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PROJETO LIVRO LIVRE    

 

Oh! Bendito o que semeia  
Livros... livros à mão cheia...  

E manda o povo pensar!  
O livro caindo n'alma  

É germe — que faz a palma,  
É chuva — que faz o mar. 

    

Castro AlvesCastro AlvesCastro AlvesCastro Alves 

 
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o 
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em 
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente 
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo 
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal 
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro 
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado, 
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me 
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me 

proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e 
na solidariedade.  

*** 

Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela 
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária 
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador 
intelectual.  

O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da 
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades, 
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja 
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os 
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail: 
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de 
nosso acervo.  



Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do 
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da 
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o 
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos 
bens culturais. Assim esperamos! 

*** 

O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no 
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode 
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet, 
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças 
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser 
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais, 
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se 
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da 
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da 
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções 
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis 
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto 

Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível 
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o 
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais 
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a 
fim de efetuarmos as devidas correções. 

*** 

Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a 
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem 
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero 
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras, 
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em 
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o 
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.  

É isso! 

Iba Mendes 
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EÇA DE QUEIRÓS, HOMEM DE CORAÇÃO 
 
Foi Eça de Queirós, antes de tudo, a realização viva daquele simples 
e comovente conceito que um dia vi ornar, como a mais bela e a 
mais suave das apoteoses, um modesto pedestal de sábio: É do 
coração e não do cérebro que nascem os grandes pensamentos. 
 
Na sua vida de funcionário, ofuscada pela cintilação candente da 
sua existência literária, há contudo traços desta nítida psicologia que 
jamais o biógrafo deverá deixar de examinar se quiser que a figura 
sublime do romancista ressalte, vibrante, em toda a pujança dos 
seus múltiplos aspectos de criatura verdadeiramente excepcional. 
Sabe-se quanto, durante a temporada de Paris, se tornou proverbial 
a excelsa bondade da sua alma e a nobreza estrema do seu coração. 
Aventureiros e boêmios que o procuravam no consulado 
encontravam invariavelmente nele um protetor amigo. 
 
A linha severa e austera daquela estranha figura de diplomata 
rígido na aparência, gelado no olhar, irônico, quase sarcástico no 
sorriso, não conseguiu nunca perturbar nenhum dos portugueses 
que, perdidos na imensidade da confusa Cosmópolis, a ele 
recorriam em desespero de causa. Chegavam a procurá-lo pobres 
espanhóis, italianos, brasileiros, criaturas de acaso surdidas dos 
confins da Armênia e da Bulgária, russos, romenos, judeus, turcos 
de origem vaga e mais incerta que a cor dos andrajos que vestiam... 
Eça de Queirós, diz um cronista do tempo: “quando aparecia algum 
necessitado tentava reagir, queria negar-se, mas por fim o seu 
coração falava mais alto, e depois de dar uma pequena reprimenda 
ao intruso, se era estrangeiro, metia a mão ao bolso e tirava sempre 
um ou dois francos para o desgraçado, que nunca em vão implorava 
uma esmola na sua frente.” 
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Era de uma sensibilidade de violeta aquele espírito robusto e 
fecundo como um roble secular. Exemplar chefe de família — a 
maior e mais inestimável de todas as qualidades do homem — 
atormentava-o, num indizível anseio, a paixão violenta da cor e do 
perfume. Adorava as crianças, as aves, as coisas frágeis e os grandes 
silêncios claros das paisagens tranquilas: tinha de ser 
fundamentalmente bom. Na sua tebaida de Neuilly, sobre a mesa de 
trabalho, pendiam sempre algumas flores discretas. Era legionário 
da Honra; mais vezes porém lhe sorria na lapela uma violeta ou 
uma rosa que a fita rubra da Legião. 
 
Há na sua vida um fato que ficou quase ignorado e tem todo o sabor 
das coisas inéditas, porque só uma vez encontro, entre a extensa 
cópia de notas e informações biográficas de Eça de Queirós, uma 
leve referência ao episódio feita pela pena amiga de Eduardo Prado. 
Transcrevo, textualmente: 
 
“A Havana, para onde foi mandado como cônsul, não foi para ele 
um paraíso. Cuba não tem uma literatura impressionante e a 
paisagem tropical não é animada pelas grandes recordações 
clássicas da História e da Arte. É uma estufa verdejante que o 
estrangeiro não chega a amar, sempre extenuado de calor e da 
apreensão constante de uma morte inglória pelo vômito negro. Ali 
não fez obra de artista e, em tudo quanto mais tarde escreveu Eça de 
Queirós, não se vê lembrança daquele pesadelo de palmeiras e 
orquídeas. Teve porém a rara sorte de iniciar a sua prática dos 
homens e das coisas por uma obra de realidade, de honra e de amor. 
 
Florescia então em Cuba o comércio dos chineses escravizados, 
nominalmente portugueses porque era do porto português de 
Macau que eles eram levados para os infernos de verdura, de calor e 
de sofrimento que eram para eles, as plantações de açúcar da Ilha. 
Foi Eça de Queirós nomeado cônsul para regular, inspecionar e, 
portanto, manter esse comércio. Por uma disposição fiscal da lei 
consular, esse comércio era altamente lucrativo para o cônsul. 
Aconteceu porém que o cônsul foi Eça de Queirós, que começou 
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uma campanha oficial contra o comércio dos chineses, que foi, 
finalmente, abolido. Depois deste ato de desinteresse, partiu para a 
terra proverbial do interesse. Correu os Estados Unidos...” 
 
Eduardo Prado fixou assim uma nota, e das mais vibrantes, da 
extraordinária candura de alma desse homem bom e suave como 
Cristo. No que erra porém Eduardo Prado é na convicção expressa 
de que o exílio de Cuba ficasse sem influência na obra do artista. O 
episódio dos chineses escravizados constituiu nem mais nem menos 
que a remota sugestão do Mandarim, de que já em 1880 se publicava 
a 2ª edição. É flagrante o paralelo. E senão, peguem no livro, 
analisem aquele Teodoro, o enguiço, como lhe chamava a esplêndida 
D. Augusta, — burocrata magro, que entrava sempre as portas com 
o pé direito, tremia dos ratos e corcovava... Teodoro não é mais que 
uma autocaricatura felicíssima de humorismo. Eça tinha com efeito 
o espírito constantemente nublado de vagas superstições; entrava 
com o pé direito em casa dos amigos e desculpava-se do ridículo 
desse gesto ponderando que nos devíamos submeter, sem refletir, 
ao impulso misterioso das "Coisas"... 
 
A sua situação de cônsul na Havana assemelhou-se num dado 
instante à do homem diabolicamente tentado a matar o Mandarim 
que não conhece, que o não interessa, e que lá longe, no fundo da 
China, ante a paisagem remota e diáfana de uma tarde serena 
entretêm os longos ócios de velho na tarefa pueril de soltar às brisas 
o seu papagaio de papel. E matá-lo comodamente, sem um esforço, 
sem uma repugnância, com a consoladora certeza de lhe herdar os 
copiosos bens... 
 
Eça, cônsul de Portugal em Cuba, poderia ter feito ali uma fortuna 
imensa se a bondade infinita da sua alma lhe não tivesse abafado no 
espírito o gérmen satânico da cobiça. Não, nunca! Ele repudiava 
vigorosamente a suntuosidade ao preço horrível por que lha 
ofereciam os fazendeiros da ilha. O seu coração de santo, onde havia 
sempre uma benção para todas as misérias e um protesto para todas 
as injustiças, como nos seus lábios um sorriso irônico de desdém 
para todos os ridículos, não se deixou vencer pela tentação. Podia 
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calar-se, não auxiliando a infâmia. Fez mais: protestou. E na prosa 
oficial dos seus relatórios consulares insistiu longamente sobre a 
desgraça dos pobres homens que trabalhavam como escravos, de sol 
a sol, no inferno dos engenhos, para que mais ouro se amontoasse 
nos cofres dos fazendeiros bestiais. Tomando decididamente partido 
ao lado do “china”, chegava nos seus ofícios para o ministério dos 
estrangeiros a justificar-lhes os crimes: 
 
“Sucede com efeito às vezes, escrevia Eça de Queirós ao ministro em 
17 de maio de 1873, que nos engenhos há assassinatos misteriosos 
de mayoraes, a que os “chinas” não são alheios; mas estes excessos 
não se podem filiar na índole, porque vêm da desesperação. À 
desesperação se deve atribuir também, ainda que há neste fato 
muita influência das superstições religiosas, os numerosos suicídios 
de colonos. Assim é, excelentíssimo senhor, que em todos os 
exemplos da servidão humana, eu não conheço, a não ser o fellah no 
Egito e na Núbia, ninguém mais infeliz que o coolie. E se a justiça 
não é uma mera categoria de razão, a condição dos colonos na 
América Central não é compatível com a dignidade desta época.” 
 
Deste episódio que detalhada e documentadamente hei de referir 
um dia, nasceu o Mandarim. Não é original, bem sei, a forma 
simbólica por que o problema foi posto em equação. A literatura 
francesa forneceu-lhe a fórmula da pergunta, submetida pelo seu 
enorme talento à colorida análise do romance; foi porém no seu 
nobilíssimo procedimento de homem de coração que encontrou a 
resposta: Só sabe bem o pão que dia a dia ganham as nossas mãos: nunca 
mates o Mandarim! 

 
--- 

HERMANO NEVES 
"Eça de Queiroz: In Memoriam" (1922) 

Pesquisa e adequação ortográfica: Iba Mendes (2019). 
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A CATÁSTROFE 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Ao acabar de rever as provas deste pequeno volume, compreendi 
que, apesar do leve estudo que antecede A Capital, era necessário 
dizer algumas palavras, não só sobre os manuscritos do Conde 
d'Abranhos e da Catástrofe, mas ainda sobre as razões que hoje 
tornam legítima a sua divulgação. 
 
Desejo assim deixar aqui expressos, bem claramente, os motivos de 
ordem literária — e também de ordem moral — que me levaram a 
promover a publicação destas duas obras, inacabadas quanto à 
forma e, sobretudo, embrionárias quanto à composição. 
 
A série de obras que estamos agora publicando, são, como é sabido, 
simples primeiras formas. Ao presente volume, mais propriamente, 
poderíamos chamar um rascunho. Com efeito, tanto O Conde 
d'Abranhos como A Catástrofe, são apenas dois maços de folhas 
soltas, totalmente escritas a lápis, numa inspiração vertiginosa, sem 
um plano, quase sem uma emenda, nem uma correção. 
 
Não é portanto suficiente a habitual afirmação de que este trabalho 
"não foi revisto pelo autor." É necessário dizer-se, mais 
explicitamente, que este trabalho "foi apenas esboçado pelo autor." 
Rascunho, esboço, apontamento a lápis, são efetivamente os termos 
que nos sugere desde logo a vista dos manuscritos do Conde 
d'Abranhos e da Catástrofe: o lápis, por vezes um pouco safado, torna 
a letra duma decifração extremamente difícil; palavras incompletas 
parecem abreviaturas; outras, apenas indicadas, foram mais 
adivinhadas do que lidas; e o papel, todo aproveitado, sem aquela 
larga margem branca, que meu pai costumava deixar nos seus 
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manuscritos, para as emendas futuras, dá bem a impressão de 
apontamento rápido, de coisa provisória, incompleta, de rascunho. 
 
Mas esta circunstância, a meu ver, só torna mais interessante a 
publicação dos dois inéditos: temos, assim, uma visita inesperada da 
espontaneidade, da limpidez, com que realmente escrevia o artista 
que em Portugal mais emendou, mais corrigiu, mais trabalhou, mais 
limou, mais burilou o seu estilo. 
 
Não é este contudo o único interesse do presente volume, nem é 
somente a título de curiosidade literária que resolvi a sua 
publicação: o livro tem o seu valor próprio e a originalidade do 
assunto, creio, compensa-nos largamente das deficiências da forma. 
Assim encontra o público na sua leitura, o largo riso e a emoção 
grave, que eu encontrei, quando, pela primeira vez, decifrei os dois 
manuscritos do Conde d'Abranhos e da Catástrofe. 
 
Foi logo depois dessa primeira leitura que me acudiu a ideia de 
juntar num mesmo volume a novela humorística e o conto trágico. 
Ambos escritos a lápis, a primeira, num momento de bom humor, o 
outro, numa hora de inspiração profética, ambos presumivelmente 
da mesma época, ambos, sobretudo, versando assuntos que se 
prendem com a nossa política nacional, tudo parecia destiná-los a 
afrontarem juntos a luz da publicidade.   
 
Os seus destinos, contudo, tinham sido até aqui bem diversos. 
Enquanto A Catástrofe dormia, no esquecimento dum fundo de 
gaveta, esperando a sua hora, O Conde d'Abranhos — esse 
extraordinário Abranhos, que, no seu horror ao mar e aos navios, 
nunca visitara a Inglaterra "por ser infelizmente uma ilha" — devia, 
por uma suprema ironia do destino, ir aportar ao Rio de Janeiro e 
atravessar duas vezes o oceano, antes de encontrar o seu lugar 
natural e definitivo nas páginas impressas do presente volume. 
 
Com efeito O Conde d'Abranhos, como já tive ocasião de dizer, escrito 
em 1879, na pequena cidade francesa de Dinan, logo posto de parte 
mês seguinte, perdera-se de vista durante um largo período de 
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quarenta e cinco anos, até que, em 1924, é descoberto 
inesperadamente no Rio de Janeiro, entre os papéis de Ramalho 
Ortigão, pelo filho do grande escritor, o Sr. José Vasco Ramalho 
Ortigão, a quem devo a amabilidade de me ter remetido o 
manuscrito para Portugal, ao saber que eu estava organizando a 
publicação dos últimos inéditos de meu pai. 
 
Julguei interessante estampar aqui um fac-símile da carta em que 
meu pai faz a Ernesto Chardron a apresentação e resumo do seu 
novo livro. Esta carta, porém, traz um erro de data inexplicável: 
junho de 1878 — quando na realidade foi escrita em 1879. Ela é, com 
efeito, necessariamente posterior a outra —de 8 de junho 1879, já 
citada na introdução da Capital, e na qual, pela primeira vez, é 
anunciado e oferecido ao editor o manuscrito do Conde d'Abranhos. 
 

Da edição de 194, publicada por Lello & Irmão Editores 
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Este Conde d'Abranhos, como disse, não é propriamente um livro: é 
antes o esboço dum livro — esboço quanto à forma, mas sobretudo 
quanto á composição. Presente-se logo, ao lê-lo, tudo quanto nele 
seria mais tarde modificado, refundido, quando não eliminado, e 
que os caracteres, passando pelo crivo apertadíssimo da revisão do 
autor, tomariam um aspecto mais equilibrado, mais moderado, 
perdendo o que possam ter de excessivo no ridículo ou exagerado 
na perversidade. Eu mostrei na Introdução da Capital o processo de 
aperfeiçoamento progressivo, de adoçamento, de equilíbrio por que 
passavam geralmente os manuscritos de meu pai: esse trabalho de 
apuramento faltou totalmente ao Conde d'Abranhos. O autor quis 
fazer uma charge; somente, deixando-nos apenas o primeiro jato da 
sua obra, legou-nos uma caricatura. E portanto como uma caricatura 
que a novela deve ser tomada — e criticada. 
 
Eu creio ter sido por estas considerações que, tendo o original em 
seu poder, Ramalho Ortigão nunca o deu à publicidade — e nem 
sequer o mencionou. Ramalho viveu nesses tempos felizes, em que a 
vida era fácil, simples, sem choques violentos, em que a 
honorabilidade era uma virtude corrente, e os homens, nem muito 
bons, nem muito maus, viviam em paz, sem ambições desmedidas, 
dentro dos limites de uma estimável mediania moral. O Conde 
d'Abranhos, então, com o seu excesso crítico, o seu exagero 
caricatural, teria destoado: o personagem constituiria uma exceção, 
uma anomalia — ia dizer uma monstruosidade. 
 
Hoje, porém, os tempos mudaram, e a leitura do Conde d'Abranhos 
sugere-nos esta observação paradoxal: com o passar dos anos — o 
livro ganhou atualidade! Os tempos e os homens parecem querer 
encarregar-se de transformar em realidade flagrante o que não 
passava de exagero burlesco. Com a decadência dos nossos 
costumes políticos, com o abaixamento do nível moral e intelectual 
dos nossos homens públicos, o Conde d'Abranhos de ano para ano, 
vai tomando foros de exatidão psicológica: a caricatura toma o valor 
de uma fotografia, a charge transforma-se num retrato fiel. O 
personagem, afinal, não é tão excessivo como podia parecer na 
época em que o livro foi escrito: hoje, sabemos que existe, em carne e 
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osso, tal como meu pai o traçou. Somente, pela terceira vez, mudou 
de partido! 
 
Assim, tendo desaparecido a desproporção entre o personagem e a 
realidade — ou antes, tendo a realidade descido até ao nível do 
personagem — cessam as razões de ordem artística ou moral que se 
possam ter oposto, noutros tempos, à sua publicação: assim se 
tornou legítima, quase meritória, a apresentação ao público do 
curiosíssimo manuscrito. 
 
Mais uma vez, vemos a vida exceder a imaginação, a realidade ir ao 
encontro da fantasia, e constatamos esse intenso poder de visão de 
meu pai, que, mesmo quando se deixava levar pela imaginação ou 
embalar pela fantasia, conseguia ainda pintar a vida, como ela é, na 
sua dura, exata e lamentável realidade. 
 
Quanto à Catástrofe, é esse pequeno conto de vinte páginas de que 
falei na Introdução da Capital, primeiro pensamento dum romance 
estranho que devia ter por título A Batalha do Gaia, e do qual, 
infelizmente, não existem outros vestígios além do plano inicial do 
livro. O conto é pouco mais do que esse plano inicial amplificado: é 
a preparação do romance — como aquele outro conto, A Civilização, 
era já uma primeira forma da Cidade e as Serras. Encontrei, espalha-
das entre a maça dos restantes manuscritos, essas vinte folhas soltas, 
escritas a lápis, que contêm a súmula dum romance inteiro, toda a 
tragédia duma raça, e, no fim, consoladoramente, uma previsão de 
resurgimento nacional. 
 
Julgo não errar muito atribuindo estes dois trabalhos  a um mesmo 
pensamento. É certo que meu pai nunca foi o que se chama 
vulgarmente "um político". A atividade vá dos profissionais da 
política, a luta febril e estéril dos partidos, nunca lhe provocaram 
senão o espanto um pouco risonho, de quem não toma bem a sério 
todas essas grandes afirmações palavrosas, que foram o frágil 
alicerce do pensamento político do século XIX. 
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Que não julgava, porém, de todo inofensivas essa atividade vã e 
essas lutas incompreensíveis, prova-o a cruel ironia que transparece 
sob a forma humorística do Conde d' Abranhos. Mas prova-o, sobre-
tudo, o tom mais grave da Catástrofe. 
 
De fato, as duas obras completam-se, ou antes, o conto completa a 
novela. Os Abranhos tinham preparado aquela atmosfera de inércia 
coletiva, de incapacidade de esforço espontâneo, em que o país, 
tendo abdicado toda a iniciativa nas mãos dos governos, vivendo 
apenas da vida esterilizadora das secretarias, estava condenado a 
aceitar passivamente todas as crises, todas as convulsões, todas as 
catástrofes. A Catástrofe apresenta-se-nos assim como a continuação 
natural do Conde d' Abranhos, como a sua consequência lógica, e 
quase poderíamos supor que é ainda 
o mesmo Zagallo, aterrado pelo espetáculo das nossas desgraças, 
quem nos descreve a catástrofe miserável, e, finalmente, nos aponta 
com dedo profético um futuro melhor, numa pátria lentamente 
resgatada pela fé tradicionalista da "geração que se prepara!". 

 
JOSÉ MARIA D'EÇA DE QUEIRÓS 

Granja, 1925. 
 

Eu moro à esquina do Largo do Pelourinho, justamente defronte do 
Arsenal. 

Já antes da guerra e dos nossos desastres, eu ali vivia, no segundo 
andar, à direita. Nunca gostei do sítio: sem ser bucólico, a minha 
ambição foi sempre habitar longe destes arruamentos tristes da 
baixa, num bairro de mais ar e de mais horizonte, com um quintal, 
uma frescura de folhagem e alguns metros de terra, onde, num 
rumorejar de árvores, pudesse ter roseiras e acolher pássaros nas 
tardes de Verão. 

Mas quando herdei de minha tia Petronilha, comprei esta casa, 
defronte do Arsenal. Estes prédios são, por causa das lojas e dos 
armazéns, casas de maior rendimento do que as dos outros bairros, 
e, como emprego de capital, um prédio na Baixa é mais vantajoso do 
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que uma casa bonita em Buenos Aires ou no bairro das Janelas 
Verdes. Foi pelo menos o que me disseram proprietários 
experientes. 

De resto, eu tencionava alugar o prédio e ir habitar, com os meus, 
uma casinha pequena, alegre e fresca, que tinha apetecido para os 
lados do Vale de Pereiro. Mas quando vieram as nossas desgraças e 
o exército inimigo ocupou Lisboa, a necessidade de economia, os 
tempos tão difíceis, forçaram-me a abandonar esse plano de viver no 
campo, e agora aqui estou, neste triste segundo andar do Largo do 
Pelourinho, defronte do Arsenal. 

Em má hora vim eu para aqui. Porque creio que esta vizinhança do 
Arsenal me tem feito sentir com uma intensidade maior todas as 
amarguras da invasão. Os que vivem para Buenos Aires, para as 
Janelas Verdes, para Vale de Pereiro, sofrem decerto, 
dolorosamente, da presença dum exército estrangeiro em Lisboa. 
Ainda que o primeiro terror passou, que a cidade vai retomando 
pouco a pouco a sua fisionomia ordinária, que circulam as tipoias e 
os trâmueis, pesa todavia o que quer que seja de doloroso sobre a 
cidade: o ar está carregado de qualquer coisa de sutil e opressivo, 
como uma atmosfera intolerável que circula nas praças, penetra nas 
casas, muda o gosto à água, faz parecer o gás menos claro, deposita 
na alma uma tristeza contínua, obcecante. 

Às vezes, quando uma pessoa sai, e ocupada nalgum negócio, 
distraída por ele, se esquece do grande desastre que nos envolve 
basta, a uma esquina, a presença dum uniforme inimigo, para fazer 
imediatamente recair na alma, com um peso de penedo, a ideia da 
derrota e do fim da Pátria. Não sei o que é, mas, por exemplo, desde 
que no alto de algum edifício flutua a bandeira estrangeira, parece 
que este azul já não é o do nosso céu, e tem alguma coisa duma 
bruma lutuosa. 

Contudo, noutros prédios, noutros bairros, basta a gente isolar-se 
em casa, para se subtrair a esta desolação ambiente! 
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Já que não há pátria, há família: fecham-se as portas, reúnem-se 
todos na sala, em volta do candeeiro doméstico; conversa-se. A 
recordação das desgraças oferece como um alívio pungente e a 
perspectiva da esperança ilude como uma felicidade passageira; 
lembram-se os amigos, os conhecidos que morreram bravamente na 
batalha; às vezes a recordação dum feito heroico dá como a sensação 
da honra conservada; depois, em redor do candeeiro, baixo, numa 
palpitação de todo o ser, há uma pequena conspiraçãozinha em 
família! 

E o sonho da desforra faz suportar a realidade da catástrofe... 

Mas a mim, nem sequer me é dado este isolamento: porque a não ser 
que feche as janelas, que me enterre numa treva constante, que viva 
à luz do gás quando o sol de julho faísca lá fora, não posso deixar de 
ver diante de mim, como um memento odioso, à porta do Arsenal, a 
sentinela estrangeira pisando a terra da Pátria... 

E é justamente esta sentinela que me indigna: decerto outros 
uniformes estrangeiros, todos esses oficiais dos couraçados que 
estão no ancoradouro, passam a toda a hora, na insolência brilhante 
das suas fardas espetaculosas... Pois bem, esses não me irritam... Há 
naquele vaivém de oficiais alguma coisa de apressado, de inquieto, 
que me dá a ideia duma ocupação transitória, de esquadras que vão 
levantar ferro, de humilhações que vão partir para sempre. 

Mas aquela sentinela, eterna, que me parece sempre a mesma, tem 
um ar de estabilidade, de perpetuidade que me faz o coração negro. 
Cada passada que ela dá com a sua dura sola, cai-me com um eco 
lúgubre na alma, e no seu monótono passeio, de guarita a guarita, 
dá-me a sensação de que nunca deixará de haver, sobre a terra 
portuguesa, uma sentinela estrangeira. 

E não me posso arrancar a este espetáculo! Pela manhã, ao fazer a 
barba, fico de navalha no ar, a face coberta de flocos de espuma, 
espantado para o pequeno soldado, que parece entrouxado no 
capotão azul, com o boné de couro envernizado e a arma ao ombro... 
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uma daquelas armas que alcançavam o dobro das nossas, e que 
ceifavam de longe, nas linhas de defesa, regimentos inteiros. 

De modo que, agora, já conheço quase todas as sentinelas do 
Arsenal. Durante algum tempo, foram soldados de marinha; agora 
são geralmente do 15 de Linha. Mas há sobretudo um tipo de 
soldado que me indigna: é o rapagão robusto, sólido, bem plantado 
sobre as pernas, de cara decidida e olhos reluzentes; penso sempre: 
foi este que nos venceu! Não sei porquê, lembrando-me do nosso 
próprio soldado, bisonho, sujo, encolhido, enfezado do mau ar dos 
quartéis e da insalubridade dos ranchos — vejo nessa superioridade 
de tipo e de raça toda a explicação da catástrofe. 

Antigamente, antes da invasão, raras vezes pensei em observar a 
sentinela do Arsenal: lembra-me, porém, de a ter visto, por acaso, ao 
chegar à janela: se chovia, era certo descobri-la encolhida na guarita, 
fixando um olho apagado e triste sob o caudal de água; se fazia 
calma, era o seu andar, o seu derreado de ombros que me 
impressionavam... era a moleza lenta do passo, uma expressão 
contínua e evidente de tédio e de fadiga; e depois, ao fim de duas 
horas de serviço, era um derreamento maior, um embrutecimento, 
uma maneira lorpa de fixar tudo — os bois, os americanos, as varinas 
apregoando peixe, os vendilhões, a tenda defronte — que tornavam 
visível a falta de nervo, de vigor, de fixidez disciplinada, de firmeza, 
de persistência. E esta visão do nosso soldado, parece-me então 
alargar-se e abranger toda a cidade, todo o País! Foi esta sonolência 
lúgubre, este tédio, esta falta de decisão, de energia, esta indiferença 
cínica, este relaxamento da vontade, creio, que nos perderam... 

Ainda hoje me soam aos ouvidos as acusações tantas vezes repetidas 
do tempo da luta: não tínhamos exército, nem esquadra, nem 
artilharia, nem defesa, nem armas!... Qual! O que não tínhamos era 
almas... Era isso que estava morto, apagado, adormecido, 
desnacionalizado, inerte... E quando num Estado as almas estão 
envilecidas e gastas — o que resta pouco vale... 

Nunca me há de esquecer a impressão que tive, no dia em que soube 
que a guerra nos havia sido declarada e que estavam reunidas 
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tropas organizadas de antemão, para a invasão, pelo sul e pelo 
norte. 

Fazia anos o meu pobre amigo Nunes, que morava então ao Rossio. 
Desde a tarde que um pânico pairava sobre a cidade, porque a 
verdade é que, mesmo desde que estalara na Europa a guerra, tão 
violentamente provocada pela Alemanha, invadindo a Holanda, 
nunca em Lisboa, pelo menos na maioria do público, houvera o 
receio de que a coisa chegasse cá ao nosso canto, como então se dizia. 

Nem mesmo quando o velho Salisbury, quase no seu leito de morte, 
lançou o seu grande manifesto e declarou a guerra à Alemanha, e 
quando vimos assim a nossa única protetora tão ocupada numa luta 
no Norte, nos consideramos em perigo. E todavia parecia ter 
chegado o dia terrível em que podiam desaparecer da Europa as 
pequenas nacionalidades!... Por isso, ao ser, nessa tarde fatal, 
anunciada oficialmente a entrada dum exército inimigo na fronteira, 
toda a cidade ficou como petrificada, num desvairamento de terror. 

O primeiro movimento da população foi correr às igrejas! Já se 
imaginava ver os regimentos inimigos espalhando-se pelas ruas... 
Não creio mesmo que tivesse havido a ideia duma resistência séria. 
Disse-se, é certo, que tentaríamos dar uma batalha junto a Caminha, 
ou em Tancos, unicamente para mostrar à Europa que tínhamos 
ainda alguma vitalidade: mas era apenas uma demonstração, 
porque a ideia seria recolhermos às linhas de Torres Vedras e 
defender Lisboa. Eu, de resto, não estava nos segredos do Estado-
Maior nem do Governo, e apenas sei o que se dizia nos grupos que 
enchiam as ruas, apavorados, falando baixo. 

Nessa noite fui ao Rossio. O Nunes dava uma soirée... Na sala 
pesava a mesma tristeza soturna da rua. Havia nas faces, nas vozes, 
como que uma expressão desvairada de espanto e de terror: uma 
singular maneira de perguntar — então? com os olhos muito abertos 
nas faces pálidas... 

Apesar de haver duas salas, a de visitas e uma outra onde se jogava, 
estavam todos aglomerados em redor do sofá, como um rebanho 
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que sente o lobo... A dona da casa, que tinha um filho militar em 
Tancos, apesar do seu vestido azul, decotado, mostrava uma face de 
pasmo e os olhos vermelhos e inchados... Chorara todo o dia. E nas 
mulheres, nos homens, havia como que um abatimento invencível, 
na aceitação muda da derrota futura, na passividade inerte das 
almas fracas... Como não se sabiam notícias, os boatos eram 
absurdos; a todo o momento se faziam silêncios, silêncios lúgubres, 
que davam a sensação do recolhimento cerimonioso dos dias de 
enterro. O Nunes, coitado, muito pálido, ia ao acaso pela sala, com 
as abas da casaca a bater, esfregando nervosamente as mãos, 
querendo distrair-nos daquelas preocupações dolorosas, propondo 
que se fizesse alguma coisa. Houve o pedido duma quadrilha... 
Sentou-se uma senhora ao piano, mas os primeiros compassos dos 
lanceiros soaram, perderam-se no sussurro geral das conversas 
apavoradas: ninguém tirou par —não se dançou... Alguém lembrou 
um jogo de prendas, uma charada figurada: faces espantadas 
sorriam, murmuravam com esforço: 

— Vamos a isso, não era mau... 

Mas ficava-se sentado, com as mãos inertes, os pés parados. 

Eu vim para a sala de jogo conversar com alguns sujeitos. Havia 
jornalistas, magistrados, políticos, e agora, através das frases, sentia-
se em todos, o abatimento das almas. Ninguém acreditava na 
resistência possível, e, diante do perigo, o egoísmo erguia-se feroz e 
brutal. O ódio ao inimigo era violento — menos pela perda possível 
da Pátria livre do que pelos desastres particulares que traria a 
derrota: um, tremia pelo seu emprego, outro, pelo juro das suas 
inscrições. Até aí o Estado dera o pão ao País, e na perda do Estado, 
via-se o fim do pão de cada dia. Mas esta indignação em frases 
parecia esgotar toda a quantidade de patriotismo que podiam dar 
aquelas almas: porque em cada proposta que sugeriam as frases 
aterradas — ceder as colônias em troco duma aliança inglesa 
imediata, ou fazer a cessão de duas províncias — havia, no fundo, a 
ideia imutável da capitulação, o horror da luta, a ansiedade de não 
perder o emprego, o terror de perder as inscrições! E, de resto, cada 
um, sentindo a fraqueza egoísta da sua alma, julgava 
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instintivamente o País tomado do mesmo abatimento. A ideia dum 
levantamento em massa, da criação de uma guarda-móbil, de 
milícias, era recebida com um encolher de ombros: para quê? Não se 
pode fazer nada! Somos esmagados! 

Enquanto falavam assim, ao pé da mesa de jogo onde jaziam, 
esquecidas, as cartas do antigo voltarete pacato, cheguei-me à janela: 
todo o vasto céu estava toldado duma névoa esbranquiçada; mas 
sob o Arco do Bandeira alargava-se um grande espaço azul, como a 
entrada circular dum imenso pórtico, e no centro brilhava uma larga 
Lua triste, muda, lívida. A colina, ao lado, com o seu castelo, 
recortava em escuro a sua linha mole sobre a palidez azul do fundo. 
Uma tristeza imensa parecia cair daquela decoração. Invadiu-me a 
alma uma piedade vaga pelas desgraças pátrias, e, sem saber 
porquê, senti-me tomado duma saudade angustiosa, a saudade de 
alguma coisa que desaparecera, que findara para sempre e que eu 
não sabia bem o que era... Embaixo, o Rossio brilhava surdamente 
entre as linhas iluminadas das lojas: o largo, em torno da coluna, 
que o luar tocava dum traço pálido, negrejava de gente: nem um 
grito, nem uma voz... era uma massa escura, que parecia estar ali 
amodorrada, arrebatada no terror instintivo que congrega os 
animais, esperando resignadamente a tormenta; e das casas brancas, 
altas, desconsoladas, caía a mesma sensação de abstenção aterrada e 
de concentração egoísta num medo obscuro. 

De repente, do lado da Rua do Carmo, veio um rumor: era como 
que uma melopeia ritmada, que se sentia, que vinha no ar, que se 
aproximava; luzes de archotes, destacando-se no caiado das casas, 
apareceram à esquina do Rossio, e um grupo desembocou, 
marchando vivamente, ao compasso dum hino patriótico, cujo ritmo 
o impelia, num passo largo: 

Guerra, guerra, a guerra é santa, 
Pela santa independência... 

 
Eram talvez vinte e pareciam, de cima, da janela, pelos chapéus 
altos, serem rapazes das escolas ou de alguma das associações que 
então abundavam na cidade. 
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Continuaram ao longo do Rossio, agitando os braços, erguendo a 
voz, num apelo à multidão escura. Mas nenhum gesto lhes 
respondeu; toda a massa se apinhava a ver passar aqueles 
entusiasmos solitários; lojas apagaram-se logo, fecharam num susto 
de bernarda; e naquele silêncio frio, que vinha da indiferença da 
gente e da mudez das fachadas, parecia que o canto se extinguia por 
si mesmo, que o entusiasmo se abatia, como uma bandeira a que 
falta a brisa, caindo ao longo do mastro! Quando chegaram perto do 
Teatro de D. Maria, o hino quase cessara, os archotes apagavam-se... 
Aquilo sumiu-se, perdeu-se entre a massa escura da gente, como um 
esforço efêmero de heroísmo numa vasta indiferença pública. 

Recolhi-me para dentro, pensando, com a garganta apertada, que 
estávamos para sempre perdidos. 

Enfim, como a noite se adiantava, foi necessário fazer alguma coisa 
para dissipar aquele pavor ambiente. Eu, o Nunes, o Correia, 
abancamos a um voltarete. Na sala, também decerto se sentira a 
necessidade de sacudir o torpor apavorado das senhoras: houve 
uma escala no piano, acordes abafados, e, daí a pouco, uma voz que 
eu conheci pela dum oficial de cavalaria, amigo da casa, ergueu-se, 
branda e plangente, recitando a Judia: 

Dorme que eu velo, sedutora imagem... 

Então aquela melodia, aquela voz mórbida e saudosa pareceram-me 
singularmente estranhas naquela hora. Era como que um som 
antigo, obsoleto, a voz dum mundo extinto, passando em sonhos. 
Em redor da mesa as vozes monótonas continuavam: passo, dou 
cartas... De baixo, do Rossio, vinha o mesmo rumor surdo da 
multidão que enchia a praça, e na sala, no langor amoroso do 
acompanhamento, balançada e com requinte, a voz do alferes 
suspirava: 

Dorme que eu velo, sedutora imagem... 

E já a essa hora o exército inimigo pisava o solo da Pátria! Pobre 
alferes! 
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Encontramo-nos mais tarde... Eu seguia então com os meus 
companheiros da milícia nacional. E que milícia! Tudo o que 
tínhamos de uniforme era um capote esfarrapado! E que armas as 
nossas — armas de caça! Mas enfim lá íamos, nessa fria manhã de 
abril, sob a chuva torrencial. 

Parece que se estava dando uma grande batalha, mas não sabíamos 
nada. Encontrávamo-nos ali, a meia encosta duma colina que nos 
escondia a vista da frente, ao pé dum casebre abandonado. Ali 
permanecíamos havia duas horas, com lama pelos joelhos, 
encharcados, depois de termos marchado toda a noite, idiotas de 
fadiga, esfomeados, encostando-nos uns aos outros para não 
adormecer. Em volta de nós, dum céu baixo e lúgubre, caía um 
dilúvio; e o casebre parecia, entre as suas quatro árvores, todo 
envolvido de chuva, tão encolhido e tão sonolento como nós. A 
distância, a artilharia troava; outras vezes eram descargas secas, que 
pareciam o rasgar repentino duma grande peça de seda; mas nem 
víamos o fumo, naquela névoa de ar e de chuva. Nem sei onde 
estávamos, nem o que defendíamos. 

Quem comandava a companhia era o alferes — o mesmo que 
recitava a Judia! Amarelo, encharcado, encolhido no seu capote, ia e 
vinha defronte de nós. Ai! Não se parecia com o alferes que torcia o 
bigode junto do piano, revirando olhos ternos nos versos mais 
tocantes. 

De repente, na terra molhada, um galope surdo: é um oficial, com a 
farda desapertada, de espada em punho, a face acesa duma cólera 
de batalha; belo rapaz, com um fio de sangue a cair-lhe da orelha. 
Estaca o cavalo, berra com uma voz furiosa: 

— Quem comanda este destacamento? 

— Sou eu, meu capitão — responde o alferes, aprumando-se. 

— Com um milhão de diabos! Roda pela esquerda, por trás do 
casebre, a tomar posições na estrada, ao pé da valeta! 
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E partiu a galope. E lá seguimos nós, a marche-marche, na lama 
onde os pés se enterravam, fazendo um esforço brutal para galgar 
aquele terreno duma resistência mole, arquejando sob a tormenta de 
chuva e o estrondo da artilharia que parecia agora aproximar-se. 

Passamos defronte do casebre: à porta, carros de ambulância e de 
dentro, gritos de feridos. 

Era a primeira vez que ouvíamos aqueles brados dilacerantes de dor 
abandonada, e houve no destacamento como que uma impressão, 
uma hesitação: era a nossa carne de paisanos, de burgueses, que se 
recusava, àquela evidência tão brusca da morte e da dor! 

— Marche! — berrou o alferes. 

Chegamos à estrada: mas não víamos nada. Defronte, uma linha 
pálida de choupos; depois outras árvores, uma ermida no alto dum 
monte e, por todo o vale, a névoa agreste e áspera da chuva 
incessante. Paramos: à distância negrejava outro destacamento. E ali 
ficamos, na mesma imobilidade, sob a água, tiritando, numa fadiga 
mortal. Nem um gole de aguardente... Os pés inchados nas botas 
encharcadas torturavam-me. E pensando nos dias da paz, quando 
era da poltrona do meu escritório que eu via cair a chuva, vinha-me 
uma cólera furiosa contra o estrangeiro, um furor de marchar 
avante, um desejo brutal de carnagem... E desesperado daquela 
imobilidade, acusava, na alucinação da cólera, os generais, o 
governo, todos os que estavam de cima e que me não mandavam 
marchar. Aquela inação era odiosa. O fato colava-se-nos ao corpo e 
sentíamos a água a escorrer ao comprido das pernas; as mãos 
gelavam sobre os canos das espingardas, na brisa aguda e agreste 
que soprava, encanada do vale. 

De repente, um ruído surdo: era uma bateria de artilharia, 
galopando, a tomar posições: passou como um turbilhão, aos berros, 
na névoa, na chuva e na lama, aos concorvos dos cavalos, aos 
solavancos das carretas, num estalar furioso de chicotadas, e abalou, 
perdeu-se na bruma, com um rumor surdo e mole sobre a terra 
ensopada. 
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Subitamente, à nossa direita, rompe uma fuzilaria; agora sentimos o 
silvar das balas. Instintivamente abaixámo-nos, num recuo covarde 
de milícia bisonha... 

— Firmes! — grita o alferes. 

Diante de mim, um soldado abate-se como um fardo, sobre a lama... 
e fica imóvel, morto... Agora vemos nuvenzinhas de fumo pardo, 
que a chuva abala e o vento sacode... O alferes, de repente, 
cambaleia cai sobre o joelho: está ferido no braço... mas ergue-se 
como uma mola, agita a espada, como doido, aos berros: 

— Fogo!... Fogo! 

Depois... não me recordo bem. O tremendo som da artilharia 
alucina-nos. É como num sonho, num sonambulismo, que faço fogo, 
ao acaso, contra a névoa parda que envolve tudo diante de mim. 

Ao meu lado, o alferes cai outra vez: espolinha-se no chão aos gritos, 
num furor de agonia: 

— Acabem-me, rapazes! Acabem-me, rapazes!... 

Foi nesse momento que nos sentimos envolvidos, absorvidos por 
uma massa negra, que descia como uma tromba, na violência dum 
elemento! Partimos, correndo, atirando as armas, no meio duma 
gritaria ensurdecedora!... Sinto que aquela enorme mole de gente se 
quebra, se dispersa, aos grupos; somos uns cem, no meio, que 
correm, caindo, erguendo-se, rolando na lama, espezinhados... 
Tenho uma vaga consciência de que é a derrota, a debandada, o 
pânico das milícias... e fujo, fujo com uma amargura exasperada, 
gritando sem saber porquê, na ânsia abjeta de achar um canto, uma 
casa, um buraco... 

Recordo-me de ver, naquela carreira, diante de mim, um oficial em 
cabelo — uma figura esguedelhada e furiosa — berrando com a 
boca aberta, agitando a espada, querendo decerto deter a 
debandada. Mas a maré de gente abate-se sobre ele, embrulha-o — e 
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eu sinto, vagamente, a minha bota escorregar sobre o seu corpo 
inerte e esmagado... 

Oh! maldita guerra! 

Como entrei em Lisboa e me achei na minha casa, realmente não sei. 
Sim, lembro-me de passar no Rossio, e vê-lo cheio de uma multidão 
horrível — toda a população dos arredores refugiando-se na fuga 
aterrada diante do inimigo. Era um caos de carros, de gado, de 
mobílias, de mulheres, gritando; uma massa brutal e apavorada, 
redemoinhando sobre si mesma, clamando por pão, sob a chuva 
implacável. 

Foi em Lisboa que soube, aos fragmentos, todos os detalhes da 
catástrofe: as esquadras inimigas no Tejo, a cidade sem água, porque 
o conduto do Alviela fora cortado, a insurreição nas ruas, e uma 
plebe alucinada, passando do abatimento ao furor, ora arrojando-se 
contra as igrejas, ora pedindo armas, e juntando à confusão da 
derrota os horrores da demagogia!  

Dias amargos! Todos os meus cabelos encaneceram. 

E pensar que durante anos nos podíamos ter preparado! E pensar 
que, à maneira da Inglaterra, podíamos ter criado corpos de 
voluntários, fazendo de cada cidadão um soldado, e preparando 
assim, de antemão, um grande exército nacional de defesa, armado, 
equipado, enérgico e tendo recebido, no hábito da disciplina, o 
orgulho da farda... 

Mas de que vale agora pensar no que se podia ter feito!... O nosso 
grande mal foi o abatimento, a inércia em que tinham caído as 
almas! Houve ainda algum tempo em que se atribuiu todo o mal ao 
Governo! Acusação grotesca que ninguém hoje ousaria repetir. 

Os Governos! Podiam ter criado, é certo, mais artilharia, mais 
ambulâncias; mas o que eles não podiam criar era uma alma 
enérgica ao País! Tínhamos caído numa indiferença, num cepticismo 
imbecil, num desdém de toda a ideia, numa repugnância de todo o 
esforço, numa anulação de toda a vontade... Estávamos caquécticos! 
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O Governo, a Constituição, a própria Carta tão escarnecida, dera-
nos tudo o que nos podia dar: uma liberdade ampla. Era ao abrigo 
dessa liberdade que a Pátria, a massa dos portugueses tinha o dever 
de tornar o seu País próspero, vivo, forte, digno da independência. 
O Governo! O País esperava dele aquilo que devia tirar de si 
mesmo, pedindo ao Governo que fizesse tudo o que lhe competia a 
ele mesmo fazer!... Queria que o Governo lhe arroteasse as terras, 
que o Governo criasse a sua indústria, que o Governo escrevesse os 
seus livros, que o Governo alimentasse os seus filhos, que o Governo 
erguesse os seus edifícios, que o Governo lhe desse a ideia do seu 
Deus! 

Sempre o Governo! O Governo devia ser o agricultor, o industrial, o 
comerciante, o filósofo, o sacerdote, o pintor, o arquiteto — tudo! 
Quando um país abdica assim nas mãos dum governo toda a sua 
iniciativa, e cruza os braços esperando que a civilização lhe cai feita 
das secretarias, como a luz lhe vem do Sol, esse país está mal: as 
almas perdem o vigor, os braços perdem o hábito do trabalho, a 
consciência perde a regra, o cérebro perde a ação. E como o governo 
lá está para fazer tudo — o país estira-se ao sol e acomoda-se para 
dormir. Mas, quando acorda — é como nós acordamos com uma 
sentinela estrangeira à porta do Arsenal! 

Ah! Se nós tivéssemos sabido! 

Mas sabemos agora! Esta cidade, hoje, parece outra. Já não é aquela 
multidão abatida e fúnebre, apinhada no Rossio, nas vésperas da 
catástrofe. Hoje, vê-se nas atitudes, nos modos, uma decisão. Cada 
olhar brilha dum fogo contido, mas valente; e os peitos levantam-se 
como se verdadeiramente contivessem um coração! Já não se vê pela 
cidade aquela vadiagem torpe: cada um tem a ocupação dum alto 
dever a cumprir. 

As mulheres parecem ter sentido a sua responsabilidade, e são 
mães, porque têm o dever de preparar cidadãos. Agora 
trabalhamos. Agora, lemos a nossa história, e as próprias fachadas 
das casas já não têm aquela feição estúpida de faces sem ideias, 
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porque, agora, por trás da cada vidraça, se pressente uma família 
unida, organizando-se fortemente. 

Por mim, todos os dias levo os meus filhos à janela, tomo-os sobre os 
joelhos e mostro-lhes a SENTINELA! Mostro-lha, passeando 
devagar, de guarita em guarita, na sombra que faz o edifício ao 
cálido sol de julho e embebo-os do horror, do ódio daquele soldado 
estrangeiro... 

Conto-lhes então os detalhes da invasão, as desgraças, os episódios 
temerosos, os capítulos sanguinolentos da sinistra história... Depois 
aponto-lhes o futuro — e faço-lhes desejar ardentemente o dia em 
que, desta casa que habitam, desta janela, vejam, sobre a terra de 
Portugal, passear outra vez uma sentinela portuguesa! E, para isso, 
mostro-lhes o caminho seguro — aquele que nós devíamos ter 
seguido: trabalhar, crer, e, sendo pequenos pelo território, sermos 
grandes pela atividade, pela liberdade, pela ciência, pela coragem, 
pela força de alma... E acostumo-os a amar a Pátria, em vez de a 
desprezarem, como nós fizéramos outrora. 

Como me lembro! íamos para os cafés, para o Grêmio, traçar a 
perna, e entre duas fumaças, dizer indolentemente: 

— Isto é uma choldra! Isto está perdido! Isto está aqui, está nas mãos 
dos outros!... 

E em lugar de nos esforçarmos por salvar "isto" pedíamos mais 
conhaque e partíamos para o lupanar. 

Ah! geração covarde, foste bem castigada!... 

Mas agora, esta geração nova é doutra gente. Esta já não diz que 
"isto" está perdido: cala-se e espera; se não está animada, está 
concentrada... 

E depois, nem tudo são tristezas: também temos as nossas festas! E 
para festa, tudo nos serve: o 1º de dezembro, a outorga da Carta, o 
24 de julho, qualquer coisa, contando que célebre uma data nacional. 
Não em público — ainda o não podemos fazer — mas cada um na 
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sua casa, à sua mesa. Nesses dias colocam-se mais flores nos vasos, 
decora-se o lustre com verduras, põe-se em evidência a linda velha 
Bandeira, as Quinas de que sorríamos e que hoje nos enternecem — 
e depois, todos em família cantamos em surdina, para não chamar a 
atenção dos espias, o velho hino, o Hino da Carta... E faz-se uma 
grande saúde a um futuro melhor! 

E há uma consolação, uma alegria íntima, em pensar que à mesma 
hora, por quase todos os prédios da cidade, a geração que se 
prepara está celebrando, no mistério das suas salas, dum mundo 
quase religioso, as antigas festas da Pátria! 
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