afastou-se para o lado, aguardando. (…) 

E sem querer, os olhos cerraram-se-lhe com força.(…) 

Foi então um barulho de palmas, um berreiro atroador de vivas e gargalhadas! O Thomé 

vencera:  

(…) – Viva o sr. Thomé! Viva o «Sultão»! Aquillo é que é burro!   

– Aquillo é que é amigo, hão-de vocês dizer! – emendava o Thomé a rir (Coelho 1985: 

14-15). 
  

 

 

Sugere-se assim, que o carinho e a amizade de Thomé pelo burro são, afinal, recíprocos. 

 

 

1.3.2 A Choca 

 

Em A Choca, acompanha-se os últimos momentos da vida de uma galinha, que 

sentindo-se a morrer, em meio a um grande sofrimento, ainda assim vela pelo bem-estar dos 

seus pintainhos, e faz um exame de consciência a toda a vida, rememorando os tempos da sua 

juventude, as ações boas e más que praticou (Coelho 1994: 155-159), como certa vez que, 

com uma “bicada feroz”, “matara um pintainho estranho”, que por ter a sua mãe doente, veio, 

“humilde, debicar-lhe no peito à cata de grão, ali guardado, como num celeiro, para os que 

eram dela”. Por este grave erro, “pediria ela perdão a Deus”, pois “não fora por querer, e 

remira-o, pela vida adiante, com muita obra de caridade” (Coelho 1994: 158).  

Este conto tem uma provocação de um outro escritor na sua origem. Como Trindade 

Coelho conta a Louise Ey, em carta datada de 29 de Maio de 1902, numa conversa com vários 

“litteratos, um criticou” a sua “simpatia pelos assumptos rusticos”, dizendo-lhe: “Capaz é 

você de achar poesia n’ uma galinha a morrer de gosma!”. Logo Trindade Coelho lhe pediu 

“24 horas para responder”, após as quais lhe leu A Choca. “O literato (decadente!) viu-se 

atrapalhado para não chorar!” (Coelho 2008
a
: 502-503).   
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De acordo com Feliciano Ramos, este conto, para além da extraordinária humanização 

animal, pode ser visto como uma autêntica “página viva de história natural”, na medida em 

que reflete significativos dados científicos sobre as galinhas, os seus “hábitos domésticos” e 

as características formas de ser e viver que as distinguem de outros animais de capoeira 

(Ramos 1947: 179).   

 

 

1.3.3 Fiel 

 

Este conto, que o autor escolheu não incluir na coletânea Os Meus Amores, foi escrito 

durante a sua frequência da Universidade de Coimbra, e publicado pelos jornais Progressista 

e Comércio da Figueira (Ramos 1947: 277-278). Trata-se de mais um exemplo da 

solidariedade e cumplicidade entre humanos e animais domésticos, neste caso em comparação 

com a, por vezes, falta delas, entre humanos (Coelho 1985: 69-78).  

A narrativa inicia-se certa manhã, quando Abel, um rapaz que vive numa aldeia, se 

dirige a certa vila, para “tirar a sorte”, ou seja, para saber se terá de ir para a tropa. A ideia 

assusta-o, sobretudo porque ser recrutado significa separar-se, durante três anos, de Anitas, a 

sua noiva, e de Fiel, o seu cão, que é um verdadeiro amigo e que, nesse dia, apesar de o ter 

prendido, libertou-se e seguiu a sua pista, até o encontrar, em grande alvoroço, “ganindo de 

alegria” e “saltitando” em seu torno, “com a língua de fora, ofegante de cansaço,” parecendo 

“querer trepar-lhe ao colo” e “abraçá-lo” (Coelho 1985: 69-71). O mau pressentimento que 

sente nessa manhã confirma-se, e tem mesmo de partir, em meio a emocionadas despedidas, 

em que Anitas desmaia e lhe jura “amizade até à morte”. É com estes momentos na memória 

que Abel regressa, três anos depois, já cabo, pensando abraçar rapidamente os pais e entregar-

lhes as suas poupanças e correr ao moinho, onde Anitas vivia com a família, contando que 

“Aquilo” seria “um ai: papéis arranjados e casava com a Anitas” (Coelho 1985: 74-75). A 

alguma distância da aldeia, encontra o seu fiel amigo Fiel, que, quando o viu, ficou “doido de 

alegria, rebolando-se na erva, erguendo-se logo, saltando de volta, acaçapando-se em seguida, 

no meio de uns pequenos latidos de contentamento, escancarando as fauces”. Após “muitas 

festas recíprocas”, Fiel começa a andar rapidamente à frente de Abel, incitando-o a segui-lo, 

“num sacudir de cauda cheio de impaciências”. Por vezes, o cão parava, como que para se 

certificar que o dono o estava a seguir, “gania” apressando-o e andava mais depressa. O cão 

levou-o, assim, rapidamente, para o povoado, e lá dentro, para a igreja. No adro, várias 

pessoas “cercaram o Abel, enchendo-o de abraços” e perguntas e manifestando o seu 
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contentamento por o reverem. Impaciente com a pressentida demora, “Fiel ladrou da porta da 

igreja”, pressionando Abel a dirigir-se para lá (Coelho 1985: 76-78). É que 

   

Na capela-mor celebrava-se um casamento e o pobre animal tinha todo o empenho em 

que o Abel visse a noiva.  

Se ela era a Anitas… 

– Vem, Fiel, vamos embora. Só tu me não esqueceste, meu amigo. 

E o Abel abraçava o cão, esforçando-se por conter as lágrimas. 

– Só ele me não esqueceu, o meu Fiel! Só ele! (Coelho 1985: 78). 
  

 

 

Neste conto, a fidelidade do animal contrasta fortemente com a infidelidade da mulher, 

para o que também contribui o seu nome. Com efeito, não será por acaso que o nome do cão é 

Fiel. Como é habitual na literatura animalista em Portugal, o autor atribui aos animais virtudes 

humanas, ficando as personagens humanas, neste caso, Anitas, com os defeitos próprios da 

espécie.  

 

 

1.3.4 Arrulhos 

 

Este texto, que o autor excluiu da terceira edição de Os Meus Amores, tem, segundo 

Feliciano Ramos um caráter bastante inovador, no que diz respeito à literatura animalista em 

Portugal. É que, como em geral não acontece nestas obras, – e de tal é um bom exemplo o 

último conto mencionado – cabe à personagem humana representar a virtude e, aos animais, 

os vícios e defeitos da espécie humana (Ramos 1947: 100-101). Talvez tenha sido o 

naturalismo das descrições que levou o autor a excluir este conto da sua obra-prima, pois, na 

sua ótica, não respeita a elegância moral que considera devida ao artista. Em carta a Paulo 

Osório, datada de 2 de Abril de 1901, considera-o “uma indecencia” (Coelho 2008
a
: 404).  

O conto inicia-se com a descrição do pombal “da Morgada”, o maior, mais bonito e 

com os pombos mais bem tratados de toda a região. A Morgada era uma senhora nova, muito 

rica, que tinha ficado “viuva antes de casar”, após a morte do noivo, e vivia num luto 

perpétuo, sem abandonar a sua quinta e dedicando-se apenas a cuidar das pombas e do 

pombal. Este tinha na sua origem um casal de pombos que o noivo lhe oferecera na véspera 

de morrer inesperadamente (Coelho 2006: 95-97). 

De seguida, descreve-se o quotidiano do pombal e dos seus habitantes. Ao amanhecer 

todos despertavam (Coelho 2006: 97). 
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Pombos atrevidos, sanguineos, (…) lançavam-se sobre as pombas, forçavam-nas, 

perseguiam-    -nas se voejavam, ameaçando-as de bicadas primeiro, picando-as nas 

cabecitas se resistiam, possuindo-as á força, a tremer, azas em concha, pennugem 

erriçada, arrulhando muito, arrulhando sempre, cahindo desfallecidos depois, hirtos, 

palpebras cerradas, trementes, frementes, em spasmos de luxuria e paroxismos do goso; 

emquanto ellas, as pombas, se emplumavam agora de contentes, sacudindo as azas, 

pescoço levantado, orgulhosas talvez, muito felizes. 

Outros então, mais meigos ou mais pachorrentos, mais velhos por certo, quedavam-se 

horas seguidas (…), n'uma doçura plangente de musicaes arrulhos, frementes de desejos, 

mas pedindo ás boas, (…) supplicando, rogando, commovendo. E se logravam intentos, 

redobravam os carinhos, havia meiguices de geitos e friccionamentos leves de pennugens, 

arrulhos mais doces e toques delicadissimos de bicos – beijos com certeza (Coelho 2006: 

97). 
  

 

 

Depois saíam todos do pombal, em bando, pousando nos mesmos ramos e bebendo 

nos mesmo ribeiros e charcos. Ao fim do dia, regressavam todos juntos ao pombal, não sem 

antes terem ido pousar no telhado da morgada, como que a “cumprimenta-la” e “participar-lhe 

(…) que iam recolher” (Coelho 2006: 97).  

Novamente dentro do pombal, a “concubinagem (…) de harem” continuava. A 

exceção a esta “Polygamia desenfreada” era apenas um casal, formado por uma pomba 

branca, “a melhor (…) da manada” e um pombo rajado, em tons de preto e cinzento, de “ares 

aguerridos de luctador vaidoso, um D. Juan emplumado”. Era também “o de genio mais 

insoffrido”. Dia após dia, “possuía(…)” todas as “Pomba[s] que desejasse (…), sem arrulhos 

previos, sem pedidos, brutalmente se resistia[m], pacificamente porque muitas se lhe 

entregavam, preferiam-no, vinham deitarse-lhe (…) no ninho, disputando primazias á força de 

bicadas” (Coelho 2006: 98). No entanto,  

   

todas fugiam em seguida, não sei se de esfalfadas, se para dar logar a outras; uma só, a 

pomba branca, se quedava ao lado d'elle, paciente, resignada, n'um arrulhar cada vez mais 

doce, cheio de ternuras, muito meigo, idealmente brando, que agradava ao rajado, que o 

ufanava, incitando-o, convidando-o, provocando-o. Por isso entrou de aborrecer as outras, 

achando-as menos pombas, umas desavergonhadas que se iam entregar a outros, e de se 

affeiçoar á branca, a ella só, acarinhando-a muito, arrulhando com ella, alternadamente, 

ora um ora outro, gemendo amores (Coelho 2006: 98). 
  

 

 

Para cúmulo, ficavam no pombal dias inteiros, e quando saiam iam só os dois, voando 

para a esquerda se os outros iam para a direita e vice-versa, “sempre ao contrario”, no que os 

outros consideravam “uma desfeita!” e “uma offensa!”. Por diferente, o comportamento da 

pomba branca e do pombo rajado escandalizava e enfurecia os demais, que constantemente 

lhes mostravam o seu desprezo, através de inúmeras ofensas. No entanto, certo dia, após um 

idílio de dois meses, “n'uma fidelidade conjugal ininterrupta, digna de servir de exemplo a 

outros bipedes que eu conheço, que os senhores conhecem, não?...”, o pombo começou a 
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notar “certa frieza nos geitos da pomba, menos ternura nos arrulhos, modos (…) de enfadada 

ás vezes, certas perrices”. De facto, “Estava farta, vê-se. E como os outros a não queriam – 

rameira do rajado! – um dia levantou vôo e fez-se ao largo” (Coelho 2006: 98-99). Acabou 

por ir parar ao pombal de um abade das redondezas, isto é, a uma velha e imunda caixa, 

tapada à frente por umas grades, como uma gaiola, e onde já viviam, bastante apertados, sujos 

e subnutridos um pombo e várias pombas. Aquele logo se “fez(…) de amores” com a 

resplandecente pomba branca, desprezando-a depois, quando esta começou a ficar tão magra e 

tão negra de sujidade como as outras. Nessa altura, foi maltratada pelos companheiros, que 

quiseram expulsá-la, e ficou cada vez mais fraca, “sem forças para voar se queria voar, 

quedando-se dias inteiros ao canto da gaiola, encolhida, tristonha, arrependida talvez de ter 

deixado o pombal, – saudosa do rajado, o seu primeiro amor, quem sabe!”. Certo dia, que os 

maus-tratos foram mais intensos, teve mesmo de fugir, optando por regressar ao pombal da 

Morgada, que ficava próximo. No entanto, fraca e doente, teve de fazer um grande esforço 

para lá chegar, descansando muitas vezes no caminho (Coelho 2006: 100-101). Quando 

tentou entrar no pombal, após diversas hesitações, os antigos companheiros correram 

   

a oppor-se, vedando-lhe a passagem. 

De repente, um pombo negro abriu muito as azas, agitando-as, tenteou vôo n'uns 

pequeninos saltos nervosos e investiu com a pomba, com a desgraçada pomba, e os mais 

apoz elle. Havia sangue nos bicos e pennas voando em elypsoides, um barulho de azas 

que se chocavam com furia. Por fim um baque, a pomba caiu no chão, toda sangrenta, um 

olho arrebentado, bico aberto, n'um arquejar convulso, cortado de um arrulho guttural de 

vida que se esvae lentamente, gradualmente, com dôr. Um estremecimento de membros 

por fim, uma agitação geral repentina, e – morta! 

Ares além, os assassinos em bando voavam á busca talvez de um ribeiro onde lavassem 

os bicos ensanguentados... (Coelho 2006: 102). 
  

 

 

Como Feliciano Ramos nota, a conduta da Morgada, que permanece fiel ao noivo 

morto, forma um forte contraste com a da infiel pomba branca. Tal é extremamente raro em 

fábulas e contos onde os animais figuram como personagens importantes. Nestes textos, em 

geral, como o mesmo autor afirma, são os animais “que, pelas suas atitudes, (…) ensinam os 

homens a viver com dignidade”. Este conto, contudo, quebra esta velha convenção, 

apresentando, de forma bastante inovadora, os animais como tendo as mesmas fraquezas dos 

seres humanos. Contrariamente ao que também é habitual, as pombas, geralmente 

apresentadas como símbolos de paz, pureza e inocência aparecem nesta peça literária como 

seres promíscuos, violentos e vingativos, o que também constitui uma novidade digna de nota 

na literatura animalista portuguesa (Ramos 1947: 100-101). 
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2. A conturbada relação com o seu tempo 

 

Trindade Coelho foi, como se pensa ter demonstrado, um homem e um escritor muito 

crítico do seu tempo, assim como, também, extremamente interventivo. Era, com efeito, um 

importante homem de letras com peso na sociedade em que viveu. Tinha alargada presença na 

imprensa, incluindo os principais jornais e revistas do país. Por outro lado, os seus 

conhecimentos como jurisconsulto e a função de procurador régio do reino que desempenhava 

permitiam-lhe atuar diretamente sobre determinadas situações, corrigindo injustiças. Para 

além de, como procurador, aplicar sempre escrupulosamente a lei – e só a lei –, são 

conhecidos diversos casos em que, levando ao limite as suas capacidades e competências, 

conseguiu corrigir grandes erros da justiça, o que lhe trouxe mais notoriedade e, 

consequentemente, mais influência para poder emendar novos erros e injustiças do sistema. 

Salientam-se os já referidos casos de quando, criticando-se a si próprio e à lei que aplicava na 

imprensa, conseguiu que fosse aprovada uma nova lei, de Manuel Barradas, do Conselheiro 

José d’Almeida e dos trinta e três presos libertados em África.  

Refere-se ainda um outro exemplo da influência que o autor conseguia exercer através 

da imprensa. Trata-se de um artigo publicado no jornal Reporter, em Novembro de 1896. 

Neste, que não deixa de ter valor literário, o autor lamenta as dezenas de crianças sem-abrigo, 

com frio e fome, que todas as noites se podem ver a vaguear pela cidade de Lisboa, apelando 

à criação de um instituto de apoio às mesmas. Com efeito, e coincidência ou em 

consequência, em Fevereiro do ano seguinte surge o “Albergue das Crianças Abandonadas” 

(Ramos 1947: 147-148).  

Como Feliciano Ramos afirma, o amor pelas crianças e a criação de obras literárias e 

pedagógicas destinadas à sua educação foi apanágio de grande parte dos maiores homens de 

letras da segunda metade do século XIX, como Eça de Queirós, Gomes Leal e Antero de 

Quental (Ramos 1947: 148). 

 

 

2.1 A crítica ao sistema político 

 

Trindade Coelho foi, igualmente, e como já referido, um grande crítico do sistema 

político do país. Em carta a Louise Ey, datada de 3 de Maio de 1902, compromete-se a dar à 

amiga uma visão tão exata e fiel da situação política do país como se de uma fotografia se 
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tratasse, o que, depreende-se da carta, devia corresponder a um pedido daquela. Num 

documento à parte, refere-se, assim, aos principais agentes políticos. Sobre D. Carlos, que na 

época reinava, o autor salienta o facto de ter muito pouco interesse nos diplomas que os 

ministros lhe levavam, assinando-os rapidamente, sem os ler, e sem, ao menos, querer saber 

do que se tratava. Ocupava, assim, os dias a pintar, caçar, a praticar alguns desportos e com 

outros divertimentos. Não tinha qualquer ligação com os escritores do país, e, em sua opinião, 

“ é mesmo de crêr que não conheça nenhum… de (…) o ler!”. Sentia-se seguro no trono, pois 

adulava continuamente os militares e a Inglaterra, em cuja manutenção da amizade baseava 

toda a sua política externa. Sentia-se também muito confortável com a situação do rotativismo 

político, de tal forma que dizia não querer o que chamava de “patrulhas”, ou seja, qualquer 

grupo político monárquico situado à margem dos dois partidos políticos dominantes, à época, 

como se referiu anteriormente, o partido regenerador, liderado por Hintze Ribeiro, mais 

conservador, e o partido progressista, “pseudo-liberal”, liderado por José Luciano de Castro, 

com os quais conseguia manter fortes entendimentos (Coelho 2008
a
: 487-488).  

No que aos partidos diz respeito, o autor refere que tal não existe na verdadeira aceção 

da palavra, senão “in nomine”, uma vez que nenhum dos principais partidos tinha uma 

ideologia definida que o distinguisse do outro. Trindade Coelho compara-os a garrafas 

“vazias”, com os “mesmo[s] feitio, côr e capacidade”, mas com rótulos diferentes. Os partidos 

eram os seus chefes partidários, cujas ideias eram as mesmas, e os que os seguiam. Neste 

sentido, era-se regenerador apenas porque não se era progressista e vice-versa, simples rótulos 

que se adotavam perante as conveniências de cada momento. A estes dois principais líderes, o 

povo, na sua maioria, praticamente não conhece, “nem sabe sequer que elles existem”. 

Aqueles, por sua vez, também não se interessam por ele, se não em véspera de eleições. Nesta 

altura, são os outros políticos e os influentes locais – “especie de sub-regulos dos dois 

regulos-chefe” – que se dirigem ao povo, pedindo os necessários votos. Como já se referiu, e 

como Trindade Coelho aqui corrobora, era sempre o partido do governo que ganhava a 

eleição, pela necessária maioria, já que é quem está no poder que “faz os favores”, e assim, 

tem mais força que quem está na oposição. Como o autor perentoriamente afirma, o partido 

do governo só não tem “unanimidade porque não (…) quer”. Não quer, com efeito, porque o 

governo sabe que é apenas “metade da mentira convencional chamada o regime 

representativo” e “precisa da outra metade”, a oposição. Neste sentido, os dois chefes 

partidários “entendem-se” e, a uma ou duas semanas das eleições, já está definido, 

“matematicamente, quantos deputados (!)” e de que círculos, o governo e a oposição têm, 

cada um. Na data marcada, as eleições realizam-se e, “mesmo que [o povo] não vá, ou vá em 
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pequeno numero (…) saem da urna” exatamente “os votos que se encomendaram ou eram 

precisos, segundo o accôrdo” dos dois líderes (Coelho 2008
a
: 488).  

 Trindade Coelho compara estes dois chefes a “dois irmãos siamezes”, que “vivem, 

colados um ao outro, uma vida commum”. Têm consciência que, de quatro em quatro anos 

têm de dar o lugar no poder um ao outro, e “obsequeiam-se o melhor que podem”. Apenas no 

parlamento ou na imprensa fingem atacar-se mutuamente, mas “fingem mal: já não 

conseguem illudir” (Coelho 2008
a
: 489). 

Os deputados são, refere o autor, alguns influentes locais e “os insignificantes mais 

palavrosos ou irrequietos que (…) rodeiam os chefes” partidários. Num sistema em que estes 

tudo controlam, a sua liberdade de ação é restrita. A sua principal função é aprovar, na 

câmara, tudo o que for proposto pelo governo. “É-lhes prohibido ter ideias; prohibição 

escusada, porque a maioria nunca as teve”. O “fogo-sagrado da rethorica” que caracteriza a 

câmara é assegurado apenas por “meia (…) dúzia” de deputados, antigos ou futuros ministros. 

Para aceder a esta função, em sua opinião, “bastam dois discursos, mesmo idiotas, na camara 

dos deputados” e muita subserviência e adulação a um dos principais dos chefes partidários. 

Quando algum dos deputados se desvia deste padrão, se “se atreve a ter uma ideia” ou “uma 

discordância (…) está perdido: chamam-lhe indisciplinado, isolam-no, e não volta à camara. 

Morreu politicamente!” (Coelho 2008
a
: 488).   

Fora do âmbito dos partidos, existem alguns “descontentes” ou “extra-partidarios”, 

que correspondem a pessoas que saíram dos partidos depois de terem sido ministros ou terem 

perdido “a esperança de o vir a ser”, alegadamente, por não quererem “solidariedade” com as 

políticas atuais. Na verdade, e segundo o autor, continuam a ser “politicos, e o menos que 

cada um quer, é ser chefe de partido” ou, pelo menos, presidente do concelho de ministros de 

algum governo. É, assim, esta a base da oposição aos “partidos (…) de rotação” (Coelho 

2008
a
: 489).  

O autor critica, igualmente, a falta de competências intelectuais e morais dos 

ministros. A estes não era, de facto, exigida nenhuma prova real de competências, o que 

levava a, não raras vezes, admitirem-se como ministros pessoas extremamente ignorantes, que 

“não resistiriam a um exame benevolo de instrucção primaria”. Como, em geral, não 

dominam nenhuma matéria, a qualquer um pode corresponder qualquer pasta. Diretamente às 

suas ordens, encontra-se “um funcionalismo que em regra é como elles e peor do que elles” 

(Coelho 2008
a
: 489). Tendem a separar muito nitidamente a “moral pessoal”, que era tabu 

atacar, e a “moral politica”, que tudo admitia, como se exemplifica com o seguinte episódio, 

contado nas palavras do autor: 
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Um deputado [– certamente da oposição] chamou (…) a um ministro, na camara: 

‘Corrupto e concussionario’. Chamado à ordem, explicou satisfatoriamente: – ‘quando 

chamou corrupto e concussionário ao ministro, não o quiz attingir senão politicamente. 

Pessoalmente, reputava-o um homem de bem, e um cavalheiro em toda a extensão da 

palavra’
19

 (Coelho 2008
a
: 489). 

  
 

 

Quanto aos republicanos, Trindade Coelho afirma que há imensos, ao passo que 

verdadeiros monárquicos crê não haver nenhum, apenas os que “servem a monarchia para se 

servirem a elles sem mais trabalho”. Estes impedem a eleição de deputados republicanos, que 

poderiam ser incómodos para os partidos do sistema e para o rei. Com este último, os chefes 

de partido procuram manter boas relações, “porque afinal sempre é o rei, e o regimen do paiz 

é a monarchia… constitucional”. No entanto, não têm por ele grande interesse nem respeito, 

“e a única coisa que lhe invejam … é o titulo!”. Nenhum deles teria o menor pejo em 

substituí-lo por um presidente de república, e só não o fazem porque têm noção que ambos 

iriam querer sê-lo, e primeiro que o outro. Assim, aceitam o rei, para evitar aborrecimentos e 

“porque eles proprios são dois reisinhos, – e esses então absolutos”, já que “o outro, o 

constitucional, deixa-lhes fazer o que querem”, desde que “não o incomodem…”. Este, por si, 

sabe que se os dois principais líderes partidários quisessem a monarquia terminaria 

imediatamente, pois a vontade daqueles, qualquer que fosse, seria a vontade dos outros 

políticos. O país, por seu turno, não se importava, pois, ao invés de monárquico ou 

republicano, é apenas “analphabeto catholico apostolico romano”. Nos dois extremos da 

pirâmide, o rei e o povo estão sozinhos – “e (…) nem sequer se conhecem” (Coelho 2008
a
: 

489). Este estado de coisas foi denunciado, igualmente, e como já referido, em A Minha 

Candidatura por Mogadouro e no Boletim Parlamentar do Distrito de Bragança. Não 

compreendendo todos os meandros da política, o povo entende apenas que “isto é dos 

politicos”, que sem ideias nem ideais, formam uma “casta” una, deles dizendo “que tão bons 

são uns como outros”. O estado de coisas mantem-se porque não existe uma verdadeira 

                                                           
19

 Estas palavras de Trindade Coelho, escritas em 1902, lembram as palavras irónicas que Eça de Queirós 

escreveu em 1888, n’ Os Maias, e confirmam a manutenção do estado de coisas na política do país:   

 
É extraordinário! Neste abençoado país todos os políticos têm imenso talento. A oposição confessa 

sempre que os ministros, que ela cobre de injúrias, têm, à parte dos disparates que fazem, um talento 

de primeira ordem! Por outro lado a maioria admite que a oposição, a quem ela constantemente 

recrimina pelos disparates que fez, está cheia de robustíssimos talentos! De resto todo o mundo 

concorda que o país é uma choldra. E resulta portanto este facto supracômico: um país governado 

com imenso talento, que é de todos na Europa, segundo o consenso unânime, o mais estupidamente 

governado!  Eu proponho isto, a ver: que como os talentos sempre falham, se experimentem 

uma vez os imbecis! (Queirós 2003: 371).  
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opinião pública, pelo menos na maioria dos locais, já que a maioria da população não saber 

ler ou escrever (Coelho 2008
a
: 489).  

Naturalmente que é do interesse de todos estes políticos que a situação se mantenha, e 

daí a sua reticência para levar cabo qualquer ação, com efeitos reais, de redução do 

analfabetismo ou promoção da ensino e da literacia, pois, na realidade, tal corresponderia a 

“combater a oligarchia mizervável” que governa o país, “que só vive da ignorancia e só n’ ella 

e por ella impéra!” (Coelho 2008
a
: 615). É certamente por tudo isto que o autor confessa ter 

“uma aversão de morte aos políticos” e à política (Coelho 2008
a
: 441). 

Apesar de ser um crítico acérrimo do estado da política, Trindade Coelho considerava-

se monárquico e, acima de tudo, democrata. Como conta em carta a Paulo Osório, datada de 2 

de Abril de 1901, nunca tinha colocado essa questão a si próprio, respeitando as instituições 

da monarquia por hábito e instinto (Coelho 2008
a
: 404). No entanto, quando se viu obrigado a 

pensar nessa questão percebeu que, de facto, era monárquico. Numa nota de rodapé, em A 

minha candidatura por Mogadouro, o autor relembra os vários artigos de caráter monárquico 

que escreveu para diversas publicações periódicas (Coelho s.d.: 77). Tal não impediu a 

criação de uma espécie de conspiração política para o associar ao ideário republicano, tendo 

em vista desacreditá-lo politicamente e evitar que, de futuro, viesse a ser um adversário 

político de peso. Trindade Coelho conta, no prefácio do livro, como as manobras políticas 

começaram a ser preparadas e a estranheza que sentiu ao ler, noticiado em todos os jornais de 

Lisboa, o alastrar da propaganda republicana no distrito de Bragança e, até, em consequência, 

o aparecimento de uma candidatura republicana por Mogadouro. Grande foi o espanto do 

autor pois não conhecia aí um único republicano e, se lá tinha ouvido falar de república, era 

apenas como sinónimo de barulho ou desordem: 

 

Isto [o propagar de ideias republicanas em Bragança] (…), só por si me surprehenderia 

extraordinariamente; pois conquanto eu não conheça todo o meu districto, de 

conhecimento pessoal e directo, conheço-o, em todo o caso, pelo meu estudo, e conheço-o 

pela sua imprensa, – e nunca topei, em livros, em jornaes, em conversa com os seus 

naturais lá ou cá [em Lisboa], – ideias republicanas. 

Mas o que devéras me deixou attonito, foi vêr que era precisamente na minha terra – que 

eu conheço como as minhas mãos – a primeira, a mais avançada vanguarda de um 

«movimento republicano» – os effeitos de tal «propaganda»!”. (…) era precisamente pela 

minha terra (que eu sabia, coitada, tão amiga e vassala tão submissa do seu REI …) (…) 

que a «republica» iniciava, na dura, mas boa e generosa terra do districto de Bragança 

(Coelho s.d: XVIII-IX). 
  

 

 

Foi então que, como refere, uma pessoa o avisou de que tudo não passava de uma 

“conspiração” para lhe atribuir, a si e aos seus amigos, a responsabilidade da eleição de um 
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deputado republicano por Mogadouro, graças a uma chapelada de que este beneficiaria 

(Coelho s.d.: IX-XI) Avisado atempadamente e, assim, redobrando atenções, Trindade Coelho 

não só não caiu na armadilha como divulgou todo o processo, escrevendo, no próprio dia das 

eleições (Coelho s.d.: 93), esta obra que se pode considerar uma descrição etnográfica dos 

costumes políticos portugueses de finais do século XIX e inícios do século XX (Sobral e 

Almeida 1982: 663).   

Na carta a Paulo Osório, mencionada anteriormente, o autor considera-se monárquico, 

pois acredita que a instauração de um regime republicano em Portugal não traria nenhuma 

vantagem à maioria da população nem seria um fator de desenvolvimento do país. Interroga-

se sobre que tipo “de republica poderia fazer-se n’ um paiz cujo povo não sabe lêr”, 

afirmando que o povo do país nem sequer pode dispor de um autêntico sistema representativo, 

monárquico ou não, estando ainda muito longe da verdadeira “DEMOCRACIA, governo do 

povo pelo povo”. O autor considera o sistema político do momento uma espécie de 

“absolutismo liberal”, que, com a abolição da monarquia, se converteria numa “republica (…) 

absolutista”. De qualquer forma, do regime constitucional o povo não “percebe nada”. Na sua 

ótica, o que este precisava era, não de uma alteração de regime, mas de instrução, para que, 

depois, se pudesse governar a si próprio em democracia, decidindo acerca desta e de outras 

questões. Até lá, de nada serviria que os políticos resolvessem, por si, esta questão, já que, em 

sua opinião, são “tão inimigos do povo os monarchicos que já hoje exploram a sua ignorancia, 

como os republicanos, que desejariam explorál-a também… (…) Elle ficaria sempre o mesmo 

escravo, – e senhores os taes politicos” (Coelho 2008
a
: 404).    

 

 

2.2 A instrução popular e os problemas do ensino 

 

Os políticos não tinham nenhum interesse num povo instruído, que pudesse escolher 

livremente os seus representantes e resolver os seus próprios problemas, como já se referiu. 

Do firme propósito de manter o povo analfabeto e sem opinião, afirma o autor ter imensas 

provas, que vinha a coletar num relatório denominado Ephemerides da Instrucção Primaria 

em Portugal desde 1772 até hoje (Coelho 2008
a
: 517).   

Como o autor nota, Portugal foi o primeiro país do mundo a instituir o ensino popular 

oficial, em 1772 (Coelho 208: 517). Esta lei do ensino entrou em vigor durante o período de 

grande influência do Marquês de Pombal no país, enquanto um dos seus principais 

governantes. Dispôs a implementação de uma rede de estabelecimentos de ensino elementar, 
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destinados a substituir as escolas religiosas que asseguravam grande parte do ensino e que 

pertenciam à Companhia de Jesus (Ramos 1988: 1102), cujos membros foram expulsos do 

país em 1759 e deportados para Roma, após a prisão de muitos e o confisco de todos os seus 

bens (Monteiro 2009: 370). Trindade Coelho refere a aparente contradição entre os factos de 

Portugal ter sido o primeiro país a criar a escola pública e de ter chegado ao século XX com 4 

milhões de analfabetos (Coelho 2008
a
: 517), ou seja, cerca de 75% da população, em 1900. Se 

em termos absolutos o valor é baixo, pior se torna quando comparado com os valores de 

outros países europeus
20

 (Candeias e Simões 1999: 168). Para Trindade Coelho, este atraso 

português tinha sido “sempre” fruto de “uma verdadeira e cerrada conspiração do poder, isto 

é, dos governos, contra a instrução do povo”. Com este seu trabalho, o autor almejava e 

planeava convencer “d’ isso o mais incrédulo!” (Coelho 2008
a
: 517). Aquele compreenderia 

uma análise cronológica do assunto, desde 6 de Novembro de 1772 – quando a instrução 

popular foi oficialmente instituída – até à atualidade. Em carta a Louise Ey, datada de 26 de 

Junho de 1902, o autor refere que, associado a cada “facto” e “providencia”, seria dedicado 

um verbete, identificado pelo respetivo ano, e que o conjunto dos vários verbetes 

compreenderia “toda a “historia (…) do assumpto”. O autor solicitou, para este estudo, 

diversos contributos de diversas pessoas que, de algum modo, poderiam ter factos ou ideias 

importantes a transmitir-lhe, dados através da resposta a questionários enviados às mesmas 

pelo autor. No final deste “interessantíssimo estudo”, seria possível elaborar um “quadro 

graphico”, através de uma linha que mostrasse “todas as oscilações, todos os altos e baixos da 

instrução popular, atravez da nosso historia”, enfim, a completa “evolução do assumpto”. O 

seu estudo, até ao momento, tinha-lhe já permitido perceber que o povo tinha, neste aspeto, 

tido “bons amigos, mas poucos”. Já “os inimigos teem sido muitos e todos poderosos”. 

Segundo acredita, “o poder tem sido sempre seu inimigo” (Coelho 2008
a
: 514). 

Em sua opinião, a situação, no presente, é a pior de sempre – “nunca descemos 

tanto!”. Era tão “des(…)graçado” o estado do assunto e tão má a vontade dos “analfabetos 

que sabem ler: os mais periogosos!” que quase seria necessário começar do início a 

alfabetização popular, ou seja, “legislar como se estivessem(…) no século XVIII” (Coelho 

2008
a
: 515).     

                                                           
20

 De acordo com António Candeias e Eduarda Simões, no início do século XX a taxa de alfabetização de 

Portugal era das mais baixas entre os países da Europa. Contra a taxa de alfabetização portuguesa de cerca de 

25%, destacavam-se as taxas de alfabetização de cerca de 98%, dos Países Nórdicos, Alemanha, Escócia, 

Holanda e Suíça, de 88% da Inglaterra e País de Gales, de 80% em França, Bélgica e Irlanda, de 70%, na Áustria 

e Hungria, e de 40% em Espanha, Itália e Polónia. Com nível de analfabetismo semelhante, os autores 

mencionam apenas a Rússia e os Balcãs (Candeias e Simões 1999: 168).  
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O relatório em questão, que o autor elaborava para a Associação de Jornalistas 

(Coelho 2008
a
: 521), pretendia ser “um brado de atordoar surdos” (Coelho 2008

a
: 517), que 

obrigasse os estadistas e a opinião pública a refletir sobre esta problemática. Em relação aos 

estadistas, o autor refere que, “em geral, são ignorantes”, pelo que pretende, com este 

trabalho, “por-lhes deante dos olhos uma formidavel montanha de factos e observações, para 

os habilitar, ao menos, a estudar o problema”. A opinião pública, por seu turno, adquiriria 

conhecimentos e factos concretos sobre o assunto, ou seja, ganharia “armas novas para” um 

“combate que”, por essa altura, “só peleja[va] (…) sentimentalmente” (Coelho 2008
a
: 521). 

Pensa-se que este trabalho não chegou a ser publicado ou remetido a qualquer 

entidade, pois não se encontrou qualquer referência a tal nas pesquisas realizadas nem na 

bibliografia do autor. Na sua correspondência, o autor discorre acerca desta obra com grande 

entusiasmo, entre de Junho de 1902 (Coelho 2008
a
: 514) e Julho de 1903 (Coelho 2008

a
: 

567). No entanto, a partir daí não se encontrou, na correspondência que se analisou – 

compilada por Hirondino Fernandes –, nenhuma referência a este projeto. Quando, na sua 

correspondência, o menciona é sempre como estando em curso e nunca como já o tendo 

terminado. No que à exata progressão do trabalho diz respeito, encontraram-se apenas as 

seguintes palavras, endereçadas a Vidal Oudinot e datadas de 12 de Junho de 1902: “Há um 

mez que com mão diurna e nocturna não faço outra coisa senão extractar diplomas 

legislativos sobre a instrucção primaria; e trabalhando n’ isso, invariavelmente, seis a oito 

horas por dia, ainda não sahi do reinado de D. Maria II” (Coelho 2008
a
: 521). Ou seja, e uma 

vez que D. Maria II reinou entre 1826 e 1828 e, posteriormente, entre 1834 e 1853 (Ramos
b
 

2009: 833), pode ter-se alguma noção do período que o autor já teria abarcado no seu estudo, 

embora não seja claro que tenha começado, de facto, pelo princípio e o seu trabalho já tenha 

coberto todo o período entre 1772 e, pelo menos, 1826.  

Trindade Coelho criticou particularmente o decreto de 24 de Dezembro de 1901, que, 

entre outras matérias, dispõe a obrigatoriedade e gratuitidade do primeiro grau de ensino 

primário, para todas as crianças, de ambos os sexos e entre os seis e os doze anos de idade, a 

menos que, no raio de 2,5km da sua casa, não exista qualquer escola gratuita, pública ou 

privada (Direcção-Geral de Instrucção Pública 1901: 86-87). 

 O autor considera que esta obrigatoriedade tem como principal propósito demonstrar 

ao estrangeiro que as autoridades portuguesas se preocupam tanto com a instrução do povo 

que o próprio governo cria leis a torná-la obrigatória (Coelho 2008
a
: 492), embora, na 

verdade, os governos do país muito pouco tenham feito, ao longo do tempo, para fazer 

respeitar as diversas leis de ensino obrigatório (Coelho 2008
a
: 700). Muitos são os factos que 
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fazem o autor considerar esta lei “uma reles hypocrisia”. Como refere, de nada serve instituir 

o ensino obrigatório se “não lhe dá escolas, e onde as há tem um simulacro ridiculo (em geral) 

de professores”. Pior do que tudo, o próprio relatório que antecede os artigos da lei, assume 

que “não espera que ella se cumpra”, o que verdadeiramente incita “o publico a não a 

cumprir”.  

Com efeito, o texto que introduz e enquadra as disposições legais remete muito pouco 

para a firmeza e intransigência de que, normalmente, as leis se revestem. Para um 

jurisconsulto, habituado a fazer aplicar escrupulosa e intransigentemente leis, como Trindade 

Coelho foi, muito estranha seria uma lei que procura ser cumprida mais por um sistema de 

recompensas que por um sistema de penalizações. Afirma o legislador: 

 

Nenhuma lei tem em si mesma a efficacia suficiente para modificar e transformar de um 

para outro momento os costumes, quando estes são contrários ao principio fundamental 

em que ella se baseia: entre nós (…), o ensino obrigatorio não tem dado o resultado que 

devia dar, pela resistencia (…) que a lei encontra da parte da população, na sua maioria 

ignorante (…) e (…) refractaria (…) ás vantagens e ao estimulo da instrucção. 

Não quer isto dizer que a lei não seja útil, nem contribua (…) para augmentar a frequencia 

ás escolas primarias (Direcção-Geral de Instrucção Pública 1901: 80). 
  

 

 

Em relação às penas para quem não levar as crianças à escola, com a obrigatória 

assiduidade, ou não as inscrever na escola, de todo, o legislador reconhece que, na verdade, 

“O mais dificil é fazer cumprir a lei. As penalidades”, em diversos países, “raras vezes são 

aplicadas”, uma vez que as autoridades administrativas locais não empenham nisso muito 

zelo, por “indifferença”, “desleixo” ou “conveniencia politica”. No caso português, e nesse 

momento, “a ignorancia e os costumes tradicionaes do (…) povo” retiram ao legislador 

quaisquer “illusões sobre os resultados do ensino obrigatorio” e levam-no a acreditar que a 

“unica maneira positiva de levar a grande maioria da população portuguesa a comprehender 

(…) a utilidade da instrucção” é a instituição de uma “serie de restricções e impedimentos a 

que” os analfabetos “ficarão sujeitos” e de diversas “vantagens ou preferencias” para os que 

possuam diplomas de aprovação no primeiro ou segundo grau do ensino primário. A principal 

restrição imposta aos que não sabem ler ou escrever, neste decreto, é a impossibilidade de se 

candidatarem a qualquer emprego público (Direcção-Geral de Instrucção Pública 1901: 80). 

 Trindade Coelho não tem dúvidas, como já se referiu, que os governos têm o “firme, 

calculado e invencivel” propósito de, através de todos os meios ao seu alcance, impedir “o 

desenvolvimento da instrucção”. Se tal não fosse verdade, a insistência na obrigatoriedade do 

ensino seria “excellente”, mas, neste panorama, não passa de um “incentivo à desobediencia” 
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da população a esta lei. O autor esclarece: «“É lei?!” “Logo, não se cumpre!”. Porque as leis, 

em Portugal, fazem-se para não se cumprirem» – sobretudo quando o admitem no seu próprio 

preâmbulo. É por tudo isto que o autor afirma que “o ensino obrigatorio, em Portugal, é uma 

burla” (Coelho 2008
a
: 492). 

Na sua opinião, a taxa de alfabetização só subiria com a instituição de reais vantagens 

para quem sabe ler e escrever. No que ao sexo masculino diz respeito, o problema ficaria 

praticamente resolvido se se descontasse um ano ao serviço militar obrigatório de três anos a 

todos os que o conseguissem fazer, dada a aversão do povo à vida militar. De facto, como 

refere, já foi feito algo semelhante, nesse caso a redução do serviço militar obrigatório a cem 

dias para todos os que soubessem “atirar bem ao alvo” (Coelho 2008
a
: 492). De forma muito 

crítica, comenta: 

 

Pois não se lembraram de fazer igual concessão aos que em vez de atirarem bem ao alvo, 

soubessem ler e escrever! (…) De resto, aquillo foi uma maneira hypocrita de fazerem 

desertos os quarteis militares, já porque o dinheiro (…) é preciso para outras coisas (já 

porque começam talvez a ter medo da tropa, visto ter-se falado n’ uma intervenção do 

exercito contra os políticos) (Coelho 2008
a
: 492). 

  

 

 

Para o autor, outro dos maiores problemas da educação nacional é o seu afastamento 

da natureza (Coelho 2008
a
: 537). Nas escolas, o ensino, servido por “manuais de arrepiar” – 

maçadores, grosseiros e mal escritos (Coelho 2008
a
: 434), era de caráter livresco, consistindo 

mais na memorização de factos vagos e abstratos que no ministrar de noções concretas, úteis e 

intuitivas. Os preceitos e matérias ensinados revelam-se “falso[s], convenciona(…)is, 

postiço[s], amaneirado[s], e catholico-apostolico-romano[s]  (…) – mas pouco christão[s] e 

pouco natura(…)[is]”. Segundo as suas ideias pedagógicas e educativas, era fundamental que 

os programas e livros dirigissem a sensibilidade das crianças para a “verdade natural e (…) 

admiração do trabalho humano”, pois se a natureza “géra e produz”, o trabalho “transforma” 

e cria “o bello, o bom e o útil”. No entanto, o que designa por “a religião da natureza” é 

geralmente desprezado na educação dos jovens. Estes são, antes, ensinados a temer a Deus e, 

por exemplo, ouvir, “na (…) trovoada, a voz” de Deus “que está a ralhar!”. É esta a marca do 

espírito dos Jesuítas no ensino, que consiste em ensinar às crianças, acima de tudo, “os seus 

deveres p
a 
com Deus, e para com os representantes de Deus na terra”… (Coelho 2008

a
: 537) 

Por outro lado, aproximá-las do verdadeiro sentimento cristão, fazê-las “admirar Deus na obra 

da Creação”, aproximá-las do Deus verdadeiro, “revelado nos prodigios da Natureza”, 

explicar-lhos e fomentar a sua natural curiosidade por eles, não é algo que, infelizmente, 
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alguma vez tenha sido feito no ensino em Portugal, dominado, muitas vezes, pelos Jesuítas, a 

cujo espírito, em sua opinião, tal perspetiva se afigura perigosa por passível de enfraquecer o 

seu 

 

domínio (…) sobre a creança, e portanto sobre o homem… Não querem creanças: querem 

idiotas. Não querem homens: querem escravos. E assim vamos; e assim fomos educados; 

e assim o clero e a nobreza querem continuar a edu(…)car os filhos do povo… Só 

ignorantes (dizem elles) são obedientes; e só obedientes são felizes! (Coelho 2008
a
: 538). 

  

 

 

Era esta, na sua perspetiva, uma das mais nefastas consequências para a sociedade da 

presença da Companhia de Jesus e de outras ordens congregacionistas no país. 

 

 

2.2.1 Ação pedagógica 

 

De acordo com Feliciano Ramos, a ação pedagógica e cultural que Trindade Coelho 

levou a cabo um pouco durante toda a sua vida adulta é, em grande medida, uma reação 

contra o obscuro e viciado sistema de ensino de que, em jovem, se considerou vítima (Ramos 

1947: 140). 

Horrorizado com os livros que, ainda no início do século, eram utilizados nas escolas 

primárias um pouco por todo o país, criou três livros didáticos destinados à utilização nesse 

nível de ensino: O Primeiro Livro de Leitura, O Segundo Livro de Leitura e O Terceiro Livro 

de Leitura – publicados em 1903. Destes livros pretendia que, simultaneamente, ensinassem 

as crianças e lhes fossem agradáveis. Entre os conhecimentos que proporcionavam 

encontravam-se diversas noções práticas e de utilidade à vida quotidiana (Ramos 1947: 151-

153). Pretendia igualmente que os mesmos inspirassem nas crianças, adultos do futuro, o 

amor pela pátria, pela família e pelo próximo em geral (Ramos 1947: 156), afastando-as da 

superstição (Ramos 1947: 153). Com efeito, já num artigo publicado no jornal Aurora do 

Lima, a 24 de Abril de 1899 e destinado às crianças, aconselha-as a amar a pátria e a família e 

aos seus costumes e tradições, e a tomarem parte neles, animá-los e ressuscitá-los (Ramos 

1947: 146). 

Os mencionados livros foram, pela sua finalidade, elaborados de forma a corresponder 

não só aos preceitos educativos em que o autor acredita, como ao programa curricular 

estabelecido por lei para o ensino primário. Neste sentido, as matérias do primeiro livro 

relacionam-se com as pessoas e domínios a elas diretamente relacionados, como sejam o 
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corpo humano, o vestuário, habitação e alimentação. O segundo livro compreende noções 

mais complexas, incluindo os seguintes domínios: Coisas, Plantas, Animais, Espaço e Tempo. 

No que à natureza diz respeito, os textos pretendem inspirar nas crianças o respeito e o amor à 

mesma. No domínio dos animais, e dada grande diversidade da fauna nacional, o autor opta 

por abordar aquelas que se encontram no seu primeiro plano, ou seja, “aqueles que a criança 

vê”. A morfologia e hábitos domésticos de cada animal são ministrados de forma a humaniza-

los e, assim, inspirar nas crianças o amor pelos animais e educá-las no exemplo de alguns 

(Ramos 1947: 151-152). A título de exemplo transcreve-se o texto relativo ao coelho:  

 

A coelha é uma esplêndida mãe, amicíssima dos seus filhinhos. Aleita-os durante mais de 

seis semanas; abre em zig-zag uma lura especial só para eles, em continuação daquela 

onde mora; com o pelo que arranca do ventre, e que é o mais macio faz-lhes uma cama 

muito macia; tapa a lura dos filhos se tem de sair ainda que seja por um instante; e quando 

sai come a correr, e volta a correr para os seus coelhinhos.  

Mais tarde, quando os filhos já assomam à boca da lura, a mãe traz-lhes de comer; o pai 

(que até aí os não conhece nem viu sequer, pois dele próprio os esconde a coelha nos 

primeiros tempos) brinca então muito com os seus pequenos à porta da casa; pega-lhes ao 

colo com toda a alegria; levanta-os ao ar nas patas dianteiras; dá saltos e cabriolas para os 

divertir; e lustra-lhes o pelo e lambe-lhes os olhos, como se os afagasse e lhes desse 

beijos! 

Em dias de sol, por esses montes que parecem desertos, à entrada das luras, passam-se 

verdadeiras festas de família, muito interessantes e comovedoras (Coelho apud Ramos 

1947: 164-165). 
  

 

 

O terceiro livro integra diversas noções de física, geografia e história nacional. A 

história é ministrada de forma a, mais do que fornecer meros conhecimentos factuais, inspirar 

a admiração das crianças pelo país, pela sua história e pelos intervenientes da mesma (Ramos 

1947: 153). É neste sentido que a parte histórica do livro se inicia da seguinte forma: “Oh 

rapazes, que não há no mundo todo história mais linda – Isto até parece milagre, e que a 

Providência tomou à sua conta este abençoado bocadinho de terra, e que o próprio Deus, lá 

em cima, se havia de estar às vezes a regalar das proezas de tão grandes homens!” (Coelho 

apud Ramos 1947: 153-154). 

Dos três livros, destaca-se a tentativa de, nas suas próprias palavras, “dar à instrução 

(…) uma base natural, explicar as causas e os efeitos dos fenómenos, orientar a vida (…) num 

sentido positivo e exacto, determinado pela razão” (Coelho apud Ramos 1947: 155). Como 

Feliciano Ramos destaca, Trindade Coelho compreendeu sempre a instrução como só fazendo 

sentido quando ligada à educação global, isto é, cívica e moral. A educação moral, que o autor 

coadunava com os valores da pátria, da família e do amor ao próximo – entendido numa 

perspetiva cristã, é encarada como um elemento de valorização das competências práticas, 

sem o qual estas se poderiam converter num “instrumento de dissolução” social ou individual. 
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Segundo o mesmo autor, a reflexão acerca preponderância dos valores morais marcou, de 

forma alargada, o início do século XX e, com esta conceção, Trindade Coelho acompanha “o 

ritmo ideológico” da sua época (Ramos 1947: 156).    

 

 

 2.2.1.1 Manual Político do Cidadão Portuguez e Communicação Dirigida à 

Maçonaria Portugueza 

 

O Manual Político do Cidadão Portuguez, que tem sido aclamado como um 

verdadeiro manual de civismo, denota, antes de mais, um profundo conhecimento do país, das 

suas instituições, da sua história e da evolução legislativa nos mais variados campos. A 

primeira parte do trabalho consiste na tradução e adaptação à situação portuguesa do livro de 

educação cívica mais utilizado na Suíça, a república “mais feliz e (…) mais bem educada do 

mundo”, Instruction Civique, de Numa Droz (Coelho 1906: VII). Este (1844-1899), natural da 

Suíça, iniciou a sua carreira como mestre-escola e, pelo talento e mérito, chegou ao cargo de 

Presidente da Confederação Suíça, algo que entre nós corresponderia a um Presidente da 

República (Coelho 1906: VII), lugar que ocupou durante 17 anos. Sobre como pôde 

permanecer no poder durante tão largo período, dá as respetivas explicações Alberto de 

Oliveira, representante diplomático de Portugal na Suíça, que prefacia o livro de Trindade 

Coelho, e, a este respeito, afirma que, naquele país, tal não corresponde à exceção mas sim à 

regra. Com efeito, no país, e em geral, só a morte ou a demissão voluntária costumam ditar o 

afastamento dos governantes, pois, apesar de eleitos por um período de apenas três anos, são 

normalmente reeleitos sucessivamente, já que a sua conduta “é tão exemplar (…), que 

ninguém pensa em substituí-los” e “o patriotismo dos eleitores” é “tão desinteressado (…), 

que nenhum pensa em disputar-lhe o logar”. Para Alberto de Oliveira, trata-se de uma 

democracia que dispõe de mais liberdades que nenhuma outra, mas que é extremamente 

cautelosa e moderada na sua utilização e que, sendo “hospitaleira às ideias mais largas de 

progresso, mantém na escolha dos seus governantes um espírito de conservação” maior que o 

da “mais orthodoxa das monarchias”. Aí, a parcimoniosa administração dos bens públicos não 

permite aos governantes “distribuir favores” e, se, de resto, o tentarem, tal não tem “outro 

efeito senão desacreditál-o[s] sem remédio” (Oliveira 1906: XIII-IX). 

Antes da adaptação do texto de Numa Droz, Trindade Coelho expõe o propósito do 

livro, como sendo consciencializar e educar, com vista a, através da exposição dos factos que 

minuciosamente recolheu e sistematizou, formar opiniões individuais informadas e 
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conscientes e uma opinião pública “vigorosa”. Pretende, assim, contribuir para formar 

cidadãos e “organisar a nação soberana”, pois, se não existe “cidadão sem uma justa e exacta 

consciencia dos seus direitos e dos seus deveres”, também nenhuma nação é 

“verdadeiramente soberana (…) sem cidadãos instruidos e educados” (Coelho 1906: VII). O 

autor define o civismo como o conjunto das qualidades de um bom cidadão, nomeadamente 

“o amor da patria e da liberdade; o culto do direito e da justiça” e “a dedicação” à família e ao 

próximo (Coelho 1906: 2). 

À referida tradução e adaptação, que ocupa cerca de 200 das quase 700 páginas do 

compêndio, segue-se uma exposição detalhada das instituições portuguesas, como à época se 

encontravam, e com significativos quadros de evolução das mesmas (Coelho 1906: VII). 

A par da rigorosa exposição da realidade, baseada nos diversos diplomas legislativos, 

encontram-se as ideias do autor para o desenvolvimento do país, que Augusto Dias bem 

resume em torno de dois pressupostos fundamentais: a afirmação da democracia (económica, 

política e social) como única via de resolução dos problemas do país e a afirmação, como 

obstáculos à plena realização da mesma, de diversos interesses de “classes”, “oligarquias” e 

“instituições” (Dias 1977: 341). Neste sentido, caberia ao Estado garantir uma série de 

liberdades básicas ao cidadão. A liberdade, condição indispensável à felicidade dos 

indivíduos e dos povos, pode desdobrar-se em diversos tipos de liberdade, como a de trabalho 

(entendido simultaneamente como direito e dever), de culto, de expressão, de pensamento, de 

ensino e de associação (Cabrita 2010: 429). Sobre a igualdade, o autor afirma que ela não é 

uma realidade, pois embora todos sejam iguais perante a lei não o são, de facto, por 

nascimento ou posição. Cabe, então, ao Estado garantir aos cidadãos os mecanismos que lhes 

permitam corrigir as inevitáveis assimetrias sociais e económicas (Coelho 1906: 52-53). 

Segundo considera, garantir a liberdade e promover a igualdade na sociedade só é 

possível com uma ampla reforma religiosa, que elimine as diversas ordens e congregações 

religiosas regulares estrangeiras, e muito particularmente, mas não só, a Companhia de Jesus, 

pela preponderância que tem tido na sociedade. A reforma teria de compreender, igualmente, 

a instituição do divórcio e do registo civil obrigatório. Era necessário, em suma, laicizar o 

Estado (Dias 1977: 336-338). Como afirma, enquanto por um lado a Carta Constitucional 

institui o catolicismo como religião do estado, e apenas permite aos estrangeiros professar 

outra religião que não a católica, por outro lado, afirma que ninguém – português ou não – 

pode ser perseguido com base na sua religião. Para o autor, tal cria uma confusão legal que 

desapareceria se o Estado não professasse qualquer religião, tratando por igual os vários 

cultos, sem preferências de qualquer ordem (Cabrita 2010: 433).  
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 A reforma religiosa que Trindade Coelho defendia, embora seja radical em muitos 

aspetos e, de acordo com Augusto Dias, marcada por um vincado anticlericalismo (Dias 1977: 

335) é de um pragmatismo surpreendente e inovador, como demonstrou na sua 

Communicação Dirigida à Maçonaria Portugueza, publicada também em 1906 (Homem 

2008: 26-27).  

Com efeito, para o autor, a reforma religiosa, para resultar, tinha de ser feita, “com o 

clero” e não “contra o clero” (Coelho 2008
b
: 8). A sua opinião funda-se em dois pressupostos 

claros. O primeiro é que “o país é um rebanho de quatro milhões de analfabetos e o padre é 

ainda o [seu] pastor” (Coelho 2008
b
: 10) e o segundo é que o clero português não era uma 

entidade una (Coelho 2008
b
: 3-6). De um lado, estava o clero secular, na sua maioria formado 

pelos párocos, que viviam numa pobreza semelhante à do povo, e quase em exclusivo das 

contribuições voluntárias dos fiéis, e oprimidos pela tutela de “bispos orgulhosos e distantes” 

e, em geral, que não eram adversos às ideias democráticas de igualdade e fraternidade. De 

outro lado, estavam as diversas ordens religiosas, com os Jesuítas à cabeça, que se dirigiam 

pelos preceitos de Roma e refratárias aos princípios de liberdade e igualdade emanados do 

Estado (Homem 2008: 25-27). 

O autor acreditava que, para a reforma religiosa do país, sem a qual o seu 

desenvolvimento e qualquer reforma social ou cultural seriam impossíveis, era necessário 

conquistar os padres, sem os quais se não podia conquistar o povo, ainda habituado a segui-

los cegamente nem instituir uma verdadeira separação entre a Igreja e o Estado. Com efeito, o 

autor propunha encarregar os padres do registo civil de cada freguesia, tornando-os assim, 

funcionários do Estado, de forma a acederem à respetiva remuneração e a direitos de 

aposentação. Por um lado, não seria possível efetivar o registo civil sem a sua colaboração, 

uma vez que os regedores locais eram, em geral, muito pouco instruídos. Por outro lado, a 

remuneração que os padres passariam a usufruir permitir-lhes-ia subtrair-se ao domínio do 

clero regular e dos bispos. Estariam, assim, lançadas as bases para a criação de uma igreja 

cristã nacional, que aceitasse os princípios democráticos do estado, incluindo a liberdade de 

culto e a laicização da sociedade, e mais próxima dos primitivos valores cristãos (Homem 

2008: 25-27).    
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Conclusão 

 

Ao longo da dissertação procurou-se apresentar uma visão da vida e da obra de 

Trindade Coelho, baseada nos estudos a que sobre ela se teve acesso, na sua obra literária e 

cívica e na abundante correspondência que deixou e que é um extraordinário contributo para o 

seu estudo. Crê-se ter atingido os objetivos propostos na introdução do trabalho, que se 

relacionam, sobretudo, com o estudo deste extraordinário autor à luz dos fenómenos 

socioculturais da época em que viveu. Entendendo que não se pode compreender o homem 

nem a sua obra fora do seu tempo e do seu meio, procurou-se analisar os cenários em que a 

sua vida profissional e pessoal se desenrolou. Trindade Coelho estudou com rigor e uma rara 

lucidez os fenómenos que marcaram o seu tempo e que, ao longo dos séculos, foram sendo 

determinantes para a evolução histórica, social e cultural do país, que a este estudo também 

muito interessam. Neste sentido, procurou-se sempre complementar os estudos dos factos 

históricos e sociais com as perspetivas do autor sobre os mesmos e, por outro lado, 

complementar a análise das suas visões e conceções com a análise dos factos históricos com 

os quais estas se podem relacionar. 

Pese embora se admita que, muitas vezes, a tónica foi colocada na vertente literária da 

obra de Trindade Coelho, para o que, em parte, muito contribuíram as vocações e interesses 

da autora, procurou-se transmitir uma visão completa e global do homem, do escritor e do 

cidadão. Para tal, utilizaram-se fontes de inquestionável rigor científico. No entanto, a 

interpretação feita, apesar de qualquer tentativa em contrário que se possa levar a cabo, é 

sempre pessoal e, portanto, de certo modo, subjetiva. Se por um lado se considera que aí 

reside, sobretudo, a singularidade de cada contributo para o estudo de determinada temática, 

por outro tentou-se, e julga-se ter conseguido, manter o rigor fatual e científico que a uma 

dissertação de mestrado deve presidir.   

Trindade Coelho foi no seu tempo, e ainda agora é, um verdadeiro exemplo de civismo 

e amor à sua terra e ao seu país. É, assim, uma referência cultural e cívica que importa manter 

viva e muito longe do esquecimento, verdadeiro farol capaz de alumiar os espíritos de todos 

quantos pretendam contribuir para o bem-estar geral, não só pela sua obra como pelo seu 

exemplo.  

Trindade Coelho é, sem dúvida, um dos símbolos de Mogadouro e de Trás-os-Montes, 

pelo alcance da sua obra e pela divulgação que nela faz da sua região e seus modos de viver e 

sentir, podendo, nesta perspetiva, ser considerado um autor regional. No entanto, a mensagem 
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da sua obra e da sua vida é universal e intemporal. Se o cenário da obra literária é, sobretudo, 

a sua terra natal, as emoções e sentimentos que aí se encontram plasmadas são não só as suas 

próprias como as de qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo: o amor romântico e 

filial, o amor à pátria, o amor à vida, o amor à natureza e aos animais, o remorso, a 

efemeridade da vida e o absurdo da morte, entre tantas outras inquietações que habitam a 

alma dos seres humanos em todos os tempos e lugares. São estas, entre outras, as 

características que tornam determinadas obras literárias imortais. 

A obra de Trindade Coelho mantém grande atualidade, com diversas leituras a 

poderem ser efetuadas pelos leitores de hoje, entre elas, o respeito pelos animais e pela 

natureza, a importância do amor pátrio num mundo cada vez mais globalizado e a via da 

educação – e sobretudo da educação cívica – como único caminho para o desenvolvimento 

integral. Embora se pense ter deixado tal bem claro ao longo deste estudo, considera-se 

importante salientar nesta conclusão que embora o autor baseasse as suas ideias de 

desenvolvimento nacional na manutenção e recuperação do que designava por as ótimas 

coisas do passado, que podiam ser encontradas, sobretudo, nas várias províncias, nunca perdia 

de vista a ideia e a necessidade de progresso. Esse progresso consistia, na sua ótica, no 

caminho para a verdadeira e total democracia, indissociável da educação crescente e global de 

todos os cidadãos. 

Muitas das mensagens de Trindade Coelho mantêm-se ideais. Não se querendo 

enveredar pelas questões políticas e económicas que atormentavam o autor, note-se a seguinte 

passagem: 

   

não ha tempo de lêr coisas grandes, – nem a intelligencia, habituada cada vez mais a 

coisas prontas, a impressões diferentes e quasi momentaneas, n´esta vida de febre que nos 

devora, não saberá amanhã, ainda que queira, fixar-se muito tempo no mesmo assumpto, 

por ter muitos, além disso, em que fixar-se… Depois, os proprios jornaes, com a sua 

insistencia chronometrica de todas as horas, o seu caracter de encyclopedia, a sua 

variedade, ou absorvem, ou fazem aborrecido, o habito de ler demorado, – e livros, são ás 

duzias, e na grande maioria livros maus, o que tambem desanima. A vida, hoje, e cada vez 

ha de ir a peor, é pouco extensa e é muito intensa. Nada, pois, de coisas demoradas: – 

tudo se quer breve, curto, incisivo, como esta linguagem rápida do telegrapho, que é bem 

a d’este fim de seculo halucinado… (Coelho 1897: 91). 
 

 

 

Se se alargar o conceito de jornal para os suportados pelas novas tecnologias, e se 

substituir telégrafo por mensagens eletrónicas, e fim por princípio de século, as palavras 

poderiam perfeitamente ter sido escritas por um cronista dos dias de hoje. 
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