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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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REFLEXÕES SOBRE CAMILO CASTELO BRANCO 
 
Quando levantei os olhos dos livros de Camilo, nos quais durante 
anos a minha alma chorou quantas lágrimas neles se desfiam, e vi, 
projetada já no espaço de mais de duas décadas, decorridas sobre a 
tragédia de Seide, a sombra gigantesca deste extraordinário espírito, 
sem uma coluna de granito ao menos, a sobrepujar os horizontes, 
com o seu nome esculpido a letras de ouro, a refulgir ao sol da nossa 
terra e a apontá-lo às almas de todas as gerações, senti-me 
envergonhado da vergonha que pesava sobre a minha Pátria! 
 
Foi no referver dessa revolta contra tanta miséria moral e intelectual 
desta terra, oficialmente representada por uma fauna de medíocres, 
onde só raramente tem reflexo o vigor e a claridade mental da raça, 
escrevi em 1913: 
 
"Para não acamaradarmos com todos os nacionalismos parvos e 
maus, teremos de lavrar um protesto fervoroso contra o 
indiferentismo indigno e pelintra... É preciso cavar na injustiça 
inconsciente do maior número, e aplicar a férula aqueles que, 
apegados no comum de seus ódios e soberbas, pretendem desluzir a 
grandeza imponente da obra do mestre. É preciso quebrar o silêncio, 
descondensar o escuro indiferentismo que tombou sobre a campa de 
Camilo. É preciso que os malévolos não vinguem cobrir de ingrato 
esquecimento a sua memória... 
 
Os ossos de Camilo, para deslustre de nós todos, ainda estão num 
cemitério do Porto, deixados ali para o canto de um jazigo, 
emprestado à família pela família de Urbino de Freitas!... Camilo 
Castelo Branco... não tem encontrado nos portugueses, salvo uma 
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ou outra exceção, isolada ou desaparecida, quem se levante a 
reclamar, por amor da dignidade nacional, o que de justiça pertence 
ao lustre imarcescível do seu nome." 
 
Era justificada a minha indignação, tanto referindo-me a Camilo, 
como a muitos outros, dos grandes, dos maiores! 
 
A nossa história quase que tem em cada página um nome, que, só 
por si, é uma epopeia. 
 
Pois, excetuando o infante D. Henrique; o Afonso de Albuquerque, 
que ficou uma espécie de manecas, vestido de Vasco da Gama, no 
alto da coluna; o Camões, que parece um enjeitado, enconchado nas 
ombreiras de uma escada; o Eça, que por exceção revive em obra 
perfeita, mas que, por mais pequena que seja, é sempre grande 
demais para a estreiteza do Quintela; excetuando o senhor D. Pedro 
IV e o V, mais o Duque de Saldanha e a Morgadinha de Val Flor, que não 
se sabe porque pararam assim... em estátuas... pelo mundo... até o 
que tão prodigamente se dá hoje a qualquer rabiscador de 
pensamentos livres, tem sido negado ao Herculano, ao Garrett, ao 
Fernão de Magalhães, a D. João de Castro, ao Antero, ao Padre 
Antônio Vieira, ao Bernardes, ao Fernão Lopes... a Camilo Castelo 
Branco! 
 
E, todavia, tinha-se dito e escrito muito a respeito de Camilo, e 
muito se tem dito e escrito, depois do que eu escrevi em 1913! 
 
Mas não passava tudo de palavras fugazes, apesar de nos discursos 
aquecidos se chegar no louvor a exageros condenáveis! 
 
E eu, que sempre tenho sabido respeitar o valor que os vivos me 
merecem, e considerar e venerar as cinzas dos mortos que deixaram 
aumentada a grandeza espiritual da nossa terra, com o propósito de 
arrancar ao abandono desolante o rasto que deixou na terra essa 
brilhante estrela das letras portuguesas, procurei definir a mim 
próprio, tendo ouvido e lido quanto se dizia e escrevia, o motivo da 
homenagem da nação a Camilo Castelo Branco. 
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As reflexões que, na intimidade do pensamento, apresentei a mim 
próprio, vou agora dizê-las ao público. 
 
É feitio dos portugueses, em geral, não se especializarem e, por isso, 
adejarem, simplesmente, por todos os assuntos, produzindo obra de 
superficialidade, que se banaliza em si, e causa não poucas perdas e 
danos, como sementeira de falsas aparências feita na ignorância 
comum, por se tornar seara bravia, donde toda a gente tira farta 
colheita de erros. 
 
Por serem superficiais, também os portugueses se lançam de 
repente, entontecidos, nos entusiasmos exagerados, porque a 
aragem, soprada pelas primeiras impressões, se torna logo em 
tumultuoso vendaval. E, como esse tumulto, sem base de raciocínio, 
sem corpo de crítica mental, é paixão momentânea, que, arrefecido o 
primeiro impulso, esmorece, passado ele, quedam fatigados, 
indiferentes, quase arrependidos, a bocejar de tédio, como sucede 
aos borrachos, delidos os fumos da bebedice. 
 
Ora eu queria que a nação se erguesse em peso, e, numa só voz, 
como uma enorme potência espiritual, entoasse a sua oração de 
amor e de glória ao espírito vivo de Camilo.l Mas queria que a 
nação, orando assim no Templo da Pátria, tirasse da própria 
consciência a força e a luz do seu exaltado louvor! 
 
Já que é impossível, porém, ter o gozo inefável de sentir a harmonia 
dessa voz excelsa de um povo ascendido a tão alta per feição, que ao 
menos aqueles que são, ou pretendem ser, consciência na triste 
obscuridade da alma do maior número, não ensinem mal os outros, 
apregoando absurdos motivos de homenagem, nem sejam desleais a 
todos, a si próprios, e à pureza em que deve manter-se o espírito 
dessa homenagem, manchando-se com intuitos de deprimir alguém 
à custa da exaltação de Camilo! 
 
Que saía puro, pelo cérebro e pelo coração, o culto que as nossas 
almas dão à memória do Mestre. 
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A pureza pelo coração consiste em conservar no culto a serenidade 
do sentimento, não lhe pondo mancha de ruim paixão; quer dizer, 
não escurecendo a luminosidade natural e própria do espírito que se 
venera, com a intenção de, engrandecendo-o, diminuir a luz própria 
de outros espíritos. 
 
Cada espírito tem a sua área de ação radia numa determinada 
esfera; e no circuito em que a sua luz revoluciona, constitui uma 
personalidade, revela uma grandeza espiritual, una e inconfundível. 
 
Quem fosse, por exemplo, alentar louvores a Camilo, com a 
preocupação de depreciar a grandeza do Eça, cometeria um erro 
intelectual tão grande, que só podia ter explicação na cegueira de 
uma paixão baixa; pois que, nem diminuindo o Eça se aumenta a 
grandeza de Camilo, nem vice-versa. O Camilo e o Eça são dois 
grandes espíritos, distintos, inconfundíveis, não precisando, para 
serem grandes, que nós nos tornemos indignos deles e de nós 
próprios, procurando, aos olhos dos ignorantes, diminuir um em 
proveito do outro. 
 
A pureza do cérebro será não ultrapassar os limites da grandeza 
aonde queremos que ascendam nossos louvores. 
 
Cuidemos de Camilo no que ele foi grande entre os grandes, e, não 
exorbitando aí da sua grandeza, tenhamos ainda mais cautela em 
não nos desviarmos da razão, apregoando e sugestionando falsos 
motivos à homenagem pública! 
 
Se para interessar a sensibilidade nacional no culto de Camilo, é 
preciso mentir à nossa consciência e dar mau ensinamento, que 
fique circunscrita a homenagem, mas não se falte ao respeito devido 
à Verdade. 
 
A cada passo se fala e se escreve da dor na vida de Camilo... Chama-
se-lhe O Desgraçado... O Torturado, chegando quase a considerar-se, 
senão a impor-se, a dor na vida de Camilo, como uma faculdade 
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suprema do seu espírito, como uma manifestação do seu gênio, e, 
como tal, na órbita formidável da sua grandeza, e objeto da 
admiração, da adoração, do louvor, da homenagem de uma nação 
inteira! 
 
Pois eu, que ouso afirmar, que Camilo, no que foi verdadeiramente 
grande, no que foi mil vezes maior do que mestre da língua, não 
pertence a Portugal, porque é da humanidade toda, revolto-me 
contra a confusão da dor na vida de Camilo com a sua obra enorme 
— único objetivo das honras nacionais e do culto eterno da Pátria! 
 
Desgraças... torturas... dores!! 
 
Se houvéssemos de erguer um monumento a todos os desgraçados e 
torturados, tinham de ser tantos, que, perante o manifesto absurdo 
de tão vária e vasta consagração, acabaríamos por erigir um só 
monumento à Dor Humana! Mas esse ninguém o faria mais perfeito 
que o próprio Camilo; mas esse é a própria obra de Camilo— que foi 
o estatuário sublime do corpo vivo da Dor! 
 
Mas ha mais ainda. 
 
Quando aqueles que chegam à loucura de fazer de Camilo um herói 
de revólver em punho, desfechando contra a dor própria, julgam 
que lhe acrescentam à grandeza, confundindo o espírito, que 
imortalizou, numa obra, a sua humanidade, com o homem vulgar, 
que se atirou da própria obra abaixo, diminuem-no, amesquinham-
no; e quem sabe se o desgraçam ainda mais, se lhe fazem ainda mais 
torturante a tortura que o atormentou! 
 
Pois quê! Esse espírito, que levou as suas inúmeras criações, a subir 
os calvários da Dor, e as elevou aos mais altos e acerados picos da 
mesma Dor, purificando-as, salvando-as na resignação sublime, 
para lhes abrir, lá no mais alto, o mais belo dos sorrisos sobre asas 
de anjos a roçar no Céu, é grande por ter sucumbido?! 
 
Onde está a heroicidade, a grandeza do suicida?! 
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Em renunciar à vida?! 
 
Mas qual é, em definitiva, o fim que almeja o homem nessa 
renúncia? Por que é que se mata? 
 
Por que lhe falha o entendimento? Por que se lhe perturbam as 
funções do sistema fisiológico? Por que se torna um anormal? Mas, 
nesse caso, o suicídio é um ato de loucura, e o homem que se mata é 
um louco; não é um herói. 
 
Se admitimos no suicida o funcionamento normal do sistema 
fisiológico, que busca o homem que se mata? Qualquer que seja a 
sua filosofia ou qualquer que seja a sua crença, enche-lhe o coração a 
esperança de sofrer menos, matando-se, ou até de não sofrer nada. 
Foge à dor que está sofrendo, em busca de uma dor menor, ou, e 
principalmente, em busca da ausência da dor, que ele se habituou a 
localizar no corpo contra o qual atenta! Mas isto não é ser herói; é 
ser cobarde. 
 
A alma de Camilo fraquejou; e, por isso, sucumbiu a uma 
adversidade vulgar. E se essa adversidade vulgar tomou aos olhos 
de si próprio maior vulto, porque ele era dotado de faculdades 
superiores, maior devia ter sido a resistência... 
 
Quem quer que seja, o suicida é um defectista... 
 
Aquele que, num súbito momento, ao desabar do infortúnio sobre 
si, se mata, como quem, empurrado, sem contar, à borda de um 
precipício, se despenha no abismo, tem desculpa perante nós, 
porque o seu ato não foi senão a consequência de uma perturbação 
momentânea do sistema de relação, de um estado súbito de loucura. 
 
Mas ninguém lhe poderá chamar herói. Aquele que premedita a 
fuga, com intenção de não sofrer os embates da vida, comete uma 
defecção, perante todas as filosofias do mundo e todas as religiões 
da terra. 
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E quanto mais absoluto for o critério materialista que presida ao 
julgamento do fato, mais ressaltará a cobardia do suicida; porque, 
segundo esse absurdo critério, o refratário, ao fugir à dor, mais 
esperança terá em mergulhar na inconsciência, na cinza da 
personalidade, na ausência do sofrimento, no nada, no sossego 
eterno! 
 
E é isto heroicidade?! E é isto grandeza?! 
 
Deixemos Camilo, em paz, no mistério do seu drama, que é, afinal, o 
mistério do drama humano. 
 
Não pretendamos fazer das fraquezas atos heroicos. Não 
confundamos a vida do homem com a obra do escritor; porque a 
grandeza e a excelência desta estão nela própria e não nas 
circunstâncias que levaram Camilo a fugir à dor que o torturava. 
 
De mais a mais, a razão da sua dor estava nele próprio... era a razão 
da sua vida. Não ajuntemos, com as nossas leviandades de 
pensamento e de crítica, maior mal ao mal imenso que ele a si 
próprio fez. Não há na literatura portuguesa romancista que, de 
longe ou de perto, se possa comparar a Camilo! 
 
Camilo é uma das maiores glórias literárias destes últimos séculos! 
 
É quanto basta e é tudo; porque está nisso a sua grandeza, e 
podemos proclamá-la, sem ofensas à Razão, sem prejuízo de ideias, 
sem dano aos homens e... sem lisonjas à sua memória. 

 

CARLOS BABO 
"À beira do centenário de Camilo". Portugália Editora. Lisboa, 1920. 

Pesquisa e adaptação ortográfica: Iba Mendes (2019) 
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NAS TREVAS 

SONETOS SENTIMENTAIS E HUMORÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

À memória imaculada do  
Conde de São Salvador de Matosinhos,  

consagra o autor estas  
derradeiras pulsações da sua vida literária. 
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NOTA ILUSTRATIVA 

No soneto XVI desta coleção, dirigido ao senhor conselheiro e 
ministro de Estado honorário Tomás Ribeiro, a posteridade, 
louvando o caráter honesto deste funcionário, invectiva 
indiretamente a probidade de muitos contemporâneos daquele 
honrado secretário de Estado. Os versos dignos de reparo são estes: 

Dirão de ti as porvindouras eras: 
Ministro pobre em Portugal!... Quimeras! 

Ou viveu farto, ou nunca foi ministro... 

Eu já respondi à posteridade injusta nas páginas dum livro 
provavelmente esquecido: “Maria da Fonte:” 

O bispo de Vizeu, algumas vezes ministro, quando estava no poder, 
cedia os rendimentos da mitra e não podia sustentar dois sobrinhos 
em Coimbra por falta de meios; e por sua morte, o espólio da 
guarda-roupa prelatícia eram dois pares de calças, umas muito no 
fio, outras com fundilhos. Antônio Rodrigues Sampaio um lutador 
de meio século, legou à sua família um miserável montepio. O 
conde de Tomar estava pouco menos de pobre quando o conde de 
Ferreira lhe legou cem contos. E a alma imaculada do gentilíssimo 
duque de Loulé? E o austero duque de Ávila encouraçado de 
comendas e cruzes para que o demônio dos maus pensamentos lhe 
não penetrasse no peito? E Rodrigo da Fonseca, rival de Passos 
Manuel no desinteresse? E Fontes Pereira de Melo, invulnerável em 
pontos de honra, como Anselmo Braamcamp? Antônio de Serpa, 
Mendes Leal e Andrade Corvo, quando deixaram de ser ministros 
iam ganhar a sua vida no jornalismo e no magistério, e saldar com 
esses mesquinhos salários as suas dívidas contraídas no poder. E 
Lobo de Ávila, um destro ginasta do talento que se tem dado por 
bem pago com a benemérita reputação de muito esperto? E Latino 
Coelho? um ministro que, em matéria de ladroagem, só correu 
eminente risco de ser roubado nos diamantes do seu estilo, se se 
demorasse no gabinete a ler e a subscrever portarias bordalengas? E 
o lovelaciano Barjona, grande salteador de corações incautos e mais 
nada? Não se viu Tomás Ribeiro, quando largou segunda vez a 
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pasta, abrir escritório de advogado? E Lopo Vaz, que tem saído do 
governo mais ilibado e menos mártir do que saiu do governo da 
Índia outro Lopo Vaz, seu problemático avô? Pinheiro Chagas 
escreve correspondências para o Brasil e artigos avulsos nos jornais 
literários a fim de conservar a velha freguesia dos seus admiradores. 
José Luciano de Castro acinge-se às restrições de uma austera 
parcimônia, para educar os filhos com o seu patrimônio. Ao Conde 
de Casal Ribeiro perguntem-lhe por metade dos seus haveres! 

*** 

Outro soneto que remeti ao meu amigo Tomás Ribeiro era 
acompanhado de algumas quadras significativas da conformidade 
com que eu me recolhi às minhas trevas como dantes ao meu 
gabinete de trabalho cheio de luz. 

A imprensa jornalística, transcrevendo essas singelas coplas, 
revelou, de par com o sentimento da comiseração, uma espécie de 
contentamento pela ressurreição da minha alma neste mundo 
escuro em que a saudade da luz faz o milagre de me representar por 
momentos as coisas trágicas e as risonhas da minha vida passada. 

Aqui estão as quadras que eu não posso estremar dos outros versos 
meditados na minha longa e já agora perpétua escuridade. 

A Tomás Ribeiro: 

Se cá vens jantar, meu anjo! 
Dou-te o esplêndido soneto, 

Que nesta data remeto, 
E talvez te faça arranjo. 

Uma prenda caprichosa 
Dá-se em mim e não ta nego: 
É que depois que estou cego, 

Já não sei falar em prosa. 

Tem delícias esta cruz 
Feita de pranto e poesia! 
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Ah! que estranha anomalia... 
Quanto mais trevas mais luz! 

Homero, Milton, Castilho, 
Portentos de inspiração, 
Acharam na escuridão 

Sóis de eterno e imenso brilho. 

Poetas épicos de Ilíadas 
Temos dúzias; mas eu colho 
Que tinha apenas um olho 
O que escreveu os Lusíadas. 

Quando regressou da Pérsia, 
Um perfeito proletário! 

Trouxe um olho solitário 
Sempre a chorar por Natércia. 

Tivesse ele olhos normais, 
Com algumas Inscrições, 

Faria chilras canções 
Sonetos e madrigais. 

Assentemos sem refolhos 
Que não seria o cantor 
Do feroz Adamastor 

Se possuísse os dois olhos. 

Por que Deus, quando escurece 
A luz brilhante de fora, 

Faz repontar nova aurora 
Dentro d'alma que amanhece. 

Seja pois abençoada 
A Providência divina 

Que apagando-me a retina 
Me fez da treva, alvorada! 
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Se eu tiver um cenotáfio, 
Em que caibam três palavras, 

A ti te rogo que as abras 
Com este humilde epitáfio: 

Venceu enfim as procelas 
E o pavor da escuridade! 
Dai-lhe a vossa claridade, 

Ó lucilantes estrelas! 

O soneto relativo ao Sr. Oliveira Martins não carece de prosa que o 
desculpe. Este eminente escritor e fecundíssimo talento sabe, há 
muitos anos, quanto eu admiro as suas aptidões literárias e virtudes 
cívicas. 

Esses versos foram ditados no dia em que se esperava a nomeação 
de sua excelência para os conselhos da coroa, onde o discreto 
publicista não quis subir, para não descer. 

A flecha da sátira pode alvejar certos homens porém não os fere. A 
couraça do talento, retemperada pela honra, é impenetrável. 

*** 

O soneto Te Deum laudamus desta coleção necessita de 
esclarecimentos que me absolvam da culpa da maledicência. Eu não 
tive em vista satirizar nem sequer ligeiramente melindrar o 
cavalheiro protagonista desse inofensivo poemeto. 

Destinei enviar a um jornalista eminente o soneto com uma carta 
que lhe tirasse as asperezas da mordacidade. Não sei que motivo se 
deu para que as rimas ficassem até agora inéditas. Isso não impede 
que os versos e a prosa sejam publicados. Dizia assim a carta: 

Considero com respeitosa admiração as faculdades cívicas e os 
talentos do Sr. conselheiro Mariano de Carvalho. Há de haver 15 
anos que Antônio Augusto Teixeira de Vasconcelos mo assinalou 
como o mais esperançoso lutador da arena política. 
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Li muitos dos seus artigos humorísticos onde achei confirmado o 
vaticínio do grande mestre da polêmica e da crítica. 

Congratulei-me com os amigos de sua excelência quando, há poucos 
dias, uma eventualidade auspiciosa o salvou do desastre dum 
descarrilamento na via férrea de Espanha. 

Assisti espiritualmente às missas que se rezaram em ação de graças 
por esse motivo. Vossa excelência sabe que no âmago das coisas 
mais serias e graves há sempre um sedimento cômico, o qual, bem 
esgaravatado, aparece. Este meu soneto, é o sedimento metrificado 
em rimas ordinárias e pouco felizes. Eu me persuado que o alto 
espírito do Sr. Mariano de Carvalho se riu das tais missas, 
primeiramente que eu. Essa luminosa prática do Catolicismo, que 
investe Nosso Senhor Jesus Cristo da qualidade, pouco divina, de 
fiscal e árbitro dos desastres em caminhos de ferro, figura-se-me um 
contrassenso pré-histórico a todas as religiões conhecidas. Seria para 
mim um gérmen de revolta e descrença na suprema justiça, saber eu 
que o Sr. conselheiro Mariano de Carvalho saiu do descarrilamento 
ileso de perigo, sem uma ligeira escoriação na sua epiderme, tendo-
me sucedido há 9 anos sair de igual desastre com a cabeça oito vezes 
fendida. Não me posso convencer de que Sua Divina Majestade 
revelasse tamanha ausência de imparcialidade, como arquiteto 
supremo que dirige as coisas do Universo, e principalmente as que 
em Portugal respeitam ao Sr. Mariano de Carvalho e a mim, quando 
viajamos. Seja como for, desejo ardentemente que o Sr. conselheiro, 
dando-me a honra de ler este soneto, haja por bem de o aplaudir 
com um sorriso. 

*** 

O Soneto: Lógica de ferro, foi enviado com a seguinte carta a um 
jornal que o rejeitou como inconveniente e desorganizador do 
sistema de convenções metódicas em que todos estamos mais ou 
menos ilaqueados. 

Mande publicar o soneto que lhe envio, senão for hostil às suas 
opiniões teológicas, em tal assunto. Eu por mim, pendo a favor do 
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Patriarca, padre católico, na linha reta dos seus deveres, entre os SS. 
P. e os concílios. Aqueles que invectivam o Cardeal, e ao mesmo 
tempo promovem sufrágios por alma del-Rei, não digo sejam 
hipócritas; mas aproveitam a metafisica do catolicismo para 
alardearem um espalhafato de piedade. 

O padre católico opera convicto e por consequência correto. Os 
outros servem-se da religião teatralmente. Como quer que seja, eu 
me persuado que El-Rei D. Luís I está serenamente recostado no seu 
leito de mármore no Panteão de São Vicente de Fora; e quem se 
lembrar da bondade da sua alma, no transcurso de 28 anos de 
próspero reinado, presta à sua memória a mais sagrada homenagem 
com que os vivos podem sufragar os mortos. 
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SENTIMENTAIS 

 

 

O CONDE DE SÃO SALVADOR DE MATOSINHOS 

O conde entrou no albergue arruinado 
De São Miguel de Seide. Era ansiosa 

A vida que eu vivia tormentosa, 
À cegueira fatal já condenado. 

Eu vi-lhe o coração bondoso e honrado 
Na face ingênua e triste e maviosa; 

Pulsava nele a nota dolorosa 
Do estranho sofrimento recatado. 

Chorava ao despedir-se. Era a tristeza 
De me deixar na formidável presa 

Da treva, enquanto a morte a não dissolve. 

Partiu chorando. E nunca mais nos vimos. 
Mortos! Ao mesmo tempo, ambos caímos 

Na eterna escuridão que nos envolve. 

 

VISCONDE DE BENALCANFOR 

Já morto! Dilacera-me a saudade. 
Não tenho mais ninguém daqueles dias 

De efêmeras, vibrantes alegrias, 
Que me ilumine a escura mocidade. 

Que ridente e sutil jovialidade! 
Que brilhantes hipérboles fazias, 
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Com graça encantadora, quando rias 
Dos sérios carnavais da sociedade! 

A dor de envelhecer não a venceste; 
Pois que do coração sempre viveste, 

Matou-te finalmente o coração. 

Vencido lutador, meu pobre amigo, 
Desde ontem que tu dormes no jazigo 

O sinistro dormir da podridão. 

 

A MAIOR DOR HUMANA 
(Na morte quase simultânea dos dois filhos únicos de Teófilo Braga) 

Que imensas agonias se formaram 
Sob os olhos de Deus! Sinistra hora 

Em que o homem surgiu! Que negra aurora, 
Que amargas condições o escravizaram! 

As mãos, que um filho amado amortalharam, 
Erguidas buscam Deus. A Fé implora... 

E o céu que respondeu? As mãos baixaram 
Para abraçar a filha morta agora. 

Depois, um pai que em trevas vai sonhando, 
E apalpa as sombras deles onde os viu 

Nascer, florir, morrer!... Desastre infando! 

Ao teu abismo, pai, não vão confortos... 
És coração que a dor empederniu, 

Sepulcro vivo de dois filhos mortos. 

 

LUÍS, O BOM 

Quando El-Rei D. Luís for acolhido 
Aos penetrais da escura eternidade, 
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Será pungente a funeral saudade 
Que mais pondera e chora o bem perdido... 

Não houve em seu reinado um só gemido 
De guerra fratricida! A Majestade, 

Passando o cetro às mãos da Caridade, 
Baixava ao lar sem pão, do desvalido. 

Senhor! deram-te as letras ledos dias, 
E as íntimas, supremas alegrias 

De quem trabalha — Eterna e santa lei! 

Revives na saudade, alma serena! 
Se a pátria em que reinaste era pequena, 

Foras em maior reino um grande rei. 

 
 

LÁGRIMAS 

Senhora! em vosso rosto macerado 
Transluz da alma aflita a imensa dor! 

Dum lado, a morte; do outro, o vosso Amor 
Tremenda luta ao pé do Esposo amado! 

Contais as pulsações do peito ansiado 
Em estos convulsivos do estertor; 
Só podem vossos lábios dar calor 
Àquele corpo inerte, hirto, gelado. 

Vós bem vedes, Senhora, este quebranto 
Que enluta Portugal! Ergue-se o pranto, 
Quando a morte do Paço se avizinha... 

Pois quanto uma nação pode sofrer 
Não tem o acerbo e intenso padecer 
Das vossas santas lágrimas, Rainha! 
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COROA DE ESPINHOS 

Das trevas de além-mundo o esposo amado, 
Rainha, é Rei convosco! Inda reinais, 

Que o vosso trono assenta em pedestais 
Dos corações que tendes conquistado. 

Mas que delícias tem esse reinado?! 
Senhora, alguma vez não invejais 

Os remansosos dias sempre iguais, 
Dum doce egoísmo calmo e recatado? 

Reinar!... reinar chorando a cada hora! 
O vendaval da dor que ruge fora 

E a própria dor!... Quimeras dolorosas! 

Há tanto abismo em flóridos caminhos... 
O diadema de Cristo era de espinhos!... 

Sagradas sois, coroas tormentosas! 

 

VELHOS PROBLEMAS SAGRADOS 

Pergunta-se à divina Providência 
Que segredos são estes do Destino? 

Há vidas triunfais: parecem hino 
Sem nota de penosa intercadência. 

Mimosas em regalos de opulência, 
Não sofrem o revés dum desatino: 

Se o buscam, acham sempre o Velocino, 
Sem medo que naufrague a consciência. 

Outros vão sobre espinhos arrastados 
Pela mão da Virtude, acorrentados 

Aos preceitos santíssimos do Eterno! 
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Quem deu à infâmia vida tão folgada? 
Quem dilacera a honra? É Deus ou Nada? 
Responde, Excelso autor do meu inferno! 

 

RACHEL 

Libavas, borboleta, a flor da vida 
No parque ameno de ideais quimeras. 
Que seja amor, não sabes; mas esperas 

Vencer cativa, e cativar vencida. 

Chega a paixão... Retrais-te espavorida! 
Saudade tens das quinze primaveras, 
Em que, menina e moça, amada eras, 

Sempre isenta, risonha e distraída. 

Vence a paixão... E o teu anjo inocente, 
Desligado de ti, mesto e dolente, 

Regressa para o céu; mas vai chamando-te... 

Não foste! És presa à minha desventura! 
Em grande amor te dei grande amargura... 
Fui teu verdugo, mas verdugo amando-te. 

 

ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO 

Bem me lembra que o vi, na juventude, 
Rosado pela aurora dessa idade. 

Eram prismas de amor e de amizade 
Os carmes do seu místico alaúde. 

Sendo fatal que degenere e mude 
A crença, o afeto e o bem da mocidade, 

Sangram-lhe o peito espinhos de vaidade, 
Nos arranques da briga azeda e rude. 
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Mais tarde o encontrei. Já era o homem 
Ralado por desgostos que consomem, 

E põem na face um gesto acre e severo. 

Se o seu bondoso riso era apagado, 
Restava-lhe este honroso predicado: 
Pregando o Socialismo, era sincero. 

 

PACIÊNCIA 

Quem pode conceber que Deus criasse 
Tanta obra perfeitíssima, esmaltada 
Pelo espaço infinito, e a desgraçada 

Raça humanal de imperfeições manchasse? 

Quem pode conceber o acerbo enlace 
De misérias que esmagam, condenada 

A criação mais nobre, atormentada 
Desde o berço até às ânsias do trespasse? 

É certo que as desgraças são enormes; 
Mas tu, Deus abscôndito, não dormes, 

Quando eu te invoco a divinal clemência. 

Ao dar-me as penas com que me torturas, 
Um tesouro me deste de venturas: 
Chama-se este tesouro a Paciência. 

 

VETERANO 

Sensíveis corações, ouvi meus brados! 
Nasci lá nas montanhas de Barroso. 
Meu pai foi um pastor libidinoso, 

Que brutalmente fez alguns pecados. 

Foi minha mãe pastora de cevados. 
Morreu quando eu nasci; mas tão mimoso 
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Que foi meu berço! um antro penhascoso... 
Setenta e quatro anos são passados. 

Soldado fui; servi, em Caçadores, 
Dois amos, ambos eles mais piores: 

Um era D. Miguel; o outro, o irmão 

Meteram-me três balas neste flanco... 
Bem me custa, arrastado, andar tão manco 

De porta em porta a mendigar o pão. 

 

CENA TRIVIAL 

Este homem que me vem pedir esmola, 
Muito bem conheci, galhardamente 

Vibrando o pingalim no dorso ardente 
Dos seus nédios frisões. Fez alta escola. 

Quando o fulvo ginete encaracola 
E assesta o seu monóculo insolente 
Nas tímidas donzelas, cuida a gente 

Que João Tenório a virgindade assola! 

Que descalabro é esse em que se liga 
Este esquálido velho que mendiga 

Ao dândi esvelto e triunfal que eu vi?! 

Inquiro o desabar em tal miséria... 
Responde: Essa pergunta será séria? 

Fui rico, hoje sou pobre... 
 Ah! percebi... 

 

ALCÁCER QUIBIR 

Verdugo, que esmagaste a Índia aos pés 
Eis aqui, Portugal, o que tu foste! 
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Repulsivo morfético de Aoste... 
Eis aqui, Portugal, o que tu és! 

Os Gamas, Albuquerques e Sodrés, 
Alçando a cruz em sanguinoso poste, 
Bradam ser Cristo o general da hoste, 
Se os povos sangra o ferro português. 

Terrível vai mostrar-se a Providência, 
Arrancando das mãos da prepotência 

A levantina raça acorrentada. 

Índia, escrava gentil, espera um pouco... 
Lá vem sobre Marrocos um rei louco... 

Eis Alcácer-Quibir! estás vingada. 

 

JORGE 

Constantemente vejo o filho amado 
Na minha escuridão, onde fulgura 

A extática pupila da loucura. 
Sinistra luz dum cérebro queimado. 

Nas rugas de seu rosto macerado 
Transpira a cruciantíssima tortura 

Que escurentou na pobre alma tão pura 
Talento, aspirações... tudo apagado! 

Meu triste filho, passas vagabundo 
Por sobre um grande mar calmo, profundo. 

Sem bussola, sem norte e sem farol! 

Nem gozo nem paixão te altera a vida! 
Eu choro sem remédio a luz perdida... 

Bem mais feliz és tu, que vês o sol. 
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HUMORISMOS 

 

 

CRÍTICA DO AUTOR 

Estes velhos sonetos não rutilam 
Brilhantes Documentos sociológicos, 
Nem modernos processos biológicos, 
Leis que os vates senis não assimilam. 

Abundam lentejoulas que cintilam 
Disfarçando micróbios patológicos, 
Fermentações de vícios fisiológicos, 

Bazófias anormais, lesões que opilam. 

Escreve alguém: “Quem reina é Sancho Pança.” 
Serôdio D. Quixote, jamais podes 

Sanar a podridão que avulta e avança. 

Se os preconceitos, velho, não sacodes, 
Se não deixas de ser sempre criança, 

Fazem-te o que às crianças fez Herodes. 

 

TOMÁS RIBEIRO 

Ao cantor de D. Jaime era ousadia 
Dedicar uns insípidos sonetos, 

Bem pálidos, mesquinhos esbocetos 
Dos Ridículos grandes de hoje em dia. 

A ti que ileso passas nesta orgia, 
Modesto, honrado e amado, que amuletos 
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Te salvam destes pântanos infectos 
Em que chafurda a esquálida anarquia? 

Tantas vezes Governo!... E não tens pejo 
De ser pobre, ó Tomás ?... Isto que vejo 

Me inspira o vaticínio que registro: 

Dirão de ti as porvindouras eras: 
“Ministro pobre em Portugal! Quimeras!... 

Ou viveu farto, ou nunca foi ministro!” 

 

REMORSO 

Eu choro quando, às vezes, me concentro 
A meditar nas horas malogradas, 

Noites de inverno, gélidas, passadas 
Nos Carnavais retóricos do Centro. 

Convidam-me a ser sócio. Aceito e entro, 
Deixando solitárias, consternadas, 

Três Marílias que amei! Estais vingadas! 
Remorsos me excruciam cá por dentro. 

Dizia-me um dinástico-esquerdista: 
“Prepara-se você para estadista? 

Aspira a ser ministro? A escola é esta.” 

Pois, senhores, dez meses decorridos, 
Bom político, em todos os sentidos, 
Saí do Centro, mas saí mais besta. 

 

TE DEUM LAUDAMUS 

Vai grande barafunda lá no Empíreo! 
Acaba de chegar um estafeta, 

Que diz ser natural deste planeta, 
E as notícias que dá causam delírio. 
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Formou-se logo um lusitano círio; 
E o Marquês de Pombal, lendo a gazeta, 

Fita em Garret a célebre luneta 
E diz: “Veja, colega, este martírio! 

O nosso Portugal tornou-se um Congo!... 
Rezam missas Lisboa e mais Valongo, 

Por que um feliz descarrilou sem dano. 

Recebo agora ofício do governo, 
Pedindo-me agradeça ao Padre Eterno 

O favor de salvar o Mariano. 

 

7:500 CONTOS 

Finou-se em França, há pouco, um milionário 
Nascido em Portugal. — Honra é dizê-lo! 

Saindo dum cardenho de Lordelo, 
Foi no Brasil doutor e boticário. 

Não tem seu nome algum Nobiliário; 
Não foi conde sequer, ou não quis sê-lo, 

Qual outro seu colega, do Restelo, 
E outros mais fidalgos de Ervanário. 

Seu nome é conhecido em toda a Europa; 
Que um tal Nababo rara vez se topa 
Com opulência tal, mais que asiática! 

Tendo quinze milhões, sofria um mal 
Rebelde ao milagroso capital... 

Morreu duma anazarca aneurismática. 

 

LUA DE MEL 

Aquele teu amigo de Peniche 
Casou, já sabes? Com a “Celidônia”, 
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Horizontal, (hectaira, em língua jônia) 
De lábio rubro e olho de azeviche. 

Naufragou muitas vezes no beliche 
De notáveis pilotos da Parvônia; 

Vogou desde Monção à Patagônia, 
E, voltando, não topa onde se aniche. 

Enfim, com sete filhos enjeitados 
E os músculos bastante escanifrados, 

Pilha um palerma que jamais lhe escapa! 

São noivos. Vão fazer a lua em Cintra. 
Pergunta agora tu ao tal pelintra 
Se a lua foi de mel ou de jalapa. 

 

MESSIAS 

Oliveira Martins, por toda a parte, 
Se augura que será novo Pombal! 

Vou dar-lhe uns leves toques de imortal 
Num soneto pomposo, primor de arte! 

Prostrada Lusitânia, irmã de Marte, 
Emerge deste podre tremedal! 
Levanta-te, caduco Portugal, 

Que os filtros do Martins vão remoçar-te! 

Ouvides estralar o Terramoto? 
O sangue dos ladrões, contínuo moto, 
Já faz nas praças charcos e meandros! 

Ministro redentor, não retrogrades! 
Se Joaquim de Aguiar foi mata-frades, 
Sê tu, bravo Martins, mata-malandros. 
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PORTUGAL CONTEMPORÂNEO 

Não se olvidem jamais os casos sérios, 
E as épicas façanhas dos Archontes! 
Ó Musa da calúnia, não me contes, 
Desta luza Calábria altos mistérios. 

Fulminavam-se outrora os ministérios, 
Porque tinham ladrões; depois, o Fontes, 

Rasgando à pátria novos horizontes, 
Exterminou os Verres deletérios. 

Sumiram-se os fatais homens sinistros! 
Já não são sacerdotes os ministros 

Do vil bezerro de ouro, ou da bezerra. 

No tocante a ladroes, não há nenhum; 
Já não se encontram três, nem dois, nem um... 

No pinhal da Azambuja e na Falperra. 

 

LÓGICA DE FERRO 

Nas bem-aventuradas regiões, 
Onde existe do mundo o Diretório, 

Não entram almas sem, no Purgatório, 
Purgarem a peçonha das paixões. 

Que são indispensáveis orações, 
Em desconto das culpas, é notório; 

Di-lo Afonso Maria de Ligório, 
Confirma-o Frei José dos Corações. 

Arguir de fanatismo o Patriarca 
É sandice ou má fé que excede a marca: 

É não saber do Catecismo a lei. 
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Se entendem que o bom Rei já vive em glória, 
De que serve essa vã Deprecatória 

De sufrágios e missas pelo Rei? 

 

AROMAS 

Meu lindo Portugal, mina de heróis, 
Ser teu filho é bem bom, e até bonito! 

Percorre a gente as ruas sem apito, 
Sobraçando os pacatos guarda-sóis. 

Matronas de comprados caracóis, 
Que ao céu não vão decerto com palmito, 

Se, primeiro, parecem de granito, 
De borracha é que são; mas é depois... 

Há povos que se nutrem só de flores, 
É Camões quem o diz. Também Lisboa, 

Vapora fragrantíssimos odores. 

Mas eu não sei dizer-lhes, meus senhores, 
Se os tais cheiros são coisa má ou boa: 
Sei que é deles que vivem os autores. 

 

LISBOA BUCÓLICA 

Na lusa Babilônia há parvoíces 
Atávicas, talvez; pois bons autores 

Carimbam de sandeus os fundadores, 
E chamam parvo ao seu caudilho Ulisses. 

Assim começa o rol das tais tolices: 
Famílias vão, nos meses dos calores, 
Refrigerar no campo os seus ardores, 

E haurir das frescas brisas as meiguices. 
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Alugam-se uns casebres purulentos, 
Onde os ratos vorazes e macróbios 
Esfarelam a dente os vigamentos. 

Metidas nesses fétidos cenóbios, 
Depois de incalculáveis sofrimentos, 

Voltam do campo cheias de micróbios. 

 

A OUTRA METADE 

Quando este corpo meu esfacelado 
Baixar à leiva úmida da cova, 

Hão de os jornais carpir a infausta nova, 
Taxando-me de sábio consumado. 

Estalará na imprensa enorme brado, 
Pedindo a ressurgência dum Canova, 
Que a morta face em mármore renova 

Para insculpir meu busto laureado. 

E algum dos imbecis necrologistas, 
Com soluçantes vozes de saudade, 
Dirá em ricas frases nunca vistas: 

“Esse gênio imortal, rei dos artistas, 
No céu pede ao Senhor que a outra metade 

Reparta por vocês, ó jornalistas!” 

 

COMÉDIA HUMANA 

Literatos! chorai-me, que eu sou digno 
Da vossa gemebunda e velha tática! 

Se acaso tendes crimes em gramatica, 
Farei que vos perdoe o Deus benigno. 

Demais conheço a proza inflada, enfática, 
Com que chorais os mortos; e o maligno 
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Desafeto aos que vivem... Não me indigno... 
Sei o que sois em teoria e em prática. 

Quando o avô desta vã literatura 
Garret, era levado à sepultura, 

Viu-se a imprensa verter prantos sem fim... 

Pois seis dos literatos mais magoados, 
Saíram, nessa noite embriagados, 

Da crapulosa tasca do Penim. 

 

RECORDAÇÃO DOS NOVE ANOS 
(Ao visconde de Ouguela) 

Nós aprendemos juntos a gramatica 
Do insigne e facundíssimo Lobato. 

O nosso pedagogo intemerato 
Nos Calafates fez ressurgir Ática. 

Afora esta função assaz simpática 
O mestre era guerreiro; e o desbarato 
Que fez nos miguelistas, não relato, 

Que eu da guerra civil detesto a tática. 

Devemos-lhe os segredos do dativo 
E os mistérios do oculto adjetivo 

E os do supino, e mais coisas supinas. 

Visconde, é gratidão dizer ao mundo 
Que quem nos deu o literário fundo 
Foi mestre João Inácio Luís Minas. 

 

TRIUNFOS DA ELOQUÊNCIA 

Se o bruto (b pequeno) desalforja, 
Desbragadas injúrias nos comícios, 
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Contra argentários, padres e patrícios, 
Explui nos olhos crispações de forja. 

Esmurra o peito e jura pela gorja, 
Que o Vaticano cai podre de vícios. 

Se pede para os reis forcas, suplícios, 
Hurrahs sanguíneos vocifera a corja. 

Este luso Rigault é petrolista; 
Na língua tem navalha de fadista; 

De resto, faz pagode e rija pandega. 

Está compondo agora outro discurso 
Com que espera alcançar, mas sem concurso, 

Ser despachado capataz de Alfandega! 

 

DERROCADA 

Ao passo que vasqueja e expira a luz 
Do Templo onde, algum dia, celebraram 

O Passos, e o Mousinho e os que arrastaram 
Em terra estranha a esmagadora cruz, 

Na imprensa, uns pugilistas, braços nus, 
Uns contra os outros, rábidos, disparam 

Sarcasmos, que ao diabo não lembraram... 
Que línguas, santo nome de Jesus! 

O Deus dos seis Afonsos e das Quinas! 
Se um vil desabamento nos destinas, 
Escuta o meu sincero e ardente voto: 

Faz pena este acabar quase indecente... 
Concede-nos morrer mais seriamente: 
Transmite-nos, Senhor, um terramoto. 
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O ÚLTIMO ROMÂNTICO 

O extravagante Artur, em Compostela, 
Viu desnalgar-se uma gitana Lola, 
Que tocava pandeiro e castanhola, 

E jurava que nunca foi donzela. 

Chamava-lhe Esmeralda, ou Graziela 
O romântico Artur da velha escola; 
Mas tanto na paixão carnal se atola, 

Que os bens que tinha dissipou com ela. 

Assim que empobreceu, Lola safou-se; 
E Artur a pouco e pouco definhou-se 

Até se evaporar sem ter vintém, 

A ti, que foste o último romântico, 
Dedico o meu, talvez, último cântico... 
E adeus! Se estás no céu, porta-te bem. 

 

EPÍLOGO 

Paroxismos da luz! tristes cantares! 
Saís da treva, em treva esquecereis! 

Românticos leitores não choreis; 
Poupai-vos para os vossos maus azares. 

Se navegais por bonançosos mares, 
De súbito, no azul do céu vereis 

A nuvem que se rompe nos parcéis 
De imprevistas borrascas de pesares. 

Disse Henri Heine, o cego: “Não lastimem 
As lancinantes mágoas que me oprimem... 

“Espere cada qual chorar por fim.” 
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E eu, que tanto carpi os condenados, 
Os cegos — os supremos desgraçados! —  

Já lágrimas não tenho para mim! 
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