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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, TXT, RTF, 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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O QUE CAMÕES DEVE À ESPANHA  
E CERVANTES A PORTUGAL 

O que Camões deve à Espanha... o que Cervantes deve a Portugal... 
Eis aí um capítulo que parece arrancado à imaginação de ambos, 
mas que é, indubitavelmente, uma verdade histórica. Ou uma 
história verdadeira.  

Recapitulemos: o sangue de Camões procede da Galícia 
cavalheiresca e romântica dos Caamaños, senhores de dezessete 
freguesias, que ostentavam um magnífico solar entre Noya, Barcala 
e Soneira. Sua árvore genealógica está cheia de galhos ilustres nas 
artes, nas letras, na guerra. Por virtudes militares e prendas poéticas, 
a estirpe de Camões é da melhor linhagem, e oferece à curiosidade 
dos pesquisadores uma romaria de fidalgos e cortesãos, peritos, ao 
mesmo tempo, na trova e na espada. Entretanto, se um dos seus 
antepassados, Vasco Pires de Camões, mereceu de El-Rey D. 
Fernando de Portugal, por leais serviços, um punhado de terras, 
estendendo assim seus domínios pelas vilas de Sardocal, Puñete, 
Manao e Amendoa, e outro, Juan Vaz de Camões, logrou de D. 
Afonso V o título “assaz honorífico” para a época, de vassalo de Sua 
Majestade, construindo em Coimbra soberba propriedade, não se 
dizer que a prosperidade e a fartura se estendessem até o lar 
português de Simon Vaz Camoens e Doña Ana de Sá Macedo, pais 
do poeta.  

Camões nasceu em berço pobre, deserdado dos bens materiais; sua 
ascendência fidalga contrasta com a escassez de recursos com que 
lutou desde a infância. Mas a luz do gênio, atravessando o sangue 
de várias gerações, veio clarear-lhe o destino, despejando nele e 
apagando com ele toda a força de uma linhagem.  

A grandeza de Camões foi uma das mensagens da Galícia. Com ela, 
a Espanha repartiu fraternalmente com Portugal o seu quinhão de 
imortalidade.  
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Pagou-lhe o poeta em boa moeda a dádiva de sangue. Amou a 
Espanha lírica de Garcilaso de la Vega, com quem conviveu e 
estudou arte poética. E para melhor demonstrar-lhe seu encanto, 
apreendeu castelhano e o versou com a mesma graça e mestria de 
seu próprio idioma.  

A Portugal não deve Cervantes apenas a contribuição das novelas 
de Cavalaria, com que recreou a sua juventude e o seu mundo. 
Além . do Amadis de Gaula e da Diana de Jorge de Montemayor, a 
terra portuguesa foi hospitaleira e pródiga para o engenhoso 
fidalgo. Encheu-lhe o caderno da vida com alguns anos, justamente 
esses anos que constituem o “quebra-cabeça” dos biógrafos e 
pesquisadores de sua existência.  

Há, em verdade, alguns lapsos na trajetória do autor do “Quixote”. 
Lapsos para o qual muitos dos seus historiadores não encontram 
explicação, mas que podem ser preenchidos com as informações e 
estudos de outros.  

“Nada sabemos positivamente de Cervantes, desde fines de 1598 a 
principios de 1603 — confessa A. Herrero Miguel. El 24 de enero de 
1603 recibe una orden y marcha a Valladolid para assistir a la 
depuración definitiva y favorable de las irregularidades que 
motivaron su proceso. Ai trasladarse a la precitada ciudad, true 
consigo — Ernest Mérimée, Fitzmaurice-Kelly — el manuscrito de la 
primera parte del “Quijote”.  

Em um interessante trabalho publicado em 1926 e intitulado 
“Cervantes en Portugal”, propõe-se o historiador chileno José 
Toribio Medina a aclarar os pontos obscuros da trajetória de 
Cervantes, valendo-se para isso da própria documentação 
cervantina. 

  
Aceitando as versões que lhe parecem procedentes e recusando as 
que se lhe afiguram discutíveis, o autor chega à seguinte conclusão:  
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— “Primero: que Cervantes, luego de su arribo a Cartagena de 
regreso de su viaje a Orán, lejos de “virar a Madrid”, todo le llamaba 
a encaminarse a Portugal; segundo: que su calidad de soldado del 
antiguo tercio de Nápoles que gobernaba don Lope de Figueroa; la 
presencia de su hermano Rodrigo en el ejército expedicionario a los 
Azores; las fechas en que tuvieron lugar algunos de los sucesos 
militares de aquellas campañas, que no están en manera alguna 
reñidas con la que se estima debe corresponder a su primera 
estansia en Madrid después de saudo del cautiverio; todo induce a 
creer que la aserción que hace al monarca de haber asistido a ellas es 
perfectamente aceptable y de modo alguno alusiva sólo a su 
hermano Rodrigo; tercero: que el conocimiento que demuestra en 
varias de sus obras de las cosas de Portugal, manifiestan que lo tenía 
por haberlas presenciado; cuarto: que es dado, por los antecedentes 
que se han puesto de manifiesto, que su permanencia en Portugal y 
con más especialidad en su capital, debe extenderse desde mediado 
del año de 1581 hasta igual período del de 1583, por lo menos, y no 
sin visos de verdad hasta fines de ese año; quinto: que a esta 
conclusión induce el hecho de no registrarse huella suya en España 
durante ese tiempo; sexto: que alli en Lisboa debió de contraer sus 
relaciones amorosas con Ana Francisca de Rojas, y que de ellas fué 
fruto su hija Isabel de Saavedra; septimo: que, dada la práctica 
acostumbrada por Cervantes de aludir a hechos proprios en los de 
algunos de sus personajes novelescos, es muy probable que el 
itinerario de los de “Persiles y Sigismunda”, después que parten de 
Lisboa y se encaminan a España por vía de Badajoz, de allí a 
Guadalupe, y luego, evidentemente Sevilla, sea el que siguió en su 
regreso de la capital portuguesa a la española; y octavo, finalmente, 
que no tiene nada de improbable que gran parte de “Galatea” la 
escribiese allá en Lisboa. El lector desapasionado y sin prejuicios 
sabrá juzgar si estamos equivocados al presentar a su consideración 
las conclusiones que apuntamos. Por nuestra parte, tan persuadidos 
estamos de que las huellas de Cervantes, que se pierden por 
completo en España en el lapso de tiempo indicado, deben bucarse 
en Portugal, que aún nos atreveríamos a formular la hipótesis de 
que allí también habrá que hallar las que corresponden a los años de 
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1600-1604, en que tampouco hasta ahora se descubren en parte 
alguna de la Península.”  

Como se vê pelo que aí fica, a terra portuguesa ofereceu a Cervantes 
irresistíveis seduções. Não foi só o espetáculo dos usos e costumes 
de seus habitantes nem os cenários de Lisboa que lhe 
proporcionaram gratas reminiscências. Cervantes afeiçoou-se em 
verdade aos portugueses, que lhe pareceram “agradables, corteses, 
liberales y enamorados”. Admirou e prezou a língua de Camões e, 
embora não a houvesse versado, considerava-a “dulce y agradable”. 
Sua admiração pelo autor de “Os Lusíadas” até em versos foi 
celebrada numa estrofe do “Canto de Calíope”:  

“Tú, que de Luso el sin igual tesoro  

Truxiste en nueva forma en la ribera  

Dei fértil río a quien en lecho de oro  

Tan famoso le hace a donde quiera” 

Encantou-o a hospitalidade lusitana; e, da maneira com que foi 
agasalhado, deixou testemunho de reconhecimento em várias 
passagens de sua obra. 

A cultura e a religiosidade da Nação também lhe arrancaram à pena 
várias e simpáticas referências. Não esquecer que Cervantes, como 
Camões, foi um soldado da Fé e do Império.  

A sua grande fascinação, porém, não se concentrou nos 
monumentos, nem nas pompas, nem nos altares de Lisboa, “famosa 
y gran ciudad”. Seu maior encanto, ou melhor, sua “debilidad”, foi 
pelas... portuguesas.  

Se não logrou escrever na outra língua peninsular, como o fez 
Camões, clássico bilíngue, nem por isso deixou de oferecer um 
documento mais eloquente do que um livro: uma obra viva, Isabel 
de Saavedra, filha de seus amores com uma senhora portuguesa, 
Ana Francisca de Rojas, com a qual deveria haver travado 
conhecimento num daqueles lapsos de tempo com que não atinam 
alguns de seus desvelados pesquisadores.  
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Explica-se o fato. Era Cervantes uma natureza impulsiva, amante do 
sonho e da aventura, ardente e arrebatado. Quando andou por 
Lisboa, conservava ainda reservas de juventude e ousadia. Atraído 
pela paisagem, pelo cavalheirismo da terra e cortesia das damas, 
desforrou-se das desventuras conjugais, das incompreensões do 
matrimônio e fadigas de um lar sem mistério, elegendo um amor 
lisboeta, clandestino e hospitaleiro. A consequência foi... uma filha 
portuguesa, com o que mais uma vez provou a sua vocação lusíada, 
o atavismo dos romances portugueses, tão sensível na sua obra, 
como na própria vida...  

 
OSVALDO ORICO 

"Ilustração Brasileira", janeiro de 1945 
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APOTEOSE CAMONIANA 

 
 

 
A RENASCENÇA 
(A Ramalho Ortigão) 

A Renascença que foi obra toda humana,  
Chamando à vida nova a forte raça ariana,  

Co'a pólvora, a imprensa, a bussola e a alquimia,  
A Arte a renascer na lira dos poetas,  

Copérnico que traça a órbita aos planetas  
E Martinho Lutero afirmando a heresia; 

Dante que tudo vê com seu olhar de lince,  
A “Ceia do Senhor” de Leonardo Vinci  
E Masacio que tem “madonas” ideais,  

Colombo e Gutenberg e Magalhães e Gama,  
Bacon que ensina a vida e Erasmo que proclama  

O rubro alvorecer das ciências naturais; 

Galileu que nos prova a rotação da terra  
E contra quem a igreja ergueu terrível guerra,  

Aristóteles que, intransigente e altivo  
Foi quem traçou as leis novas da evolução,  

Cravou golpe profundo, em cheio, à religião  
E em bases afirmou o Credo Positivo; 

Magalhães que demonstra a terra como esfera,  
Gioto que nos pinta a tela mais sincera,  

O feudalismo à morte, as comunas em luta,  
A alma das nações erguendo-se fremente  

E pouco a pouco, a claro, as lendas do Oriente,  
Enquanto o santo ofício as consciências enluta; 

Bruno que a igreja queima, afirmando a Verdade, 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Miguel Ângelo que achou os tons da realidade  
No “Juízo Final” a luz das gerações:  

Todo esse renascer das Artes e Ciências  
E o rebate febril de todas as consciências,  

Resume-se afinal no livro de Camões. 

 
 

NOS PAÇOS DA RIBEIRA 
(A Manoel Duarte de Almeida) 

E Camões recitava! Em frente dele  
A Princesa Maria, em fundo pasmo  

Escutava vibrante de entusiasmo  
Versos cheios de amor, ciúme e fel. 

A corte envolta recolhida e atenta  
Ouvia esses sonetos delicados,  

Onde a Paixão brilhava violenta E 
 a alma se partia em mil bocados. 

E Camões recitava!  
Dos seus versos,  

Com paisagens e largos céus diversos,  
Evolava-se o aroma da violeta... 

E entre o grupo dos pajens e das damas  
Sanguineamente como duas chamas,  

Dominavam os olhos do poeta. 

 

 
NATÉRCIA 

(A João de Deus) 

Era em seus olhos duma luz magoada  
Que ele sentia palpitar a vida, 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Natércia! a virgem branca e dolorida,  
A alma da sua alma, a bem-amada! 

Era em seus lábios de escarlate vivo,  
Eflorescentes de carícia e lava,  

Que o coração do poeta se abismava  
Como num banho de perfume ativo. 

Foi assim que ele a amou liricamente,  
Ora em sonetos de paixão fremente  
E éclogas cheias de saudade triste; 

E assim lhe disse o derradeiro adeus,  
Ao vê-la erguer-se aos luminosos:  —  
“Alma minha gentil que te partiste.” 

 
 

O EPISÓDIO DE INÊS 
(A Ferreira de Brito) 

Há não sei que de místico e suave  
Nesse vulto amantíssimo de Inês:  

Manhãs de abril e sinfonias de ave,  
O luar calmo e o verde céu inglês. 

Delicada! em instantes de sossego  
Decorria-lhe a vida em tons dolentes,  

Entre arrulhos de amor! sonhos fulgentes!  
“Nos saudosos campos do Mondego.” 

Inês! ninguém melhor descreveria  
Como Camões, em ondas de harmonia.  

Esse poema de paixão querida, 

Em que passaste a eflorescente vida,  
“Aos montes ensinando e às ervinhas”  
”O nome que no peito escrito tinhas...” 



9 
 

 
 

O ADAMASTOR 
(Ao Conde de Sabugosa) 

Á flor das ondas, tenebrosamente  
Entre o rugir dos fortes vendavais  

Olhando os oceanos frente a frente,  
Como um monstro das lendas medievais; 

O Adamastor erguia-se inclemente  
Invectivando em maldições fatais:  

Gama que busca um novo continente  
E ri das coisas sobrenaturais. 

Entretanto quem era esse fantasma,  
Que ao ver a frota Portuguesa pasma  

E diz frases vibrantes de crueza? 

Ele era o Antigo Espírito que absorto  
Via o “maravilhoso” extinto e morto,  
E o Homem dominando a Natureza. 

 
 

ILHA DOS AMORES 
(A Fialho de Almeida) 

Há nesses versos ruivos e frementes  
Todos feitos de sol e de impureza  
A fulva cor nervosa das serpentes  

E um vago sonho de gentil duquesa. 

Em cada frase de uma sereia ou deusa  
E em cada riso de tritões ardentes:  

Descubro ondas de carne onipotentes  
E escuto o grito audaz da Natureza. 
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Camões! há nos teus versos enseivados,  
Beijos que ferem, seios inflamados  
E a mulher toda nua, exposta ao sol. 

E ao ler essas estrofes cor de lava,  
Sinto a minh'alma alucinada e brava,  
Entre um incêndio enorme de arrebol. 

 
 

LONGE DA PÁTRIA 
(A Camilo Castelo Branco) 

Rasgando as ondas cruas, braço a braço  
Com mil perigos e cruéis tormentos;  

Ralado de desgosto e de cansaço  

À chuva! à neve! aos vendavais! e aos ventos! 

Em frente aos soes que estouram violentos,  
Arremessando ondas de luz ao espaço;  
Horizontes em brasa! céus cinzentos!   

— Nada receia aquele peito d'aço! 

E do rio Me-Khong as fundas águas,  
Ouvindo ao longe as soluçantes mágoas  

Dum povo ilustre na história humana; 

A manso e manso, afrouxam a corrente,  
Para que ele pudesse epicamente  
“Cantar a gente ilustre lusitana!” 

 
 

O JAU 
(A Xavier Pinheiro) 

Enquanto o povo, em bando, escalavrado e roto, 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Cantava pela rua os Salmos da Agonia  
E a nação moribunda era um profundo esgoto,  

E a História se tornou em trecho d’elegia, 

A pátria cruelmente arruinada e exangue,  
Sem família, sem lar, sem amigos, sem pão,  

No horizonte somente a lama, o luto e o sangue,  
Em toda a parte a raiva e a desesperação; 

O luminoso poeta, a alma aventureira,  
Que atravessou cantando uma existência inteira,  

A lutar pelo bem e a destruir o mau: 

Achou na hora final, em vez de coroa etérea,  
Num leito de hospital a enxerga da miséria  
E por único amigo um pobre negro: — o Jau. 

 
 

OS LUSÍADAS 
(A Queiroz Veloso) 

Epopeia de luz! os seus versos vermelhos  
Como agudos punhais, rubros ao sol da glória,  

São as Taboas da Lei, os nossos Evangelhos  
E o poema triunfal de toda a nossa história. 

Por isso hão de passar as eras sobre as eras,  
Os séculos sem fim num desfilar escuro  
E esse livro será a luz das primaveras,  
Que nos indicará as praias do futuro. 

E num áureo fulgor de chispas diamantinas,  
Centos d'anos depois ainda essa epopeia  

Em nós acordará a mais vibrante ideia. 

E se o povo cair exausto entre ruínas,  
Ó Lusíadas! ó Bíblia aberta par em par,  



12 
 

Os nossos corações farás ressuscitar. 

 
 

NO TRICENTENÁRIO DE CAMÕES 
(A Teófilo Braga) 

Se aqui pudesse vir Camões, nestes instantes,  
Da campa onde repousa há já trezentos anos,  

Se aquela rude mão que fulminou tiranos  
E sustentou cruéis batalhas de gigantes,  

Pudesse ainda agitar em crispações vibrantes  
O velho Portugal de heroicos puritanos; 

E visse como o altivo estandarte das quinas  
Tremula esfarrapado ao riso do estrangeiro,  
As terras de além-mar vendidas a dinheiro,  

A pátria toda em lama, em trevas, em ruínas,  
As grandes tradições no fundo das sentinas  

E o soluço final dum povo aventureiro; 

Ele, o imortal poeta, e velho combatente,  
Sonoro coração cheio de amor e glória,  

Alma toda febril, vastíssima, marmórea;  
O guerreiro fatal que, erguendo um bravo ardente,  

Escreveu co'a espada o livro aurifulgente  
Onde em letras de luz fulgura a nossa história: 

Nesse instante talvez, espectro desolado!  
Chorando amargamente o seu velho país,  

E não vendo da glória o fúlgido matiz  
Engrinaldar enfim o nosso lar sagrado,  

Deixava-se outra vez morrer abandonado  
Batido de vergonha, extático, infeliz! 

Mas contra toda essa atroz miséria hodierna,  
Vibrai sonoramente! ó almas de leões,  

E ergamos todos nós, em nossos corações, 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Ao clarão triunfal da religião moderna,  
Um sacrário febril de imensa luz eterna,  

Em que o Futuro adore o vulto de Camões. 
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