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APRESENTAÇÃO 
 

 

O lançamento de mais um ebook é, para nós, motivo de renovada satisfação: 

confirma-se, afirma-se e mantém-se a parceria que tem trazido a muitas alunas e a 

muitos alunos a possibilidade de experimentar a metodologia de investigação em 

História e Ciências Sociais. 

Acontece que continuamos fiéis a uma cultura de escola, promotora de contactos 

com outras realidades e entidades, capaz de abrir horizontes e lançar projetos: à partida, 

a maioria dos alunos que nos procura quer ir além das rotinas de ensino-aprendizagem 

e sabe que encontra na secundária de Camões um ambiente favorável ao 

desenvolvimento de didáticas e avaliações alternativas.   

Os títulos que constituem este ebook provam que o Laboratório de História 

permite chegar a produtos finais de excelência. Porém, todos os passos que o tratamento 

cuidadoso de um tema exige são acautelados: começa por escolher-se um tema entre 

aqueles que o Programa de História A viabiliza; ao tema, associa-se uma 

problemática/intenção de trabalho e é assim que começa o plano de leituras e de tarefas 

do projeto; trabalha-se para uma bibliografia classificada e nunca se dispensam as 

fontes; rejeitam-se as cópias ou as considerações sem fundamento historiográfico.  

Neste sentido, nunca será demais agradecer aos tutores do IHC/FCSH da 

Universidade Nova de Lisboa, sempre disponíveis para resolver dúvidas ou bloqueios e 

a quem devemos bastante. 

Sabemos, pelos comentários de quem já pertenceu ao Laboratório de História, que 

toda a experiência extravasa o ano letivo em que se deu, para perdurar nas alunas e nos 

alunos que a levaram a cabo, em prol de competências que correspondem às exigências 

do ensino superior. Ex-alunas e ex-alunos visitam o velhinho Lyceu Camões ou 

escrevem-nos: trazem-nos histórias individuais, de quem está feliz no seu respetivo 

curso superior. Esta é uma franca recompensa pela aposta que fizemos, enquanto 

professores e orientadores. 

Desta feita, estamos em presença de um exemplar que reúne duas gerações de 

estudantes: a que frequentou o Laboratório de 2016-2017, que era do 12º. ano do ciclo 

de estudos do ensino secundário e aquela que frequentava o 11º. ano em 2017-2018. 

Assim, o leitor irá encontrar trabalhos que correspondem a uma iniciação, de estudantes 

que inauguraram o seu percurso neste projeto e que continuarão ligados ao IHC em 

2018-2019, mormente por continuarem a dispor de tutores-historiadores para o 

tratamento de cada tema específico. 

Em qualquer caso, a diversidade e o interesse dos títulos em causa, tornam esta 

coletânea uma peça imperdível: trata-se da materialização de um processo de ensino-

aprendizagem que queremos esteja também marcado pela qualidade dos seus produtos 

finais. 

João Jaime Pires (diretor) 

Cecília Cunha (coordenadora do Laboratório de História) 
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Introdução 

O trabalho aqui desenvolvido está ligado à disciplina de História A, com a 

colaboração do IHC, com a ajuda do tutor Paulo Jorge Fernandes e a professora de 

História Cecília Cunha. O mesmo encontra-se inserido no módulo 6 do programa de 

História(A)(https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Progra

mas/historia_a_10_11_12.pdf). O tema do nosso trabalho é o Regicídio do rei D. Carlos 

I e do príncipe herdeiro, subjugado à seguinte problemática: de que forma a imprensa 

periódica se posicionou perante o acontecimento? 

No que toca à metodologia, cada um dos membros do grupo de trabalho ficou 

encarregue de analisar uma obra historiográfica, de modo a desenvolvermos o capítulo 

de contextualização. No desenrolar do trabalho foram lidas obras, tais como os capítulos 

que constam das obras dirigidas por José Mattosso, História de Portugal, Volume VI. 

Edição: 02/2001. Editorial Estampa; por Rui Ramos, Nuno Monteiro, Bernardo 

Vasconcelos e Sousa, História de Portugal. Edição: 05/2012. Editorial Esfera dos 

Livros por MARQUES, A.H. de Oliveira, Nova História de Portugal, vol. XI, Portugal 

da Monarquia para a Republica. Edição: 1991, Lisboa, Editorial Presença. Além destas 

obras gerais temos RAMOS, Rui, D.Carlos, Rei. Edição: 1991, Lisboa, A paixão do 

mar, TAVARES, Rui e SAMARA, Maria Alice, O Regicídio. Edição: 2008, Lisboa, 

Tinta-da-china, MORAIS, Jorge, O Regicídio: Contagem decrescente. Edição: 2007, 

Zéfiro. 

No que toca às fontes, selecionámos as notícias das publicações da época e 

consultámos os seguintes: A Tragédia de Lisboa, revista mensal 

ilustrada:(http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/EFEMERIDES/Regicidio/Seroes/Seroe

s_item1/index.html), Iconografia do Atentado (http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/EFEMERIDES/Regicidio/VersoesD/VersoesD_item1/index.html); discursos 

dos acontecimentos de 1 de fevereiro, A LISTA CIVIL:(http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/EFEMERIDES/Regicidio/Discursos/Discursos_item1/index.html), 

O·ocidente 

(http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/EFEMERIDES/Regicidio/Ocidente/Ocidente_ite

m1/index.html), Diário de D. 

Manuel:http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/EFEMERIDES/Regicidio/Diario/Diario_i

tem1/index.html,  Diário de 
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Notícias:http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/EFEMERIDES/Regicidio/DN/DN_item

1/P11.html; Ilustração Portugueza: (http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1908/N103/N103_master/N103.pdf) 

 Quanto às dificuldades encontradas, o nosso grande problema inicial foi 

Localizar todas as publicações, uma vez que alguns se encontram na Biblioteca Nacional 

e era necessário ter mais de 18 anos para o adquirirmos ou apenas os vermos e nesse 

sentido foi nos indicado para que explorássemos mais os jornais que nos eram 

fornecidos pela Hemeroteca. Depois, as dificuldades apresentadas no trabalho foram 

menores uma vez que rapidamente foram lidas as obras gerais e o trabalho desenvolveu-

se a partir da leitura destas. Num último momento, o nosso maior problema foi integrar 

os jornais lidos com a análise das diversas obras e estruturar a informação por capítulos. 

Por outro lado, sendo o nosso objetivo encontrar jornais que nos apresentassem uma 

posição política de modo a explorar a opinião pública, o que encontrámos pareceu 

afastar-se do nosso objetivo principal, e deste modo adaptámos o nosso trabalho a uma 

nova vertente que era explorar mais a fundo o que aconteceu, explorar alguns relatos e 

ainda algumas imagens que eram capas de jornais da época. 
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1. O Regicídio entre os factos e as razões de ordem 

política 

O objetivo deste capítulo é partir da exposição dos acontecimentos que marcaram 

esta etapa do regime monárquico e assim esclarecer os fatores que levaram ao Regicídio. 

 

1.1.Antecedentes 

Antes de mais, é necessário perceber de que modo se encontrava Portugal em 

termos políticos e sociais na época em que se deu o regicídio. 

 D. Carlos, filho de D. Luís, pretendia reformar o sistema partidário com o objetivo 

da salvação da monarquia, uma vez que se vivia um clima de tensão política. O sistema 

político, baseado na alternância do poder dos partidos Regenerador e Progressista, 

entrou numa instabilidade incapaz de apresentar soluções para problemas correntes, 

nomeadamente para a forte corrente de reivindicações e revoltas do operariado das zonas 

e cinturas urbanas. O regime constitucional e o parlamento revelavam-se incompetentes, 

o que levou o rei a apoiar-se em João Franco, que chefiou o partido regenerador-liberal, 

vencedor das segundas eleições ocorridas em 1906: este governo acabou por ganhar um 

carácter ditatorial (João Franco dissolveu o parlamento em 1906), aumentando assim a 

agitação social no país, bem como o descontentamento dos chefes políticos excluídos 

dos partidos Regenerador e Progressista. Uma nova gama de chefes políticos, já com 

assento na Câmara Municipal e no Parlamento estavam excluídos da solução 

governamental, ameaçavam o rei com uma revolução e a instauração de um novo 

regime: a República. 

Os discursos e as redações do novo dirigente e chefe político, Júlio Vilhena, 

serviriam de prólogo a um regicídio e tentativas de atentado ao monarca e ao chefe do 

partido ditatorial, João Franco. Esta situação política fez com que os “anarquistas”, 

chamados desta forma por D.Carlos, planeassem e tentassem espalhar o medo e a 

instabilidade através de pequenos atentados, o que era encarado com indiferença pelo 

rei.  
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 Em termos políticos, a partir do ano de 1907, indivíduos mais altamente 

colocados na sociedade puderam recrutar “anarquistas”, do proletariado na sua maioria, 

a mesma do século XIX, que discutia e organizava sindicatos ou associações recreativas 

e mutualistas, discursando uns para os outros e empregando-os para uma ação violenta. 

Deu-se assim o renascimento da “Carbonária”, uma sociedade secreta, onde estes 

indivíduos eram recrutados por diversos “patrões”, com obrigação de juramento secreto 

e obediência às ordens do comitê denominado de “Alta venda”. Para esta conspiração 

contra a instabilidade que se vivia, organizou-se, então, um encontro entre João Chagas, 

famoso jornalista republicano, e o visconde da Ribeira Brava. Os progressistas, apesar 

de atacarem muito o rei, não desejavam apoiar esta conspiração, os Dissidentes (trata-

se de um grupo político surgido uns anos antes a partir de uma cisão do partido 

progressista), homens de regime, apoiaram este movimento, mas apenas quanto a apoiar 

a mudança de regime, mas sem se comprometerem com ações violentas. Arranjaram, 

no entanto, dinheiro e armas e, por fim, os republicanos é que ficaram de arranjar uma 

base de apoio para esta revolução. 

Em setembro de 1907, os conspiradores dividiram-se no apoio de dois planos. O 

primeiro (denominado de “crime”), o de arranjar 50 homens decididos para atacar a 

cidade de cascais e fazer um atentado ao rei. E o segundo plano (denominado de 

“revolução”), mais aceite pela maioria dos conspiradores, que consistia numa revolução 

militar, recrutando corpos militares dispersos por todo o território português. 

 No entanto, para se planear um atentado, não bastava o levantamento dos 

revolucionários, sendo necessário também alguma ação que criasse uma instabilidade 

política e um vazio no poder, para abrir espaço a este movimento revolucionário na qual 

surgiu a ideia da “neutralização” e atentado a João Franco. 

Em conclusão, do planeamento deste atentado à monarquia, a “revolução” e o 

“crime” não eram, por isso, termos exclusivos, sendo necessário o “crime” para alcançar 

a “revolução”. Esta conspiração revolucionária existiu, sobretudo, como uma 

contestação urbana tolerada pelo regime. 

Este planeamento, que acabou por ser efetuado no dia 28 de janeiro de 

1908,acabou por não ter sucesso, tendo como consequência a condenação dos principais 

líderes desse movimento, como João Chagas e António de Almeida, Afonso Costa, o 

visconde de Ribeira Brava, entre outros. 

Após os principais líderes civis da conspiração serem detidos, os revolucionários 

civis ficaram sem saber o que fazer, tendo nesse momento Cândido Reis acabado por 
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tomar o comando, dando-se uma grande revolta, revelando um ambiente de medo pelos 

guardas municipais. 

O rei D. Carlos, que se encontrava em Vila Viçosa, ao saber acerca do golpe 

falhado de janeiro de 1908, regressa a Lisboa, por fim, no dia 1 de fevereiro. 

 No dia 1 de fevereiro de 1908, ao regressar de Vila Viçosa, o rei D. Carlos, a 

rainha D. Amélia, o príncipe real D. Luís Filipe e o infante, filho mais novo, D. Manuel, 

desembarcaram no Terreiro do Paço. Tudo corria normalmente, até que por volta das 

quatro da tarde, algo inesperado mudaria completamente o destino do país. Deu-se, 

então, o assassínio do rei D. Carlos e do príncipe regente, D. Luís Filipe, por dois 

atiradores que acabariam por morrer, sendo os únicos sobreviventes D. Manuel (atingido 

com um tiro no braço) e D. Amélia (que saiu ilesa do tiroteio). 

 A notícia da morte do monarca alastrou-se rapidamente no país, foram expedidos 

cerca de 3261 telegramas, representando o maior fluxo de comunicações de Portugal. 

 Deu-se uma reação, por toda a gente, mesmo pelos revolucionários civis, que 

saíram das ruas e retornaram rapidamente a casa. Pós ouvir os tiros, a multidão 

atropelou-se, em fuga, gritando e manifestando-se em pânico e desespero, gritando 

“Mataram o rei! Mataram o rei!”. 

 

1.2. Os Acontecimentos  

Em Novembro de 1907, os republicanos que se inscreviam na Maçonaria 

começavam a conspirar contra o governo e contra o rei e, deste modo, foram em busca 

de armas. No entanto, o Governo descobriu que algo se passava e que se trataria de uma 

conspiração e que um dos conspiradores seria António José de Almeida. Mas isto não 

parou os republicanos e a conspiração seguiu em frente, já que a experiência anterior 

fora um grande fracasso e visto que os seus principais chefes foram presos, poucos 

conseguindo fugir. Assim, a resposta governativa foi intensificar a repressão.  

A 31 de Janeiro de 1908, dia antes do assassinato do rei D. Carlos I, foi decretado 

que se deportaria do país para as colónias ou seriam expulsos do país “quando os 

interesses superiores do Estado assim o aconselharem”1 , quem pusesse em perigo a 

segurança do Estado, ou quem se encontrasse em conspiração. No dia 1 de Fevereiro de 

                                                 
1 MARQUES, A.H. de Oliveira, Nova História de Portugal, volume XI, Portugal da Monarquia para a 

República, Lisboa, Editorial Presença, 1991 p.693 
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1908, “numa tarde morna”2, o rei regressava com a sua família do Palácio de Vila 

Viçosa, de uma vila alentejana, para Lisboa. 

 No entanto, no Terreiro do Paço não havia muita gente que esperava a família 

real, só se encontrava o governo e a corte. Mais do que o cortejo desse dia 1 de fevereiro 

de 1908, já D. Carlos tinha associado à sua figura um conjunto de atitudes de forte 

pendor antipopular: destacamos o escândalo do empréstimo do Estado à família real e a 

cedência perante o Ultimato inglês, ainda em 1890. Quem desembarcou no terreiro foi 

um monarca sem apoio popular e desligado da realidade política e social: mais a mais, 

com tantos sinais e avisos de atentado, é estranho que a família real se tenha apresentado 

num landau sem proteção, à mercê de qualquer abordagem… 

No cais, a rainha D. Amélia, o rei e D. Luís Filipe eram esperados pelo infante D. 

Manuel. Após os seus cumprimentos e conversas rápidas, a família real entrava na 

carruagem do costume e atrás dessa vinha a carruagem dos condes de Figueiró, em 

terceiro lugar vinha o marquês de Alvito e em quarto vinha João Franco num coupé. O 

rei convidou-os para irem ao paço, e quando reparou que se encontrava avançado em 

relação às outras carruagens, fez menção de ir à Rua do Arsenal. 

Quando se encontrava na esquina para a Rua do Arsenal, um homem saltou para 

o estribo e disparou dois tiros de revolver nas costas do rei; o príncipe real D. Luís Filipe, 

levantou-se com a sua arma e, nesse momento, um homem que saía debaixo da arcada 

deu-lhe um tiro de carabina. O homem que disparou sobre o rei já teria ferido o infante 

D. Manuel e por instantes permanecia dependurado na carruagem enquanto a rainha lhe 

batia com um ramo de flores (imagem que sobressaiu nas reconstituições do atentado). 

O homem da carabina foi atacado por um oficial e o outro caçado a tiro. Os implicados 

neste atentado parecem ter sido cinco: o caixeiro e jornalista Alfredo Luís da Costa, que 

ao que parece foi quem matou o rei, o professor Manuel dos Reis da Silva Buiça, o 

empregado de comércio Domingos Ribeiro, o serralheiro José Maria Nunes e talvez o 

guarda-fiscal demitido Adelino Marques. 

 Quando chegavam à Rua do Arsenal da Marinha, o rei já se encontrava morto e 

o príncipe real agonizava, até porque tinha sido atingido no peito e na face, bala que saiu 

pela nuca. Em pouco tempo faleceu.  

                                                 
2 José Mattoso, História de Portugal, volume VI, edição:04/2001, Editorial Estampa p.292 
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Os Republicanos festejaram os dois “mártires da liberdade”, porém calaram-se, 

considerando a morte de D. Carlos como um acidente infeliz: avançaram com a acusação 

de quem seria o verdadeiro culpado de tudo isto - João Franco. Os poucos indícios de 

conspiração dos cinco alegados autores, apontam para a hipótese sempre colocada: seria 

este atentado para matar João Franco e que pelo facto de ele não aparecer em público ao 

lado do cortejo das carruagens reais? Sem nos determos sobre isto, a verdade é que os 

assassinos se lançaram à família real, principalmente ao rei. 

O Assassinato surgia assim, como um ataque integrado nos costumes na época e 

na sucessão de monarcas que caíam nas mãos de personalidades variadas, como é caso 

da Espanha e Sérvia (Em Espanha houve atentados contra Alfonso XIII, mas falharam 

todos. Já no que diz respeito aos chefes do governo foram assassinados vários). E não 

esqueçamos a importância de um destes atentados no despoletar da Primeira Guerra… 

Nas ruas eram comuns os comícios, as correrias e os tumultos, onde muitas das 

vezes a intervenção das autoridades se tornou essencial e central e, muitas vezes, 

chegava-se a espancar e a prender-se meros suspeitos. A repressão na imprensa levou a 

publicações clandestinas de vários artigos como panfletos e livros. O Marquez da 

Bacalhoa, publicado a 6 de Setembro de 1907, foi um romance que previa o regicídio 

(!) e que teve grande impacto na época, publicado na clandestinidade, que soou como 

um claro insulto à família real. Em Janeiro de 1908 já se contava com 6000 cópias. 

 No jornal Novidades, o jornalista Barbosa Cohen começou uma campanha contra 

o rei, com revelação de cartas de D. Carlos, a propósito das quais correram rumores e 

anedotas. Consequentemente, o rei passou por mentiroso, por impotente na governação 

e liderança do país ou apenas como uma espécie de comediante. Quanto à rainha, era 

comentado que ela o traía, ou ele a traía. Era também comentado que escondiam o 

Orçamento do Estado guardado pela “armada inglesa”3 . Tornou-se o rei um alvo 

escancarado, à mercê daqueles que o queriam atacar. 

Nomes como Alfredo Costa, Aquilino Ribeiro e Manuel Buiça eram 

frequentadores dos famosos cafés da baixa, tendo como lugar de encontro e reunião o 

“Café Gelo”: era aí que se juntavam os radicais, revolucionários e até mesmo alguns 

                                                 
3José Mattoso, História de Portugal, volume VI, edição:04/2001, Editorial Estampa.p.293 
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fanáticos. Nestes cafés, os principais lemas da oposição eram os que advinham da 

própria Revolução Francesa: Igualdade, Fraternidade e Liberdade.  

Assim, o “cabeça” deste ato revolucionário, Alfredo Costa, contactou várias 

pessoas da Marinha, pelo que se refere a “(…) um atentado que deveria constituir o 

primeiro ato de um movimento revolucionário” 4. Pela pena de Aquilino, chegamos à 

conclusão que a morte do rei foi fazia parte da conspiração geral contra a Monarquia. 

No entanto, a polícia obteve informações sobre o suposto atentado ao rei, através duma 

carta intercetada, de Alberto Costa para Buiça, a dar o sinal para o arranque da operação. 

Esta prova foi entregue a João Franco, que nada fez5.  

Ainda fizeram soar-se uns furiosos rumores de que haveria uma ordem explícita 

dos autores do atentado a 28 de Janeiro, para que a família real fosse massacrada. Na 

senda destes rumores foram acusados José de Alpoim, Afonso Costa e Ribeira Brava, 

que teriam tido uma reunião em Lisboa a 21 de Janeiro, reunião essa presidida por João 

Pinto dos Santos, tomado como o maior inimigo do monarca. Afirmava-se que o 

conjunto dos conspiradores teriam planeado a morte do rei6. Já após a morte do monarca, 

Alpoim comentou “Já morreu o canalha”, quase feliz e sem mostrar surpresa. Anos mais 

tarde, Alpoim diz a Raúl Brandão que ele não era o único que sabia o que iria acontecer 

no dia 1 de Fevereiro, mas que apenas ele e uma outra pessoa sabiam exatamente o que 

iria decorrer7. Finalmente, José Relvas conta como Afonso Costa, numa reunião nas 

vésperas do 5 de Outubro, afirmou ter sido um elo ativo no regicídio8. Com todas estas 

afirmações, podemos claramente entender que o massacre da família real não foi um 

acidente, como alguns rumores assim o afirmavam, mas sim algo planeado, onde os 

assassinos cumpriram exatamente a missão que lhes fora dada: matar o rei D. Carlos I. 

 

1.3. O Regicídio e o descrédito da Monarquia. 

“Já Franco sentia a partida ganha, quando um grupo de conspiradores (...), 

aproveitando a passagem da família real em carruagem aberta e sem escolta pela Baixa 

                                                 
4 Ribeiro, Um escritor, p.338 
5 Brandão, Memórias, vol. I p.151 
6 Idem p.161 e Cabral, Os culpados, pp.100-110 
7 Brandão, Memórias, vol.II, p.153 
8Memórias, vol.I, p.114 
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de Lisboa (sinal de confiança (...)), assassinou a tiro o rei e o príncipe real D. Luís Filipe 

na tarde de 1 de Fevereiro de 1908.”9 

 O Regicídio transformou tudo: a Corte (que era agora dominada pela rainha 

D.Amélia), que logo rodeou o jovem infante D. Manuel (que viria a ser o novo rei) e 

procurou a “acalmação” na demissão de João Franco (cujo partido venceu em 1906, 

tendo convencido o rei a dissolver o parlamento e a governar em ditadura) e no regresso 

ao poder dos inimigos de D.Carlos. Os lugares no governo (presidido pelo almirante 

Francisco Ferreira do Amaral) foram divulgados entre os progressistas de José Luciano 

e os regeneradores de Hintze Ribeiro. Os golpistas saíram em liberdade e as 

responsabilidades pelo crime ficaram por apurar. 

Na busca pela estabilidade política, o governo até “deixou” os republicanos 

vencerem a eleição municipal de Lisboa. O jovem rei foi levado a mostrar-se 

compreensivo perante todas as forças políticas e esperar pela sobrevivência da sua 

“monarquia nova”, o que um republicano via como uma “benévola expectativa que 

poderá ir muito longe”. D. Manuel dedicou-se, então, a ajudar os dirigentes do pequeno 

Partido Socialista, prometendo a ajuda do Estado às classes trabalhadoras. Conclui-se, 

que existe um ambiente político completamente novo, mesmo com a manutenção da 

monarquia, uma correlação de forças políticas em que os republicanos são agora as 

personagens dominantes e com cargos públicos. Esta é, afinal, uma das alterações que 

devemos colar ao próprio regicídio: porque existiu um «antes» e um «depois» da morte 

de D. Carlos e de D. Luís Filipe. Vejamos outros fatores… 

Os inspiradores da “Monarquia Nova” julgaram possível voltar ao tempo de 

Fontes Pereira de Melo, mas D.Manuel II, temendo encontrar-se na mesma posição do 

seu pai, evitou dar predomínio a um dos líderes políticos, não havendo uma figura 

protegida pelo rei, o que levou à maior pulverização da classe política. Assim sendo, os 

antigos grandes partidos não pararam de se fragmentar: em 1900 havia dois líderes 

reconhecidos, em 1905 eram quatro, e em 1910 chegavam aos sete, havendo ainda os 

nacionalistas e republicanos. Tornara-se impossível governar com um parlamento 

atomizado, com 9 grupos políticos, nenhum deles com maioria, e ainda mais importante, 

                                                 
9 HISTORIA DE PORTUGAL, Rui Ramos coordenador, Bernardo Vasconcelos e Sousa, Nuno Gonçalo 

Monteiro. Edição: 05/2012, Editorial esfera dos livros, s.e.d. 
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nenhum deles com a proteção do rei. Isto levou a que houvesse seis governos em apenas 

dois anos. 

Os políticos poderiam ter dispensado o rei e colaborado entre si, mas nunca se 

entenderiam e tal como um deles acabou por admitir, os políticos “falavam na república, 

mas era para intimidar o rei”, não acreditando realmente nesta. 

No entanto, foi a militância e as oportunidades criadas pelos republicanos (que 

entre 1908 e 1910 cresceram bruscamente), que instauraram um ambiente de 

conspirações e de luta antimonárquica. A imprensa e os militantes republicanos 

tornaram-se incapazes de representar, perante o Estado, o distanciamento e irreverência 

da população urbana, que se encontrava afastada da vida tradicional e com expectativas 

progressistas. Tal ousadia abalou a confiança das autoridades. 

Confrontado com todas estas desavenças, em 1910, D.Manuel II preferiu entregar 

o poder a António Teixeira de Sousa, que era conhecido por estar ligado à esquerda 

republicana. 

O descontentamento era tal que “Quando, na noite de 3 de Outubro, os sargentos 

filiados nas sociedades republicanas trouxeram umas centenas de sodados para a rua em 

Lisboa, ninguém, dentro ou fora de Portugal, defendeu o regime. E dias depois, até um 

grande proprietário, par do reino e antigo amigo de D. Carlos, escreveu declarando 

aceitar a república pois “a monarquia que existia não merece o sacrifício de quem quer 

que seja”. Esta frase demonstra o total fiasco desta “Monarquia Nova”, em que até os 

antigos defensores do reino preferiam uma república a tal desordem. Foi, sem dúvida, 

um período pós-regicídio. 
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2. O Regicídio e a Imprensa 

Com este ponto pretendemos analisar diversos jornais da época de vários géneros, 

entre os quais os de cariz republicano, satírico ou meramente factual. Identificaremos 

diferentes olhares sobre os factos. Isso poderá levar-nos a repetir os passos do regicídio 

já relatados com base nas obras dos historiadores, porém traremos novas informações, 

mormente acerca da reação da população portuguesa e também acerca da reação dos 

demais países de todo o mundo. 

 

2.1. Os jornais que saíram no dia 1 de Fevereiro… 

Nesta altura, a ditadura de João Franco visou como alvo principal a Imprensa. 

Havia censura. Mas a chegada do rei teria merecido reportagem a propósito. Ora, o único 

fotógrafo oficial não estava lá… 

A imprensa acompanhou a tragédia de duas formas: textos mais ou menos 

arrebatados e gravuras e desenhos que se espalharam pelo mundo, a dar conta do 

sucedido. Estampas diversas e uma imagem preferida, da rainha a defender a família, 

em pé, com um simples ramo de flores, fizeram a vez das fotografias.   

 Os jornais portugueses desta época refletiam, sobretudo, as fações políticas, à 

exceção do Diário de Noticias (que era principalmente um jornal noticioso, mais 

“oficial” do que voz de um qualquer partido político) e o Jornal do Comércio, que 

representavam uma sensibilidade liberal moderada; podemos mesmo afirmar que 

defendiam os interesses sociais e económicos do estrato social dominante. 

 Os regeneradores dispunham do Novidades, Diário Popular e da Ilustração 

Portuguesa. Os regeneradores liberais de João Franco, dispunham do Correio da Noite 

e Noticias de Lisboa. Os progressistas dispunham de O Dia. Por fim, os republicanos, 

dispunham de A Capital, O Século, A Lucta, O Mundo, A Republica, O País e O 

Vanguarda.  

 Tendo em conta que o país apresentava uma taxa de analfabetismo superior a 70 

por cento, todos estes jornais concentravam-se nos principais centros urbanos (Lisboa, 

Porto, Coimbra e Setúbal). Encerradas as Cortes, o Parlamento e a política dedicaram-

se, a partir de Maio, à redação de jornais.  

 Devido ao trágico acontecimento de 1 de fevereiro, 1908 foi um ano negro para 

a liberdade de expressão. Anteriormente, em 1907, o político João Franco, ordenou o 



18 

 

encerramento e a indemnização dos jornais, evitado o surgimento de rumores 

verdadeiros e críticas. Foram suspensos, simultaneamente, os jornais Correio da Noite, 

O Popular, O Dia, Jornal do Comércio, A Época, O Liberal, O País, A Vanguarda e o 

Mundo. Já em Fevereiro de 1908, com a queda do governo de João Franco, foi 

restaurado de novo um regime de liberdade, podendo circular publicamente pelos 

principais centros urbanos, estes jornais. 

 Alguns jornais foram suspensos, devido a determinadas opiniões por parte dos 

escritores, como por exemplo, o caso de Guerra Junqueiro, que foi preso por injúrias ao 

Rei (A Voz Pública). Outros foram a tribunal como O Mundo. Outros foram multados, 

como por exemplo, o caso de Brito Camacho, que teve de pagar 75 mil reis pela sua 

publicação no jornal A Lucta.  

Contudo, muitos jornais prosseguiram tendo sido vendidos, em poucos dias, 

milhares de exemplares. Assim, durante este período, o Regícidio foi alvo de conversas 

durante os dias e os meses que se seguiram, tendo sido um assunto exposto de maneira 

mais adequada para uns e menos adequada para outros, consoante o jornal e o público. 

 

2.2. Publicações periódicas em análise 

 Procederemos agora à narrativa do Regicídio, de acordo com diversos jornais da 

época, na tentativa de análise das várias perspectivas que os redatores e ilustradores 

plasmaram. 

 

2.2.1. Antecedentes – Presos políticos 

Nos últimos dias do governo franquista (de João Franco), foram feitas “diversas 

prisões violentas de homens preponderantes dos partidos republicanos”.10 Os presos 

políticos foram: Dr. António José d´Almeida – médico e deputado da Nação, Dr. João 

Pinto dos Santos – Advogado e Deputado, Dr. Afonso Costa – Lente da Universidade e 

Deputado, João Chagas – Jornalista, Visconde de Ribeira Brava – Antigo Deputado da 

Nação, Dr. Egas Moniz – Lente da Universidade e Antigo Deputado. De acordo com o 

jornal em análise, estes homens, que pertenciam ao partido republicano, eram acusados 

de conspirações, retratados de forma “tenebrosa” e por fim, eram acusados de estarem 

                                                 
10 Ilustração Portugueza, 10 de Fevereiro de 1908, p. 8 
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“contra a segurança do Estado e até da independência do país”. Ora, estes mesmos 

homens, foram detidos sem culpa formada e sem respeito pela sua própria pessoa. A 

prisão destes indivíduos foi “absolutamente illegal e odiento”.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.4 João Chagas Fig.5 Visconde da Ribeira 

BravaBraBBrava 

Fig.6 Egas Moniz 

Fig.1 António José d'Almeida Fig. 2 João Pinto dos Santos Fig. 3 Afonso Costa 



20 

 

2.2.2. “Tragédia de Lisboa” 

Para uma análise mais eficaz do regicídio em si, considerámos ser mais eficaz 

contarmos que forma a RMI relata e de que modo jornais divergem ou coincidem.  

A revista mensal ilustrada nº32, cujo título é “A Tragédia de Lisboa” inicia-se do 

seguinte modo (...) quando ocorreu a espantosa tragédia que sobressaltou o nosso país 

e todo o mundo civilizado. A direção dos SERÕES não quis deixar de registar desde 

logo nas suas páginas a impressão causada pelo histórico sucesso, e de trazer os seus 

leitores ao corrente dos factos e das suas consequências imediatas (...)” 

Desde início que este jornal encara este homicídio, de uma família real amada e 

respeitada com todo um futuro pela frente, como uma profunda tragédia que veio trazer 

mágoa e uma surpresa dolorosa, um ato de tremenda loucura da qual o povo português 

não deveria ser considerado responsável.  

No relato do sucedido, está escrito que ainda estava o rei numa alegre caçada, 

quando em Lisboa já decorria a típica agitação que adivinha que algo grave estava para 

acontecer, “pairava pela cidade um angustioso pânico, de quem não conhecia, ao certo, 

as causas.”11 

No dia 1 de Fevereiro, regressava a família real no comboio e já a aguardava uma 

multidão variada no Terreiro do Paço, o rei D. Carlos reportou ao presidente do conselho 

um percalço na viagem que levaria ao seu atraso. Contudo este atraso do destino não foi 

suficiente para o prevenir do lamentável episódio que se seguira. 

Após a chegada do comboio e de trocarem palavras com a multidão e outras caras 

conhecidas, subiram para as carruagens, e na primeira meteu-se o rei, a rainha e os dois 

filhos. 

Nada, nesse dia calmo e cinzento, fazia prever a catástrofe que dois segundos 

depois lançaria duas vítimas para a morte. À medida que o cocheiro entra na rua do 

Arsenal, um dos regicidas, Manuel Buiça, tranquilamente apontou para D. Carlos à 

vontade sem que ninguém o visse, e disparou a bala em direção ao pescoço do rei, que 

morreu instantaneamente. Simultaneamente, Alfredo Luiz da Costa, receando que o 

primeiro tiro não tivesse atingido o soberando, disparou novamente contra o rei, já 

morto. A rainha, estupefacta, levantara-se com um ramo de flores na mão, juntamente 

com os outros dois filhos que não percebiam a natureza deste atentado, e ao mesmo 

                                                 
11 Jornal O Ocidente. 
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tempo, Manuel Buiça, com a mesma calma da primeira vez, aponta para o príncipe 

destruindo-lhe a região malar e a orelha. 

Um polícia correu sobre o regicida e com a ajuda de outros militares abateram-no. 

Do outro lado da carruagem, onde ia o rei, Alfredo Luiz da Costa que depois de disparar 

sobre D. Carlos, disparara também sobre o príncipe real e sobre o infante D. Manuel, 

foi agarrado por um sargento e depois arrastado já mortalmente ferido por vários 

polícias. 

O jornal enfatiza ainda a heróica mãe, que desamparada a ver morrer os seus entes 

queridos fez de tudo para os proteger, enquanto no total caos do momento ninguém a 

protegia. O cocheiro dirigiu-se para um posto médico onde se confirmou a morte dos 

dois corpos alvejados, mas D. Manuel ficara apenas ferido no braço sem gravidade. 

Os restantes membros da família ficaram a saber da notícia: o jornal informa que 

todos choraram sobre a morte dos parentes e amigos e sobre a perca de esperança na 

humanidade.  

A maioria da população foi apresentar os seus pêsames à família real ao paço, 

sensíveis ao desgosto que a rainha sofrera. Ninguém, fosse de que partido fosse, e por 

mais radical e avançado que fosse queria ficar associado a este crime. Toda a cidade 

estremeceu e um tom pesado caía sobre o país enquanto tocavam os sinos da capela do 

palácio das necessidades.  

Ora, ao inicialmente descrever a família real de uma forma carinhosa e calorosa, 

e ao mesmo tempo referir que o assassinato do rei e do príncipe era um ato de loucura, 

leva-nos a concluir que se trata de um jornal monárquico. 

Nesta linha temos o Diário de Notícias, empenhado em descrever o gravíssimo 

atentado contra a família real, a 1 de Fevereiro de 1908. Ao longo das páginas, o 

jornalista vai falando dos acontecimentos cronologicamente, para dar aos leitores uma 

melhor perceção do que realmente acontecera naquele dia, num relato emocionado e de 

solidariedade para com as altas figuras da Monarquia. 

A publicação “O Ocidente, Revista Illustrada de Portugal e do Extrangeiro” 

(RMI), que se queria de carácter público e nacional, redigida pelo famoso proprietário 

Caetano Alberto da Silva, e datada de 10 de fevereiro de 1908 (volume nº 1048), foi 

como as outras analisado com o intuito de estudar, perceber e notificar da melhor 

maneira possível a forma como o povo reagiu à notícia da trágica morte de El-rei D. 

Carlos e de um dos seus filhos, o príncipe real D. Luís Filipe, o legítimo herdeiro ao 
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trono. O conteúdo desta publicação periódica segmenta-se na análise e opinião crítica 

do autor Alfredo Mesquita acerca deste tema, na descrição minuciosa do atentado (que 

nós não iremos detalhar por ser tão semelhante aos outros relatos), na biografia do 

monarca D. Carlos I, D. Manuel II e do príncipe real D. Luís Filipe, e nos 

acontecimentos seguintes ao regicídio, remetentes ao funeral e cerimónias religiosas dos 

dois falecidos El-rei D. Carlos I e o príncipe real. 

 

2.2.3. Motivos e regicidas 

Na RMI, após o relato do regicídio, encara-se a tragédia por outra face. “O 

atentado parece não ter ramificações dentro de qualquer dos partidos constituidos. 

Seria um caso esporádico, a alucinação de apenas dois homens, alguns desses 

criminosos, por excesso de piedade, de que falam os modernos criminalistas nas suas 

obras profundas?” De seguida, 

procede-se à analise do perfil 

psicológico dos regicidas, começando 

por Manuel Buiça, exemplar professor e 

aparentemente sem ideais 

revolucionários, e que ficara perturbado 

após a morte da mulher. O outro, 

Alfredo Luís da Costa, era um 

comerciante e admirado por todos pela 

sua generosidade, expunha as suas 

ideias radicais com entusiasmo, e com vários estabelecimentos e um escritório tinha 

uma vida completa. Como fora levado até à loucura que viria a causar desvio da sua 

vida normal, ninguém sabia.  

Na primeira página de O Ocidente, é nos apresentada uma crónica acerca deste 

acontecimento trágico. Esta crónica redigida por Alfredo Mesquita, remete-nos a nós, 

leitores uma profunda reflexão de que ambos, o monarca e o regicida, professor Buíça, 

não deveriam ser vistos, o primeiro como um tirânico e o segundo como um anarquista, 

mas sim de uma forma mais respeitável e nobre. O professor é apresentado como alguém 

de carácter, corajoso; caracterizado pelo autor como uma mera vítima do seu tempo, e 

com Costa, ambas as personagens são elogiadas. Alfredo Mesquita revê neles uma 

inocência e sacrifício pelo país. Quanto ao monarca justifica que D. Carlos queria 

Fig.7. A Tragédia de Lisboa 
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somente a confiança de um bom povo e que ambos se respeitassem, expondo para isso 

da sua pessoa e a da sua família. Quanto ao professor Buíça, o autor salienta o sacrifício 

da sua própria vida devido a um gesto violento, com o objetivo de provar e de confirmar 

o ódio do povo pelo monarca. 

Após esta análise e opinião crítica feita pelo autor desta crónica, Alfredo Mesquita 

noticia, por fim, o atentado contra a família real, sendo descrito cada passo, o mais 

minucioso possível em relação ao tema do trágico acontecimento do dia 1 de fevereiro 

de 1908. 

Podemos concluir que esta publicação não evita as personagens e as razões do 

Regicídio, um pouco como eco das posições que se extremavam nas ruas, nas fábricas, 

nos cafés, etc. O facto de publicar as fotografias dos assassinos assassinados é um sinal 

disso.  

Por outro lado, basta observar estas duas fotografias dos assassinos para termos 

uma ideia de que forma o autor destas fotos os quis retratar. Assim, ao fazermos uma 

breve observação, vemos que os seus corpos estão sujos, como que atirados ao lixo, 

como que a suscitar emoções como o nojo e o repúdio: são corpos tortos, a denunciar a 

ausência de respeito perante os mortos.  

 

3.2.4. Considerações a partir da biografia de D. Carlos 

Na mesma página do jornal O Ocidente, é noticiado o novo rei de Portugal pelo 

título “El-rei D. Manuel II”, no entanto de uma forma abrupta e trágica, uma vez que o 

príncipe real herdeiro legítimo ao trono teria falecido, teria de ser D. Manuel a continuar 

o legado. 

Na página a seguir, é-nos possível observar, uma completa biografia, dos falecidos 

D. Carlos I e do príncipe real D. Luís Filipe. D. Carlos, é noticiado pelas suas origens, 

data de nascimento, caracterização e por todos os destaques e pontos altos do seu reinado 

e de toda a sua vida. Em relação a D. Luís Filipe, destacado também pelas suas origens, 

como foi educado e dos pontos altos da curta vida, exemplo disso, as viagens que 

fizeram, acompanhado do seu pai, às colónias, etc. 

Após a nota da biográfica acerca do novo rei de Portugal (D. Manuel II), de D. 

Carlos I e de D. Luís Filipe, destaca-se o novo ministério criado após um consenso e um 

acordo com o sr. Conselheiro Ferreira do Amaral, devido à falta de experiência e 

condições para D. Manuel II reinar. Foi, por isso, organizado por Ferreira Amaral, um 
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ministério dividido em diversas funções. Para Presidente do Conselho e Ministro do 

reino, foi nomeado, o Conselheiro Contra-Almirante Ferreira do Amaral, o Conselheiro 

Manuel Afonso Espergueira, para ministro da fazenda, o Conselheiro Calvet de 

Magalhães, para ministro das obras públicas, o conselheiro Wenceslau de Lima, para 

ministro dos estrangeiros, o conselheiro Vice-Almirante Augusto de Castilho, para 

ministro da Marinha e Ultramar, o conselheiro General Sousa Telles, para ministro da 

Guerra e, por fim, o conselheiro Campos Henriques, para ministro da Justiça. 

 

Analisaremos agora a biografia mais 

completa do rei D.Carlos I, presente mais uma vez 

na RMI: 

El rei D.Carlos tinha 44 anos e tudo 

apontava para uma existência prolongada. Casou-

se com D.Amélia quando ainda era príncipe real, e 

teve uma educação esmerada. Subiu ao trono em 

1889, com a morte do pai.  

O mês de janeiro de 1908 foi especialmente 

tumultuoso: rebentaram nesse mês os tumultos e 

agitações populares contra o Ultimato Inglês. 

Após várias revoltas falhadas, “tudo leva a crer 

que foram as desordens e mau estar de parte da população da capital, manifestadas a 

28 de Janeiro desse ano e dias subsequentes, que incitaram Buiça e Costa a cometerem 

o atentado.” Os 19 anos do seu reinado compreenderam medidas importantes para o 

Fig.8 Manuel Buiça Fig.9 Alfredo Luís da Costa 

Fig.10. rei D. Carlos I 
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país: a ação enérgica e triunfante das tropas portuguesas nas colónias consolidaram ali 

o nosso domínio e causaram um efeito moral nas potências estrangeiras; Nesse período 

houve 2 crises económicas graves; Também se inauguraram algumas linhas férreas 

novas; Fomentou-se um desenvolvimento das colónias. Os Açores ligaram-se ao 

continente por um cabo submarino e assinaram-se vários tratados com diversas nações 

estrangeiras.  

O autor desta biografia eleva D. Carlos I, ao evocar que ele mereceu várias 

medalhas, que se mostrou sempre bondoso e afável; considera ainda o escritor, artista e 

o homem particular. Era, como todos os membros da sua família, um caçador emérito. 

Um jornalista inglês, que privou com o monarca, sobre ele escreveu “Era sem dúvida, 

um homem notável, e ninguem o excedia em certas coisas. Era o melhor atirador que 

tenho conhecido (....) Era um admiravel philologo. Falava a maior parte das linguas da 

Europa (...). A sua predilecção pela musica manifestava-se no soberbo modo como 

cantava e tocava piano(...). A sua amabilidade encantava, e era tão Ihano que qualquer 

pessoa lhe podia falar sem a mínima dificuldade.”  Mesmo admirando a pessoa que era 

D. Carlos, a linha editorial desta publicação vai buscar razões de caráter coletivo que 

permitem ir além da descrição dos acontecimentos e da própria figura do rei. 

2.2.5. O funeral 

De volta a O Ocidente, concluído o estudo e análise da edição nº1048 da 

publicação, na edição nº1049, são noticiados os acontecimentos posteriores ao regicídio, 

o caso do funeral de El-rei D. Carlos e do príncipe real D. Luís Filipe. 

Esta notícia descreve a reação do país e de todo o mundo em relação à morte de 

El-rei e do príncipe real. Esse dia de funeral foi descrito com um aspeto triste, as ruas 

estavam desertas, e as pessoas de “todas as classes sociais” vieram apresentar as suas 

condolências à família real. Além de todos os notáveis do país, vieram ainda 

representantes dos monarcas estrangeiros e embaixadores das maiores potências 

mundiais, representando, a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, Brasil, China, Cuba, França, 

Espanha, Inglaterra, Itália, Japão entre outros. 

Foram descritos, por fim, a cerimónia e o grande cortejo que se deu às 11 horas e 

um quarto da manhã, contando com os inúmeros coches portugueses ou estrangeiros e 

pessoas de qualquer classe social, foram representadas, magistrados, o exército, a 

marinha, deputados, ministros de estado, presidentes da câmara municipais, entre 

outros, que seguiam as urnas dos dois falecidos. 
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Terminadas as cerimónias religiosas, foram dadas as salvas, as tropas regressaram 

aos quarteis, seguidos da Escola do Exército, corpo de marinheiros, artilharia, Escola 

Naval, entre outros. Durante os dois dias seguintes ao funeral, os cadáveres ficaram em 

exposição, sendo vistos por cerca de 100 mil pessoas. A seguir ao velório, realizou-se a 

transferência das urnas para o Panteão onde permanecem atualmente. 

(Ver o vídeo deste mesmo funeral, indicado na nossa bibliografia). 

 

2.3. Diário de D. Manuel II 

Neste subcapítulo procurámos analisar e resumir o diário que D. Manuel II 

escreveu, publicado pela editora Alfa: é um texto escrito três meses (a 21 de Maio de 

1908) após o acontecimento trágico da morte do seu pai, D. Carlos I e do seu irmão, 

príncipe real D. Luís Filipe, a relatar este episódio. 

D. Manuel II começa o seu texto a desculpar-se da forma trágica e presunçosa da 

maneira como acabou por perder o seu pai e o seu irmão no acontecimento trágico de 1 

de Fevereiro. Quando os seus pais e o seu irmão regressavam a Lisboa, de Vila Viçosa. 

D. Manuel não estaria presente com eles, pois tinha vindo mais cedo devido aos seus 

estudos. Na capital, onde se encontrava, descreve-a com um sentimento de excitação, 

exemplificando este tipo de sentimento com a tentativa de revolução que acontecera no 

dia 28 de janeiro do mesmo ano.  

Com o que se passava em Lisboa, D. Manuel confessa, que seu pai, D. Carlos I, 

tinha o desejo de permanecer em Vila Viçosa, ao contrário da sua esposa, D. Amélia, 

que queria forçosamente regressar à capital lisboeta. 

Em relação à tentativa de revolução, descreve que ficaram presos inúmeros 

políticos (já falados no subcapítulo 3.3.1) exemplificando-os, caso de António José de 

Almeida, João Pinto dos Santos, José Maria de Alpoim. 

Na seguinte página, descreve o seu quotidiano, exemplo disso, o almoço com o 

Visconde de Asseca e o Kerausch e de ter tocado piano, o “Séptuor” de Beethoven, 

caracterizando-o como um génio musical. Nesse mesmo dia diz ter recebido um 

telegrama da sua mãe, avisando que houve um descarrilamento quando esta, o seu pai e 

o seu irmão se deslocavam para regressar à capital, mas que, felizmente, não haveria 
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acontecido nada, somente um atraso de 45 minutos. D. Manuel com este descarrilamento 

ficou a refletir no momento presente, ou seja, no momento em que escreve para o seu 

diário, se esse descarrilamento haveria de ter sido um primeiro atentado contra a sua 

família. 

Após esse descarrilamento, que atrasou um pouco a viagem da sua família, fez 

uma espera na estação, onde por fim, a avistou no barco onde navegavam, partindo do 

local os quatro numa carruagem. É a partir deste momento que D. Manuel nos relata o 

dia atroz e aterrorizador que viveu. Com os quatro dentro da carruagem, D. Manuel foi 

explicando minuciosamente cada detalhe e cada passo até ao desenlace trágico.  

Saíram devagar com a carruagem da estação, enquanto a sua mãe o explicava 

como se sucedeu o descarrilamento, ouviu-se o primeiro tiro no meio do Terreiro do 

Paço, significando para ele um sinal de alarme do início do atentado contra a sua família. 

É nessa altura que vê o regicida, um homem junto da estátua de D. José, que 

possuía uma barba preta, e observa-o a retirar do seu casaco uma carabina e depois de a 

apontar a acertando no seu irmão, que ainda ao tentar retirar uma arma para apontar para 

ao regicida é varado por uma série de balas no seu corpo, caindo mortalmente na 

carruagem. Um outro homem, um tal de Costa, aparece em ação por trás da carruagem 

real e dispara contra o seu pai, na zona das costas e da nuca. Por fim, viu a sua mãe, de 

pé na carruagem, com um ramo de flores na mão chamando aos regicidas de infames. 

Quando já estavam na rua do Arsenal, foi ele também ferido de raspão no seu braço 

direito. 

Nesta parte do diário, vê-se agradecido a Deus por ele e a sua mãe escaparem 

ilesos da situação, afirmado que tenha sido um verdadeiro milagre ter sobrevivido. 
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2.4 Discursos proferidos sobre os acontecimentos do 1 de 

Fevereiro 

 O jornal pertencente à Imprensa Nacional de Lisboa tem como enredo os 

discursos proferidos sobre os acontecimentos de 1 de Fevereiro de 1908. Estes foram 

realizados em duas sessões, cada uma em dias diferentes. ´ 

A primeira sessão deu-se a 5 de Junho, que se tratava de uma carta dirigida ao Sr. 

Presidente da assembleia, apresentando várias questões sobre como foi possível ter 

acontecido tal ataque à realeza, e sobre a autonomia da pátria, num momento de 

anarquismo nacional. Deste modo, o emissor da carta deu as profundas condolências à 

família real e interrogou como seria possível o velamento do país, a partir do um jovem 

tão novo e com falta de preparação para governar o país (o filho mais novo de D. Carlos 

– D. Manuel II). Outras questões também foram levantadas como a reforma da polícia; 

o Supremo Conselho da Defesa Nacional; a intervenção do Estado nas finanças da 

família Real; e os programas dos partidos apresentados em assembleia), com objetivo 

de abolir as ditaduras e prosseguir com um novo governo, de concertação monárquica. 

Fig. 11- Esquema de como D. Manuel II 

enxergou o atentado contra a sua família. 

(1)- Estátua de D. José 

(2)- Local onde se encontrava o regicida, Buíça 

(3)- Lugar onde começou a disparar 

(4)- Sítio aproximadamente onde estaria a 

carruagem real quando o regicida começou a 

disparar 

(5)- Portão do Arsenal 

(6)- Praça do pelourinho 

(7)- sítio de onde saiu o segundo regicida, um 

tal de Costa, que disparou contra o seu pai 
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Com isto, o emissor acaba por pedir ao Governo um certo empenho no processo 

criminal, para descobrirem os principais autores do atentado e os seus cúmplices.  

A outra sessão, ocorrida a 20 de Agosto, também foi dirigida ao Sr. Presidente, e 

abordou aspetos relacionados com a maneira de civilizar o país e a política que o regia, 

recorrendo a várias leis e artigos da Carta Constitucional.  

Era a tentativa dos responsáveis do regime, de superar as mazelas políticas e o 

desgaste da monarquia após o Regicídio. 

 

2.5 O fotógrafo que não estava lá 

Uma das principais questões que podemos colocar antes de iniciarmos a análise 

sobre estas ilustrações é por que motivo elas não se assemelham e porque são algumas 

tão diferentes? Ora, esta pergunta pode ser respondida: Não havia fotógrafos no local, e 

o fotógrafo oficial estava noutro local, logo as diferenças apresentadas explicam-se, 

pois, estas ilustrações tiveram como base relatos diferentes. 

Na primeira imagem, presente na capa, é nos apresentada uma reconstituição de 

Simont, segundo um “croquis” de Alberto Souza, publicada na “Ilustracion” de 8 de 

Fevereiro, observamos que neste cena, que apenas foca as três principais figuras do 

regicídio, D. Amélia, D. Carlos I e seu filho. Nesta cena, D. Amélia tem uma expressão 

de medo, assim como o seu filho, e a mesma procura protegê-lo enquanto o seu marido, 

o rei, já se encontra morto na carruagem.  

A segunda imagem é uma reconstituição do “petit journal illustré” de 16 de 

Fevereiro (jornal francês). Esta imagem é mais abrangente que a outra e é possível 

aprofundar um pouco mais a sua análise. Aqui, a rainha toma outra vez o papel principal 

da imagem onde, com um ramo de flores, bate nos criminosos. Nesta ilustração, tanto 

D. Filipe e D. Carlos I encontram-se mortos. Apenas um policial está presente na cena 

com uma pistola e uma espada, enquanto criminosos surgem com caçadeiras. Há a 

presença de poucos populares e a localização representada na imagem está errada. 
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A terceira imagem é uma reconstituição de Alfredo Moraes, publicada no 

“Supplemento humorisctico d’o seculo” publicado a 13 de Fevereiro. Ao observarmos 

esta imagem podemos claramente que se trata de uma sátira. Ora, a rainha está caída no 

chão, o que de facto não aconteceu. Nesta imagem encontramos a particularidade de que 

o rei não esta a usar um chapéu como em todas as outras anteriores. Da observação desta 

imagem concluímos que há uma crítica aos policiais que se encontravam no local, uma 

vez que os mesmos, de acordo com esta ilustração, estavam mais preocupados em 

disparar sobre os civis do que lutar contra o verdadeiro perigo, que não era mais do que 

o assassino que se 

encontrava 

próximo do coche 

real. Neste sentido, 

ao pé do coche do 

rei, encontra-se um 

homicida e a uns 

metros de distância 

um policial que 

aparenta disparar 

para os civis em 

Fig.12 Fig.13 

Fig.14 
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vez que combater o real crime. Novamente, nesta imagem, a localização está errada. 

A quarta 

imagem é uma 

reconstituição do 

desenhador F. de 

Haenen publicada no 

“Graphic” de 15 de 

Fevereiro. Esta 

imagem, por sua vez, 

já se encontra numa 

localização mais 

acertada e explora a 

reação popular, mas, no entanto, quem realmente se encontrava no local era a Corte e 

não civis. Nesta imagem há um exagero em relação à realidade, em comparação com 

outras ilustrações e relatos do acontecimento, visto que apresenta muitas pessoas no 

local, quando na verdade havia poucas. 

A quinta imagem acaba por ser 

semelhante à quarta (publicada no jornal 

“llustrated London New” de 15 de Fevereiro). 

O lugar já é o certo e, nesta ilustração em 

específico, são exploradas as emoções dos civis 

(destaque para a mulher que tapa os ouvidos 

dos sons das armas). Nesta ilustração 

destacam-se dois polícias, um está a cavalo e 

tem uma espada na mão e o outro dispara 

desnorteado sobre a população, enquanto a 

rainha observa a cena. 

A sexta imagem, publicada no jornal 

“The Sphere” de 15 de Fevereiro, mais uma vez 

comete o erro que muitos outros ilustradores 

cometem, que é representar a cena no local errado. Aqui os cocheiros observam a cena 

Fig.15 

Fig.16 
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com preocupação. 

D. Amélia segura 

o corpo do seu 

marido, que por 

sua vez se 

encontra morto, ao 

mesmo tempo que 

a polícia afasta 

populares da cena 

e tenta matar um 

ultimo assaltante, 

com uma espada. 

A sétima imagem, por sua vez, é 

diferente de todas as outras pois foca-se mais 

numa possível reação popular, fora do que se 

passou. Aqui há muitos populares, em que a 

grande maioria aparenta pertencer à 

burguesia. A grande maioria apresenta-se de 

espada na mão e mal se vê o que estava a 

acontecer no local, apenas se entende que 

alguma confusão se passava no meio da 

população. Publicado em “Monde Illustré” a 

8 de Fevereiro. 

 

 

 

 

 

 

Fig.18 

Fig.19 
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A oitava imagem já se apresenta de um 

ângulo bastante diferente e desta forma 

podemos observar de forma mais detalhada o 

que se passou no coche do rei. Nesta ilustração 

D. Amélia protege os seus filhos enquanto o rei 

levava um tiro de um dos criminosos, ao mesmo 

tempo que a polícia intervinha. Ao fundo da 

ilustração encontramos uma população 

despreocupada que não se apercebia do que 

acontecia. Ilustração de “Domenica Del 

Corriere” de 16 de Fevereiro. 

 

 

 

 

Por fim, a nona 

imagem, que fora publicada 

num jornal chinês, na cidade 

de Cantão, que era uma 

cidade portuária de 

influência britânica e que, 

talvez deste modo, se ficou 

a saber da notícia. Esta 

imagem é completamente 

irrealista, num local 

completamente diferente. 

Nesta ilustração é presente 

um elevado número de 

civis, os dois cavalos 

exaltados enquanto um pequeno número de polícias fazia o seu trabalho. 

 

Fig. 21 

Fig.20 
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Conclusão  

Com este trabalho procuramos conhecer o contexto social e político que envolveu 

o Regicídio, o acontecimento e, sobretudo, de que forma foi noticiado na imprensa 

nacional e internacional. 

Ora, daqui concluímos, no que toca aos relatos, que muitos deles, abalados pelas 

emoções, eram ligeiramente exagerados e que alguns igualmente diferem, visto que 

apresentam olhares diferentes, o que justifica o facto da maioria das capas de revistas 

internacionais exploradas no ponto 3.6. se apresentarem de forma diferente (tal como já 

foi explicado, elas foram baseadas em relatos, visto que não havia um fotografo no 

local).  

Assim, ao explorarmos as publicações periódicas que noticiaram o que se sucedera 

no dia 1 de fevereiro: apresentavam pequenas singularidades o que terá correlação com 

posições políticas: o exemplo da RMI consubstancia uma visão de cariz monárquico, 

visto que dá a notícia elogiando a família real e apresentando esta tragédia como uma 

loucura; já a Ilustração Portugueza, ao falar sobre os presos políticos, que no caso eram 

republicanos, acaba por dizer que foram injustamente presos, o que acaba por denunciar 

uma tendência republicana.  

Já no que toca às imagens exploradas, concluímos que as imagens divulgadas dos 

assassinos deixam-nos uma imagem de dois homens sujos, imundos, sem qualquer pose 

digna de respeito, uma imagem pejorativa, de modo a causar impacto sobre os civis. No 

que se refere às imagens exploradas no ponto 3.6. concluímos que de facto elas diferem 

umas das outras, tendo em conta que eram baseadas em relatos; mesmo assim, algumas 

delas têm um cunho crítico, como naquela em que os polícias surgem inoperantes e 

incompetentes. 

Por fim, gostaríamos de agradecer todo o suporte que tivemos por parte do nosso 

tutor Paulo Jorge Fernandes e da nossa professora Cecília Cunha, o que foi importante 

para o desenvolvimento do trabalho, tal com gostaríamos de agradecer ao IHC por esta 

ótima oportunidade. 
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Introdução 

Inserido no grande tema programático da disciplina de história A, que se encontra 

no módulo 4, unidade 2, do Programa de História A 10º, 11º e 12º anos da Direção-

Geral de  Educação 

(https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Programas/histori

a_a_10_11_12.pdf), está o estudo sobre a ostentação da corte no século XVIII que 

aborda temas como o Absolutismo, referente à política e à arte, de onde surge o estilo 

Barroco. 

É nossa intenção com este trabalho responder à seguinte problemática: Qual a 

relação existente entre a ostentação da corte e os coches de D. João V?, De que 

forma evoluíram os coches para melhor corresponderem ao fausto da corte joanina?  

Para estudar esta problemática procedemos a um levantamento a partir de obras 

gerais, que nos informaram sobre a corte e a sua ostentação e as festas que eram 

realizadas em nome do Rei. Recorremos também a fontes primárias, sobretudo 

fotográficas, existentes no Arquivo Municipal de Lisboa, visionámos o vídeo da visita 

guiada ao Museu Nacional dos Coches, proposto pela professora Cecília Cunha, que se 

pode encontrar no respectivo Site da RTP, e por fim deslocamo-nos ao Museu Nacional 

dos Coches com a finalidade de vermos de perto o nosso objecto de estudo. Nessa visita 

prestámos maior atenção aos detalhes artísticos, algo que nos deixou ainda mais 

entusiasmadas na realização do trabalho. 

O nosso trabalho insere-se no Laboratório de História 2017-2018 e contou com a 

tutoria de Ângela Salgueiro. 

As dificuldades sentidas ao longo deste trabalho foram a falta de tempo, a falta de 

fontes escritas, bem como no desenvolvimento do trabalho escrito, especialmente do 

folheto final. Como este foi o nosso primeiro trabalho de pesquisa em que tínhamos de 

consultar fontes e aplicá-las no trabalho foi um pouco complicado entendermos a 

estrutura e como era suposto desenvolver o trabalho ao longo dos três períodos. No 

entanto, este trabalho foi essencial para o nosso crescimento, quer a nível da escrita e 

escolar, quer a nível pessoal pois ajudou-nos a desenvolver novas metodologias que 

consideramos importantes para o nosso futuro no ensino superior e mais tarde no mundo 

do trabalho. Apesar de no início ter sido complicado, conseguimos sempre superar todas 
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as nossas dificuldades da melhor maneira, com a ajuda da nossa tutora Ângela e também 

da professora Cecília.  

 

Na nossa bibliografia integramos todas as obras lidas desde o início do trabalho, 

pois todas elas de algum modo nos ajudaram a desenvolvê-lo, elucidando-nos acerca 

dos assuntos mais importantes que devíamos tratar, como a ostentação da corte. 

Agradecemos à professora de História A Cecília Cunha, por nos ter ajudado em 

todo este processo, por nos resolver as dificuldades apresentadas, por nos proporcionar 

diversos temas e problemáticas para este folheto e, procurando sempre auxiliar-nos na 

realização do mesmo. 

Agradecemos também à nossa tutora Ângela Salgueiro por estar continuamente 

em contacto connosco, disponibilizando-se para nos auxiliar e aconselhando-nos sempre 

da melhor maneira possível em relação ao trabalho. 
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1. Corte e ostentação na corte do rei «Magnânimo» 

Neste capítulo vamos estudar a ostentação na corte do rei D. João V (1869-1750), 

nomeadamente as festas associadas a eventos de vida do rei e da família real, como por 

exemplo, nascimentos, baptizados, casamentos, aniversários, deslocações do monarca, 

entradas públicas, entre outras. Vamos analisar também as obras mandadas construir 

pelo Rei e o seu impacto na sociedade do século XVIII. Por fim, a importância da relação 

entre Portugal e o Brasil, o que levou a uma maior ostentação, devido maioritariamente 

ao ouro importado para Portugal, bem como ao açúcar, ao tabaco, etc., o que fez com 

que o reinado de D. João V ficasse conhecido pela sua riqueza. 

Neste capítulo assentamos a nossa pesquisa na seguinte obra: ALVES, Joaquim 

Jaime B. Ferreira, O "magnífico aparato": formas da festa ao serviço da família real no 

século XVIII, 1993.  

 

1.1. Biografia D. João V de Portugal 

D. João V, o “Rei Sol português”, era conhecido pelo cognome de o 

“Magnânimo”: sendo o segundo filho de D. Pedro II e da sua segunda esposa austríaca 

Maria Sofia de Neuburgo. D. João V reinou em Portugal durante toda a primeira metade 

do século XVIII, tendo um reinado de quarenta e três anos.  

Este monarca trouxe muita riqueza para o país, usando os recursos do Império 

Colonial português, que aplicou no financiamento e na enorme ostentação da corte, que 

nessa época organizou grandes espectáculos e festas. Na época a corte portuguesa era 

uma das mais ricas da Europa, muito por causa das remessas de ouro vindas do Brasil. 

Esta riqueza permitiu a D. João V mandar construir grandes obras públicas durante 

todo o seu reinado como foram os casos da Basílica, convento e Palácio de Mafra, a 

Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra e o Aqueduto das Águas Livres, que 

possui uma extensão de sessenta quilómetros e que desembocava em vários chafarizes 

para o fornecimento quotidiano dos lisboetas. 

Assim, todos estes feitos tornaram D. João V como o “Magnânimo”, já que o seu 

reinado demonstrou a riqueza de Portugal e permitiu aumentar a ostentação da corte 

portuguesa, com reporte nas restantes cortes europeias. 
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O Brasil foi a colónia que mais enriqueceu Portugal durante o século XVIII e um 

dos recursos mais valiosos explorado foi o ouro, segundo documentos que podem ser 

encontrados no Repositório Temático da Universidade de Porto. Depois da descoberta 

oficial do Brasil por Pedro Álvares Cabral, em 1500, a monarquia contava com o apoio 

económico e financeiro desta colónia, encarregue de pagar impostos à coroa portuguesa, 

muitos deles pagos também com a ajuda da produção açucareira. 

No final do século XVII são descobertas as minas de ouro no Brasil, logo, o século 

XVIII joanino está associado a uma enorme produção do metal precioso, chegando a 

Portugal até vinte toneladas deste material. 

Com esta riqueza o rei promoveu a construção de diversas obras públicas, como 

já foi referido, nas quais trabalharam mais de vinte e cinco mil operários ao longo de 

vinte anos.  

O rei interveio ainda em várias disputas políticas europeias, como por exemplo na 

Guerra da Sucessão de Espanha, na defesa da Europa contra os Turcos, na Batalha Naval 

de Matapão, etc.  

No entanto, apenas 20% desse ouro foi investido em Portugal. O restante foi 

utilizado no próprio Brasil, “na construção de cidades, acessos, igrejas e aquedutos”12. 

Outros materiais que os portugueses trouxeram do Brasil foram o tabaco, os 

diamantes, o pau-Brasil, o café e o açúcar.  

 

  

                                                 
12 https://www.vortexmag.net/o-que-fez-portugal-com-o-ouro-do-brasil/ 
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1.2. As Festas e a Ostentação 

Ao longo do século XVIII realizaram-se diversas festas que tiveram como 

finalidade a comemoração de múltiplos acontecimentos: caso dos casamentos, dos 

batizados e dos nascimentos, entre outros. Estas festas permitiam enaltecer a imagem da 

Família Real, revelando o seu poder, com uma imagem poderosa e cuidada: eram as 

festas do ciclo humano da Família real e as festas de função real. 

As festas do ciclo humano da Família Real envolviam os nascimentos dos 

infantes, celebrados sempre com grandes festejos na capital do império e, algumas 

vezes, nas colónias e noutras localidades do país. Já no início do século XIX, dois dos 

nascimentos mais sonantes foram os dos primeiros filhos do D. João VI e de D. Carlota 

Joaquina de Bourbon. 

Após o nascimento de cada infante existiam duas formas de se celebrar a sua vida 

e o seu batizado: uma era realizar uma festa no palácio e a outra era festejar durante três 

dias seguidos (ou mais) na capital, nas cidades e nas vilas do reino. 

Uma das festividades reais mais importante era a do casamento, feito para 

enaltecer o monarca, o príncipe herdeiro e os infantes. Os casamentos tinham sempre 

um grande aparato, em virtude da sua relação com a política, pois estes festejos eram 

constituídos por uma “negociação prévia, por vezes longa e difícil; embaixada á corte 

da Princesa escolhida e o casamento por procuração; jornada para Portugal; 

ressecção na capital com festejos e entrada pública.”13. Podemos encontrar este 

esquema no casamento de D. João V com D. Maria Ana de Áustria, filha do Imperador 

Leopoldo I e da sua terceira mulher, a Imperatriz Leonor Madalena de Neubourg, tia 

materna do Magnânimo. 

Os aniversários também costumavam ser comemorados. Esta cerimónia baseava-

se na apresentação de cumprimentos por parte da corte e dos representantes 

diplomáticos, sendo realizadas outras manifestações como “grande gala na corte”14, 

“serenatas”15 e “navios com as velas empavesadas e selvas de artilharia”16. 

                                                 
13ALVES, Joaquim Jaime B. Ferreira - O "magnífico aparato": formas da festa ao serviço da família real 

no século XVIII,1993 pág.3. 
14 Gazeta de Lisboa, Nº. 51, Dezembro 1797. 
15 Suplemento à Gazeta de Lisboa, Nº. XVII, Julho 1785. 
16 Suplemento à Gazeta de Lisboa, Nº. XII, Março 1797. 
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As últimas festividades relacionadas com as festas do ciclo humano da Família 

Real eram as doenças, falecimentos e exéquias. As doenças que atingiam os membros 

da realeza eram motivo para os súbditos para poderem manifestar a sua preocupação por 

uma situação que não era apenas de interesse da família como também de todos os 

portugueses. A morte de um individuo da realeza acabava por imobilizar toda a 

população do país, ficando “com similhante notícia desmaiada […] a alegria”17 (3) do 

reino. 

O funeral era realizado com “esplendo, e piedade”18 e, de seguida, eram feitas as 

exéquias na capital, cidades e vilas do reino e até fora do mesmo,  exéquias essas que 

podiam prolongar-se por um vasto tempo, como foi o que se sucedeu quando D. João V 

faleceu a 31 de Julho de 1750 que demorou mais de um ano. 

As festas da função real estas eram comemoradas por duas razões: “o auto de 

levantamento e juramento; esta era a primeira grande cerimónia que o monarca 

participava após a sua subida ao trono; e as deslocações do monarca e entrada ao 

público; pois sempre que este dava entrada numa cidade ou vila aconteciam sempre 

manifestações de regozijo e respeito por parte dos habitantes, designadas também por 

entradas régias”19. 

Todas as festas realizadas pela família real, principalmente as que estavam 

relacionadas com os festejos do ciclo humano da família reinante, tinham como ponto 

de partida a comunicação do acontecimento e para isso eram feitas Cartas Régias 

anunciando às entidades mais importantes da cidade ou vila. De seguida, havia que 

divulgar junto da população a notícia do festejo, quase sempre através do bando que 

percorria a cidade ou vila, informando e convidando os habitantes a participarem na 

comemoração. 

O principal promotor dos festejos reais é o poder público, mas também existiam 

outras entidades (religiosas, civis e militares) que colaboravam ou organizavam 

manifestações festivas. Os diversos promotores eram o senado da câmara, o provedor 

da comarca, Juiz do povo, Arcebispo de Braga, clero secular, clero regular, colegiadas, 

                                                 
17 ALVES, Joaquim Jaime B. Ferreira - O "magnífico aparato": formas da festa ao serviço da família real 

no século XVIII,1993, pág.3. 
18 Idem  
19 ALVES, Ana Maria, As entradas régias portuguesas. Uma visão de conjunto.  
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militares, real fábrica de galões, negociantes, estrangeiros, academias, particulares e os 

estudantes da Universidade da Coimbra. 

Os programas das festas variavam dependendo da causa da festividade e dos 

promotores e estas eram preparadas, geralmente, com bastante antecedência. A duração 

dos festejos não era regular, devido a dois fatores: o acontecimento que se festejava e o 

financiamento dos promotores.  

Quanto ao primeiro fator, por vezes, nem todas as celebrações da família real 

davam origem a grandes festejos como aconteceu com o casamento dos príncipes do 

Brasil, futuros D. Maria I e D. Pedro III (1760) ou o nascimento dos dois primeiros 

filhos de D. João VI.  

Quanto ao segundo factor, o que limitava os dias da festividade era o grande 

dispêndio que a mesma implicava, pois nem todas as cidades ou vilas que participavam 

possuíam grande capacidade financeira. Tratava-se de tarefa atribuída aos poderes locais 

e as despesas levavam os poderes públicos a realizar angariações de fundos. Com a 

ocasião das “públicas felicidades” ou das “funéreas exéquias”, os elementos que 

constituíam a câmara e os “Ministros da rellassão” recebiam propinas que iriam ser 

pagas pelo cofre do senado. 

A cidade era habitualmente o espaço da festa, aberta e transformada em grande 

cenário. Os principais espaços abertos eram as praças, as ruas e os jardins e os principais 

espaços fechados eram as igrejas, os palácios, e os teatros. Esses espaços 

metamorfoseados pela decoração, transformando rapidamente a cidade num lugar 

“imaginativo, contrario al del paisaje urbano cotidiano”20. 

No séc. XVIII, por influência de Versalhes, podemos observar que o monarca e a 

sua família residiam nas cortes, instalados nos espaços que também serviam as festas e 

que a Europa setecentista vai adoptar o sistema “palácio-jardim”, que se torna o local 

perfeito para celebrar ocasiões importantes. 

Para a realização das festas o espaço urbano era decorado com estruturas 

decorativas, comemorativas e funcionais. Uma das decorações mais interessantes 

introduzida é a luz que servia para “prolongar” a noite criando a fantasia e a ilusão, 

                                                 
20 BONET CORREA, Antonio, Fiesta, poder y arquitectura. Aproximaciones al barroco español, pág.20. 
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sendo da obrigação dos moradores da cidade ou vila iluminarem as fachadas dos 

edifícios. As luminárias, as decorações e as pinturas alusivas ao festejo ou à família real 

serviam para demonstrar lealdade, respeito e amor que os portugueses tinham à dinastia 

de Bragança. 

De todas as decorações usadas nas comemorações as mais importantes eram os 

arcos de triunfo que continham uma grande carga simbólica e laudatória. Outras 

estruturas comemorativas eram os obeliscos, mastros, colunas triunfais, carros triunfais. 

Como estruturas funcionais que serviam para darem resposta ao programa do festejo, 

existiam as pontes, praças de touros e teatros. 

As festas religiosas e profanas também eram de uma grande importância, tais 

como as missas, procissões, o Te Deum, tríduos, banquetes, refrescos, ceias, cortejos, 

danças e bailes, etc… 

Em suma: as festas da família real ostentavam o poder, a riqueza e o poder do Rei 

junto dos súbditos, embaixadores e estrangeiros, ao mesmo tempo que se tornavam uma 

forma de diversão com propostas para os diversos estratos sociais, que assim 

convergiam nos momentos altos de celebração. 
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2. Os coches e a Embaixada de Roma de 1716 

Uma vez abordado no capítulo anterior a ostentação da corte, as festas, a relação 

com o Brasil e as obras mandadas construir por D. João V, neste segundo capítulo, 

designado de “Os Coches e a Embaixada de Roma de 1716”, abordaremos o caso que 

comprova que os coches foram protagonistas centrais nas iniciativas de festa e de 

embaixada joaninas.  

Tratou-se de uma embaixada que contou com copioso desfile: os deslumbrantes 

“Coche dos Oceanos”, o “Coche Coração de Lisboa” e o “Coche do Embaixador”, 

tiveram um lugar de destaque.  

Neste sentido, este capítulo irá dividir-se em subcapítulos, onde abordaremos mais 

pormenorizadamente o cortejo da Embaixada, o seu impacto, as razões que levaram à 

iniciativa e os efeitos que ela teve. Mais à frente, trataremos de cada um dos coches que 

pertenceram ao cortejo da Embaixada, explicando a constituição dos mesmos, quem 

levavam e qual o seu impacto na época. 

No subcapítulo 2.1 iremos basear a nossa pesquisa nas obras: AUGUSTO, Sara, 

"DIÁRIO DA JORNADA DE ROMA DO EMBAIXADOR EXTRAORDINÁRIO, O 

MARQUÊS DE FONTES, NO ANO DE 1712". MÁTHESIS, Nº. 18, 2009; ROCHA, 

Manuel Joaquim Moreira da, “A entrada do Marquês de Fontes na corte de Roma em 

1716: o programa do arquitecto Carlos Gimac”. Para o subcapítulo 2.2 e as suas 

respectivas alíneas 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3, são usadas as seguintes obras: ROCHA, Manuel 

Joaquim Moreira da, “A entrada do Marquês de Fontes na corte de Roma em 1716: o 

programa do arquitecto Carlos Gimac 

http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/home.aspx. 

 

2.1. A Embaixada a Roma de 1716 

Como descrito em capítulo anterior, na primeira metade do século XVIII, Portugal 

vivia uma época marcada pela  ostentação própria dos regimes absolutistas. D. João V 

foi o grande protagonista dessa política e dessa ostentação, um dos reis mais ricos da 

monarquia que aproveitou as riquezas que vinham do Brasil para construir inúmeras 

obras que ainda hoje são muito conhecidas e primam pela sua beleza e luxo. 

http://www.matriznet.dgpc.pt/matriznet/home.aspx
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Entre as várias formas de gala possíveis, o rei investiu em Embaixadas que enviou, 

tanto a Paris como a Roma, com um intuito político e diplomático. Estas não foram as 

únicas Embaixadas de exibição enviadas ao estrangeiro, em que a política se aliava à 

diplomacia, mas que também significavam o domínio e a competência da coroa em 

matérias e ofícios ligados à arte e à ciência.  

Absoluta novidade? Já em 12 de Março de 1514, D. Manuel I enviara ao Papa 

Leão X um rinoceronte africano, um elefante branco da Índia e onças do Brasil com o 

objectivo de renovar a obediência do reino português ao papa, mas também apresentar 

algumas propostas sobre a orientação política que Portugal estava a empreender no 

contexto da expansão. Do mesmo modo, D. João V quis que as suas embaixadas 

eternizassem o nome de Portugal. 

Nesse sentido, em 1715, com vista a melhorar a sua relação com o rei de França, 

Luís XIV, D. João V enviou para Paris o Conde da Ribeira Grande. O cortejo aconteceu 

no dia 18 de Agosto do mesmo ano e contou com a presença dalguns coches, como o 

“Coche do Embaixador”, o “Coche dos Oceanos” e o “Coche Coração de Lisboa”, que 

se encontram no Museu Nacional dos Coches. 

No mesmo ano, para assistir ao baptismo do príncipe regente D. José veio a Lisboa 

um representante diplomático da Santa Sé (núncio apostólico): este trazia um coche de 

presente para o seu pai D. João V.  

Em 1716 o rei Magnânimo organizou uma aparatosa embaixada a Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Coche oferecido pelo Papa Clemente  

Fonte: http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/ 
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Dizem-nos as fontes que o objectivo desta embaixada foi “Levar duas notícias ao 

Papa: por um lado, comunicar-lhe que a sucessão do Trono de Portugal estava 

assegurada, «pelo felis nascimento de hum Serenissimo Infante»; por outro lado realçar 

a ajuda militar que Portugal dispensou à Cristandade  ocidental, aquando do avanço 

Turco, nomeadamente na Batalha de Matapão”21. Estas foram as motivações 

diplomáticas do evento que teve lugar no dia 8 de Julho de 1716, por volta das cinco da 

tarde “para que as pessoas de toda a qualidade pudessem disfrutar do evento”22. Neste 

dia Roma “rejubilou com a magnificência do cortejo de afirmação do poder do monarca 

português”23.  

Com o evento, a par da afirmação da sua corte absolutista e com argumentos de 

continuidade e garantias de sucessão ao trono da dinastia, D. João V tencionava ostentar 

o luxo em que vivia a corte portuguesa e demonstrar o seu poder político na Europa. Os 

coches, “Para além da forma e da decoração das «carroças», dos tecidos e das pedras 

preciosas, dos adereços em prata e ouro, das alegorias representadas em cada uma, 

descrevem-se também os cavalos, magnificamente ajaezados, as faustosas librés dos 

criados e a presença do Embaixador e da sua família, provocando o desfile de tantas 

maravilhas profunda admiração no povo de Roma e motivando o agradecimento de 

Clemente XI a D. João V”24, causaram uma admiração geral, nunca antes vista. O cortejo 

foi composto por cinco coches temáticos e dez de acompanhamento, em que se 

destacaram três coches triunfais já enunciados. 

Nasceu no dia 19 de Outubro de 1676, D. Rodrigo Anes de Sá Almeida de 

Menezes, terceiro Marquês de Fontes, filho de D. Francisco de Sá e Menezes. O pai 

morreu em 1688, quando D. Rodrigo tinha apenas doze anos. Após o falecimento da sua 

mulher, em 1699,“Causou este golpe tão grande sentimento no coração saudosissimo 

do Marques que o fez visivel a todos os que o tratavam, porque as cortinas do leito e a 

colcha as mandou fazer de baeta preta, de sorte que quem a via necessariamente 

conhecia o excesso da sua dor”25. O Marquês de Fontes passou a servir de forma mais 

franca o Rei D. Pedro II, mas foi D. João V que traçou o seu futuro. 

                                                 
21 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da, A Entrada Do Marquês De Fontes Na Corte De Roma, pág.38. 
22 Idem, pág.38. 
23 Idem, pág.40. 
24 AUGUSTO, Sara, "DIÁRIO DA JORNADA DE ROMA DO EMBAIXADOR EXTRAORDINÁRIO, 

O MARQUÊS DE FONTES, NO ANO DE 1712", pág.89-90. 
25 AUGUSTO, Sara, "DIÁRIO DA JORNADA DE ROMA DO EMBAIXADOR EXTRAORDINÁRIO, 

O MARQUÊS DE FONTES, NO ANO DE 1712", pág.84. 
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“El Rei D. João o 5º, igualmente herdeiro da Coroa que das virtudes, começou a 

considerar na pessoa do Marques todas aquelas circunstancias que o habilitavam pera 

executar os seus fins, como eram grande entendimento, grande generosidade, grande 

comprehensão dos negocios, grande representação de casa e até excelente figura, pera 

representar dignamente a pessoa de hum Principe, como advertem os politicos quando 

falam nas qualidades dos embaixadores. Nomeou Sua Magestade, que Deus guarde, 

por seu Embaxador extraordinario a Roma ao Marques de Fontes, como quem fiava da 

sua recta capacidade o feliz sucesso das pretensões que, ainda que pias, nem toda a 

piedade he bem sucedida”26. E foi assim que o Marquês de Fontes foi nomeado 

Embaixador, sendo o representante da corte portuguesa aquando da Embaixada à Santa 

Sé. Foi D. Rodrigo de Sá Menezes que entregou ao Papa Clemente XI a carta de D. João 

V, onde o rei dava a “notícia do nascimento do novo Infante e fazendo-lhe «huma exacta 

e bem distinta relação do poderoso socorro que o mesmo Senhor mandava a favor de 

Italia, formidavelmente ameaçada pelo poder otomano»”27.  

                                                 
26 Idem, pág. 85. 
27 Idem, pág.89. 
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A Embaixada a Roma de 1716 resultou na Bula Áurea «In supremo apostolatus 

solio», do Papa Clemente, que no dia 7 de Novembro do mesmo ano atribuiu à cidade 

de Lisboa o estatuto patriarcal. Anos mais tarde, a 3 de Outubro de 1718, D. Tomás de 

Almeida seria designado Patriarca de Lisboa pelo mesmo Papa. Assim, verifica-se a 

importância política, diplomática e religiosa do cortejo enviado por D. João V à Santa 

Sé. 

 

Em suma: as razões que levaram à Embaixada a Roma, bem como quem era o 

representante português e qual a sua função ao longo do cortejo, comprovam o papel 

chave dos coches na política de aparato que a corte portuguesa – à semelhança das outras 

cortes absolutistas – sustentava. Como se tratou de exemplares únicos e nunca antes 

vistos, acrescente-se que havia uma intenção de ultrapassar outros reis doutros reinados.  

 

Fig. 2 - Bula Áurea «In supremo apostolatus solio» do Papa Clemente 

Fonte:http://arquivomunicipal2.cm-

lisboa.pt/xarqdigitalizacaocontent/Documento.aspx?DocumentoID=1528381&AplicacaoID=1&Value=e

a31c6171473af7ae2cab73d0f247184a8dc70010c5e1ec8&view=1 
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2.2- Os Coches de D. João V 

Como foi referido no ponto anterior, os coches foram a imagem principal do 

cortejo que teve lugar em Roma em 1716. Estes primaram pelo luxo que o autor fez 

transparecer. Para além disso, todos eles continham alegorias aos grandes feitos dos 

portugueses “Fundamentado na magna das Descobertas Portuguesas, e fazendo jus à 

poética camoniana dos Lusíadas, o autor apresenta nos três coches um programa 

iconográfico complexo, onde dá forma plástica a mitos derrubados pela fantástica 

aventura de Portugal no Mundo, associando-os a alegorias retiradas da cultura 

clássica, numa simbiose que pretendia a exaltação da Coroa Portuguesa”28. 

Os três Coches triunfais que protagonizaram o cortejo da Embaixada foram 

construídos em estilo barroco. Os coches ilustravam a magnificência do Poder Real, 

embora cada um deles tivesse o seu próprio tema. Ou uma forma de engrandecer o reino, 

a dinastia de Bragança e, sobretudo, D. João V. 

 

2.2.1- Coche do Embaixador 

Produzido em Roma no ano de 1716, porém com uma autoria desconhecida, o 

“Coche do Marquês de Fontes” foi o primeiro dos três coches triunfais que participaram 

no cortejo. Suportado em madeira de carvalho e azinho, os materiais que o constituem 

são entre outros, madeiras, marfim, linho, couro, palha de centeio, ferro, brocado de 

seda, sarja de algodão, lhama de ouro e feltro, tem de altura 3,58 metros, de largura 2,45 

metros e de comprimento 6,77 metros. É um coche de estilo, “à romana”. 

Foi neste coche que o Marquês de Fontes, o embaixador, fez a sua entrada 

cerimonial junto da Santa Sé. Este coche fazia referência às conquistas da Portugal nos 

mares, “Era puxado por seus cavalos com as crinas entraçadas em galões de ouro”29, 

pilar da monarquia, em que o poder é concebido à escala planetária: “Terra e mar, 

conquista e navegação, prudência e justiça, são algumas das imagens que povoavam 

esse primeiro coche”30. O Adamastor encontra-se no centro, demonstrando os perigos 

que os portugueses tiveram que enfrentar; Belona, deusa da guerra, representa a 

                                                 
28 ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da, A Entrada Do Marquês De Fontes Na Corte De Roma, pág.40-

41. 
29 Idem, pág.42. 
30 Idem. 



54 

 

conquista, esta comanda um leão que é sinal da realeza; “Tétis a qual devendo-se aqui 

tomar pela navegação estava toda aplicada a medir com hum compaço, que tinha na 

mão direita, hum Globo terraqueo, que lhe prezenteava Zefiro vento o mais proprio 

para a prospera navegação das Indias”31, ao mesmo tempo que “(…) se levantava hum 

Tritão tendo debaixo de si hum pedaço de proa de não antiga”32.  

O coche era forrado com tecidos que continuavam a alusão temática, “tanto era o 

artificio de bordado imitando o meio relevo, hum grande e diferente tropheo de armas 

assim antigas como modernas”33, tecidos que apresentavam bordados de antigas naus, 

lanças, canhões e remos, entre outros. 

 

2.2.2- Coche Coração de Lisboa 

Juntamente com o “Coche do Embaixador”, este integrou também ao conjunto dos 

coches triunfais que desfilaram na embaixada. De autor desconhecido, este coche foi 

produzido em Roma no ano de 1716 para integrar o cortejo, construído numa base de 

                                                 
31 Idem, pág.43. 
32 Idem. 
33 Idem. 

Fig. 3 – Coche do Embaixador 

Fonte:http://canelaehortela.com/museu-dos-coches-assinala-300-anos-da-embaixada-d-joao-v-ao-papa-

clemente-xi/ 
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materiais como: madeiras, bronze, couro, brocado e veludo de seda, ferram e fio de ouro 

e prata, detinha umas dimensões em altura de 3,25 metros, em comprimento de 7,28 

metros e em largura de 2,46 metros. 

Esta peça tem o nome de “Coche Coração de Lisboa”, pois a capital do Império 

aparece representada na forma de uma figura feminina que está a ser coroada por outras 

duas, à sua esquerda; à sua direita estão representadas a “Fama” e a “Abundância”. 

Igualmente colossal, este segundo coche tinha como tema a fidelidade de Portugal 

à Santa Sé e a expansão ultramarina, para além de referências à “Glória” e à 

“Providência”. Na parte frontal do coche estava representado um génio que “(…) 

mostrava o caminho”34; uma “Escultura de herói, nu coroado de louro”35, que 

simbolizava o amor e a virtude; e uma figura feminina que “simbolizava a imortalidade 

do nome de Portugal”36 , devido às suas descobertas no Oriente.  

O coche, no seu interior, era revestido com padrões florais feitos de seda com fios 

de ouro.  

 

                                                 
34 Idem, pág. 44. 
35 Idem. 
36 Idem. 

Fig. 6 – Coche Coração de Lisboa 

Fonte: http://canelaehortela.com/museu-dos-coches-assinala-300-anos-da-

embaixada-d-joao-v-ao-papa-clemente-xi/ 



56 

 

2.2.3- Coche dos Oceanos 

O Coche dos Oceanos foi o terceiro no grupo dos três coches triunfais que abriram 

o cortejo da Embaixada ao Papa Clemente XI.   

Tal como os dois anteriores coches, este foi igualmente produzido em Roma no 

ano de 1716 e de autoria desconhecida. Madeiras, ferro, couro, brocado de seda, veludo 

de seda e entretela de linho, são alguns dos materiais usados na sua construção; o seu 

suporte  é de madeira de carvalho e azinho, ulmeiro e choupo. De grandes dimensões, 

possui ma altura de 3,37 metros, uma largura de 2,55 metros e um comprimento de 7,20 

metros. 

Este coche tem como tema central a descoberta do caminho marítimo para a Índia 

e as consequências positivas que isso trouxe para Portugal, especialmente a nível 

político e comercial. 

Todo banhado em ouro, é dos três o mais ostentativo e luxuoso, sendo revestido a 

veludo de seda vermelha e forrado no seu interior a brocado de ouro. “Dous delfins 

fazião as thezouras, trazendo cada hum delles no hombro hum velho nú com a cabeça 

coroada de folhas do mar, com cabelos e barba estendida”37, alegorias dos dois 

oceanos, Atlântico e Índico e “entre elles um rochedo representando o cabo da Boa 

Esperança que os divide”38. Esta alegoria leva-nos até 1488 quando Bartolomeu dias 

dobrou o chamado Cabo das Tormentas e traz-nos ao reinado joanino, corolário de um 

percurso fiel à Igreja e à missionação, que se cruza com a monarquia feita Império a 

partir do controlo dos oceanos. 

Na parte da frente do coche encontram-se figuras que simbolizam as estações do 

ano: “Do percurso do sol se determinam os quatro tempo do anno, portanto sobre os 

cabeçais posteriores do carro formados de volutas sobrepostas e conchas marinhas, as 

quatro estações do Ano”39. A rodear o deus Sol, representados por duas figuras 

femininas encontram-se o "Verão" e a "Primavera". O "Verão" ostenta um feixe de 

espigas e coroa vegetal; a "Primavera" tem como atributos uma cornucópia repleta de 

flores juntamente com uma coroa floral.  À direita e esquerda do carro encontram-se 

respectivamente duas figuras que representam o "Inverno" e o "Outono". O “Inverno” 

                                                 
37 Idem, pág.44-45. 
38 Idem, pág.45. 
39 Idem. 
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tem por atributos um braseiro e uma ampla capa com capuz que lhe tapa parcialmente a 

face. Por sua vez, o "Outono" é representado por uma figura feminina coroada de frutos. 

Nem preciso será recorrer a estudo aprofundado sobre o movimento barroco para 

confirmar que estes coches fazem parte de um programa italiano, produzidos no coração 

do estilo que marcou o século XVIII: por encomenda real e de encontro ao virtuosismo 

característico dos mestres e artistas ao serviço de uma estética, esculpiu-se a madeira e 

recorreu-se à folha de ouro, enquanto as esculturas se compõem em cacho, em espiral e 

na sugestão de poses que preenchem todos os espaços e que encenam uma narrativa 

visível. D. João V procedeu como Luís XIV, na busca de realizações-espetáculo: 

enquanto o “Rei-Sol” optava por um palácio de inspiração rocaille, em que o dourado 

aparece misturado com o branco e em que os espelhos replicam múltiplos efeitos de luz, 

já o monarca português segue a tradição (manuelina?) dos cortejos, espetáculos, afinal. 

Os coches funcionavam em movimento e o espetáculo era para as multidões os verem, 

a irradiarem luz, cor e símbolos. Neste caso, como em Versailles, a arte servia propósitos 

sagrados e de poder absoluto.   

Em suma, todos os dados acerca das dimensões, dos materiais utilizados e das 

técnicas de tratamento da talha dourada, etc., fazem dos coches o espelho da ostentação 

e do luxo que se vivia na corte portuguesa. 

Fig. 7 – Coche dos Oceanos 

Fonte:http://canelaehortela.com/museu-dos-coches-assinala-300-anos-da-embaixada-

d-joao-v-ao-papa-clemente-xi/ 
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Conclusão 

Com este trabalho propusemo-nos a desenvolver o tema Os Coches de D. João V 

– Política, Diplomacia e Aparato no século XVIII e a responder à seguinte problemática: 

“Qual a relação existente entre a ostentação da corte e os respectivos coches de D. 

João V?”. Para isso dividimos o trabalho em dois capítulos principais, cada um deles 

dividido em subcapítulos de modo a que a informação ficasse melhor organizada. 

No primeiro capítulo, onde tratámos a vida do Rei D. João V, as festas e a 

ostentação na corte e a importância do ouro do Brasil na Política e na Sociedade 

portuguesa do século XVIII, verificámos que durante o reinado de D. João V, “o 

Magnânimo”, houve uma evolução na forma como a corte demonstrava o seu poder e a 

sua riqueza.  

Depois percebemos que as encomendas feitas pelo Rei D. João V a artífices e 

artistas italianos se concretizaram num conjunto de coches que, sendo todos diferentes, 

são todos pertença de um mesmo programa e de uma encomenda que devemos incluir 

no largo conjunto das peças e obras concebidas neste reinado. Cada uma dessas peças 

pode ser tomada individualmente, porém é de todo um programa político e artístico que 

se trata: assim, os coches são um entre os vários projetos conseguidos pela governação 

joanina. 

Numa frase, os coches inscrevem-se num programa de Estado absoluto e de 

acordo com a estética e o movimento barrocos.  
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Introdução 

Inserido no grande tema programático da disciplina de História A, está o estudo 

sobre a sociedade oitocentista europeia e portuguesa. Juntámos a esse núcleo temático 

o interesse que nos moveu, de encontro ao estudo em torno da imagem da Mulher: 

depois de passarmos em revista as várias condições de vida dos vários estratos sociais 

femininos em contexto urbano - das mulheres da alta burguesia (nobilitada ou não) às 

operárias dos bairros e das fábricas - decidimos centrar o nosso estudo na condição 

feminina burguesa e urbana.  

Consultámos o site da Direção Geral da Educação ( DGE): 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Programas/historia

_a_10_11_12.pdf   

E concluímos que o tema que pretendemos estudar, se enquadra no Módulo 6: 2.2  

Unidade e diversidade da sociedade oitocentista - A condição burguesa: proliferação do 

terciário e incremento das classes médias; valores e comportamentos in  página 45. 

 

Lançamos então a seguinte problemática: qual a imagem da chamada "mulher 

elegante" da Lisboa oitocentista? A partir da sua posição no conjunto da sociedade, 

quais os comportamentos, a moda e os lugares preferidos pelo público feminino da 

burguesia lisboeta? Que maneiras de estar, de vestir, etc.? Podemos referir um padrão 

de elegância? Quais as regras que a Mulher tinha de cumprir para se enquadrar 

socialmente e de acordo com o seu género? Podemos distinguir uma visão masculina 

sobre a Mulher e uma visão feminina? 

 

Para além da historiografia (que ainda não abunda, dada a escassez de estudos 

sobre as mentalidades), assentámos a nossa pesquisa num levantamento a partir de três 

fontes, periódicos que abordam as formas e as regras de vestir, mas que vão mais além, 

interessados no convívio, nos bailes, jantares, reuniões e apostados em promover as 

mulheres influentes duma sociedade e duma época. Num cenário lisboeta, estas fontes 

vincam a influência estrangeira na construção da imagem da Mulher oitocentista, 

burguesa e elegante. Os periódicos que estudámos designam-se por: “Gazeta das 

Damas” (1822) ; “Correio  das  Damas” (1836) e “Semana  de  Lisboa: suplemento do 

jornal do comércio” (1893). 

 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Programas/historia_a_10_11_12.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Programas/historia_a_10_11_12.pdf
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Partindo da consulta destas três fontes, elaborou-se uma sequência sub-temática, 

em conjunto com a nossa professora Cecília Cunha e com a tutoria, cujos capítulos 

passaram a intitular-se da seguinte forma: 

Capítulo 1: A mulher no Portugal oitocentista: vivências e quotidianos 

determinados pelas condições sociais. Com este capítulo inicial temos intenção de 

revelar que o século XIX testemunhou um reforço do papel doméstico e da imagem 

feminina subordinada ao género masculino, enquadrados numa visão do mundo 

burguês, que elege a mulher como competente dona de casa e sustentáculo do “lar”. 

Capítulo 2:  A elite burguesa,  a  elegância  e  a  demarcação  de  comportamentos. 

Partindo das condições de vida  e  de  trabalho  das  mulheres  no  século  oitocentista,  

decidimos centrar o nosso estudo na condição feminina burguesa e urbana,  em  que  se  

baseará  o  nosso  capítulo  2.1. Neste capítulo, iremos referir  a importância da moda e 

da imagem exterior da mulher para a sua integração em determinada classe social. Disso 

dependia a manutenção dos seus círculos de relacionamentos, as possibilidades de fazer 

um bom casamento, etc. 

2.1 A moda, imagem “  exterior”  da  mulher  elegante. Neste segundo capítulo, 

pretendemos  enquadrar  dois  periódicos  que  se  designam  por  “  Correio  das  Damas”  

(1836)  e  “  Semana  de  Lisboa:  suplemento  do  jornal  do  comércio”  (1893),  relativos  

à  imagem  exterior  da  mulher,  influenciada  fortemente  pela  moda,  que  inspirada  

no  estrangeiro  importava  tendências,  que  ditavam  a  elegância  e  o  bom  gosto. 

2.2 A  imagem  da  mulher  em  torno  de  uma  moral,  comportamentos  e  regras  

sociais. Partindo do capítulo anterior,  procuramos  demonstrar  que as formas de estar 

completam esta imagem  exterior  da  mulher e são igualmente importantes para os 

mesmos fins. 

 

O nosso trabalho insere-se no Laboratório de História de 2017-2018 e contou com 

a tutoria de Ana Carina Azevedo. 

Encontrámos algumas dificuldades em relação  ao  período  que  pretendíamos  

estudar,  que  começou  por  ser  demasiado  abrangente,  porém  com  a  recolha  de  

dados  focamos  a  nossa  pesquisa  no  estudo/análise  de  três  periódicos,  que  nos  

permitiram  ter  uma  noção  bastante  sólida  sobre  a  imagem  da  mulher  portuguesa  

do  século  XIX.   Começámos por estudar as condições  de  vida  e  de  trabalho  a  que  

estavam  sujeitas  e  acabámos  por  ir  ao  encontro  das  mentalidades  da  época,  
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nomeadamente  no  campo  da  moda  e  da  vida  elegante,  bem  como  ao  seu  

enquadramento  social,  limitado  por  regras  e  que  divergia  portanto  do  género  

masculino. 

À medida que fomos elaborando o  trabalho,  restaram  menos  dúvidas  sobre  as  

temáticas  que  tínhamos  intenção  de  estudar,  uma   vez  que  compreendemos  que  

dentro  da  imagem  da  mulher  portuguesa,  poderíamos  abordar  uma  infinidade  de  

aspetos,  que  se  traduziam  na  elegância  e  na  forma  de  estar  na  sociedade. 

 

A obra “Imagens  da  mulher  na  imprensa  feminina  de  oitocentos”,  de  Ana  

Maria  Costa  Lopes,  cuja  consulta  foi  aconselhada  pela  nossa  professora  de  História  

A,  Cecília  Cunha,  acabou  por  ser  o  nosso  principal  instrumento  de  orientação  

para  este  trabalho.  Conduziu-nos ao encontro  das  fontes  que  ditaram  a  forma  como  

iríamos  abordar  a  imagem  da  mulher,  partindo  da  sua  atitude  elegante  e  feminina.  

Esta obra  faz  referência  a  diversas  fontes  e  a  partir  das  fichas  de  leitura,  

fizemos  uma  seleção  dos  assuntos  que  inspiraram  mais  a  nossa  curiosidade  e  

interesse,  tais  como  as  regras de vestir,  o convívio, os bailes, jantares, reuniões,  a  

sua  tão  valorizada  elegância,  a  influência  estrangeira  na  representação  da  moda  e  

do  bom  gosto  no  espaço  Lisboeta  e  no  espírito  feminino  burguês. 

A obra “ História  da  Vida  Privada  em  Portugal  Época  Contemporânea”,  

dirigida por José  Mattoso, serviu  de  base  para  iniciarmos  este  trabalho,  uma  vez  

que  nos  despertou  o  interesse  para  compreender  melhor  o  modo  de  vida  das  

famílias,  durante  a  época  contemporânea.   

À  medida  que  fomos  consultando  as  páginas,  percebemos  que  o  que  

realmente  tínhamos  intenção  de  estudar  era  a  forma  como  a  mulher  era  colocada  

na  sociedade,  a  privação  da  sua  liberdade,  sempre  sujeita  a  regras  e  a  morais  

pouco  corretas, que  a  viam  como  alguém  que  tinha  de  cumprir  o  seu  papel  de  

dona  de  casa,  de  esposa,  de  mãe,  não  podendo  ousar  ser  mais  do  que  aquilo  

que  lhe  competia. 

Por fim, gostaríamos de agradecer  à  nossa  professora  de  História,  Cecília  

Cunha,  que  procurou  auxiliar-nos  desde  o  início  deste  projeto  e  nos  orientou  ao  

longo  destes  meses  na  realização  deste  trabalho. 

Também gostaríamos de agradecer à nossa  tutora  Ana  Carina  Azevedo,  que  

revelou  uma  grande  disponibilidade  para  nos  auxiliar  na  elaboração  do  nosso  
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trabalho,  bem  como  nos  prestou  inúmeros  conselhos,  para  que  fosse  possível  

melhorarmos  o  nosso  folheto. 

 

1.A mulher no Portugal oitocentista: vivências e 

quotidianos determinados pelas condições sociais 

 

Com este capítulo inicial temos intenção de revelar que o século XIX testemunhou  

um  reforço  do  papel  doméstico  e  da  imagem  feminina  subordinada  ao  género  

masculino,  enquadrados  numa  visão  do  mundo  burguês,  que  elege  a  mulher  como  

competente  dona  de  casa  e  sustentáculo  do  “lar”. 

Consideramos importante salientar que  o  destino  feminino  se  cumpria  na  

família,  o  que  acabava  por  dificultar  o  trabalho  da  mulher  de  classe média  fora  

de  sua  casa  e  do  seio  familiar,  encontrando-se  esta  subordinada  ao  lar,  aos  filhos  

e  ao  marido. 

Temos intenção de  provar  que  devido  a  este  tipo  de  mentalidade,  o  

movimento  operário  oitocentista  valorizava  de  igual  modo  a  domesticidade  a  que  

estava  sacrificada  a  mulher,  acabando  por  assumir  uma  postura  conservadora  em  

relação  ao  papel  da  mulher  e  excluindo-a  das  fábricas  e  das  associações  operárias  

e  sindicais,  segundo  alguns  autores.   

Partindo do  estudo  da  condição  de  vida  e  de  trabalho  da  mulher,  decidimos  

focar-nos  na  condição  feminina  e  burguesa,  associada  a  uma  exaltação  da  imagem  

da  mulher  em  termos  de  elegância,  que  mais  uma  vez  limitava  o  seu  espírito  à  

futilidade,  condicionando  a  sua  capacidade  de  aprendizagem  e  de  reflexão. 

A mulher  era  julgada  pelo  que  vestia,  sendo  que  esse  vestuário  era  grande  

parte  das  vezes  influenciado  pelas  tendências  dos  países  estrangeiros,  não  sendo  

julgada  nunca  pelo  conhecimento  que  possuía (com  exceção  do  conhecimento  que  

estava  relacionado  com  a  mulher:  pintura,  bordados,  música),  dado  que  esta  

sempre  esteve  ligada  ao  seio  da  família  e  ao  espaço  do  lar. 

Este capítulo  foi  útil  no  conjunto  do  trabalho,  uma  vez  que  nos  permitiu  

tirar  conclusões  sobre  a  condição  social  da  mulher,  as  limitações  a  que  estava  

sujeita,  as  morais  a  que  estava  condicionada,  pelo  que  apenas  se  expressou  em  



68 

 

campos  como  a  moda  e  o  convívio  social,  que  não  se  relacionam  com  qualquer  

capacidade  de  espírito  crítico  e  se  manifestam  apenas  no  mágico  efeito  da  beleza. 

Este capítulo permitirá fazer um enquadramento teórico dos dados empíricos que 

serão apresentados no capítulo seguinte. Irá permitir-nos verificar se os dados que 

constam dos três periódicos em análise se adequam à visão apresentada pela bibliografia 

ou se, de alguma forma, apresentam características diferentes. 

A expressão “senhoras e  mulheres”  que  dá  título  à  obra  Senhoras  e  Mulheres  

na  sociedade  portuguesa  do  século  XIX  de  Irene  Vaquinhas, pretende  sublinhar  

a  clivagem  existente  no  seio  da  condição  feminina,  acabando  por  pluralizar  as  

mulheres  em  diferentes  categorias,  tenho  em  conta  a  sua  escala  social. 

Numa  sociedade  marcada  pela  segregação  social  e  por  uma  forte  resistência  

à  tentativa  de  igualar  os  indivíduos,  a  imagem  desqualificada  que  Rangel  de  Lima  

dá  das  “mulheres”,  adequa-se  a  uma  certa  visão  das  classes  populares  partilhada  

pelas  classes  dominantes,  numa  fase  em  que  o  início  da  industrialização,  o  

despontar  do  movimento  grevista  e  o  surgimento  de  uma  radicalização  do  discurso  

operário,  veio  influenciar  a  estabilidade  socio  política. 

A burguesia desenvolveu ao  longo  do  século  XIX  uma  estratégia  de  

distanciamento  social  relativamente  ao  “povo”. 

Segundo a autora,  os  Códigos  de  Civilidade,  que  apresentaram  um  grande  

sucesso  editorial,  tinham  a  função  de  ensinar  as  regras  e  os  comportamentos  

socialmente  corretos  e  adequados  às  pessoas  que  eram  consideradas  “gente  de  

bem”,  contribuindo,  desta  forma,  para  o  surgimento  do  conceito  de  “senhora”. 

“Recato  nas  palavras,  nos  gestos,  nas  múltiplas  formas  de  expressão.  Às  

futuras  damas  de  sociedade,  as  meninas  que  todos  os  dias  saem  das  Salésias  e  

congéneres  estabelecimentos  de  educação,  os  manuais  do  bom-tom  aconselhavam  

a  modéstia,  a  timidez  e  o  pudor,  assim  como  evitarem  a  afetação  e  a  ostentação  

vaidosa”40.  

Isto é, surgem então regras de comportamento, de socialização, de postura, que 

deste modo, contribuem para a definição correta do que será uma “senhora”. 

Ás outras, as mulheres oriundas de meios  de  “gente  sem  qualidade”,  como  

então  se  dizia,  era  permitida  uma  maior  liberdade  de  gestos,  de  palavras  e  de  

                                                 
40  Vaquinhas, Irene. Senhoras  e  Mulheres  na  sociedade  portuguesa  do  século  XIX. Lisboa: Colibri, 

2000, p. 15 



69 

 

atos,  tais  como  os  gritos,  os  insultos,  as  desordens,  e  as  manifestações  de  estados  

de  espírito  caracterizados  pelo  riso e pelo  choro. 

O quadro  que  aqui  se  apresenta  descreve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com inegável ternura, P.E Frère convida-nos a observar o quotidiano de trabalho 

no lar,  e  por  ventura  nos  intervalos  das  fábricas  ou  das  minas,  que  preenche a  

vida  da  mulher  ocupada  na  lavagem  da  roupa.  As filhas aprendiam desde cedo 

como se realizava  o  trabalho  doméstico,  acompanhando  as  suas  mães  nessas  tarefas  

centradas  no  lar. 

No entanto, verifica-se durante o século XIX, a reserva para as “senhoras e 

mulheres” de espaços e papéis semelhantes, como a casa e a vida familiar e doméstica, 

Fig. 1. - O dia  da  Lavagem. Pintura  a  óleo  de  Pierre  Èdouard  Frère  (1819-

1886) 

Fonte: Um  novo  Tempo  de  História,  Parte  3,  História  A,  11º  Ano 
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até  porque,  como  já  referimos  anteriormente,  a  mulher  era  encarada  como  a  mãe  

e  dona  de  casa  “prisioneira”  do  espaço  privado. 

Apesar  da  existência  de  um  discurso  que  exaltava  as  mulheres  no  que  as  

remetia  ao  lar  e  à  família,  estas,  sobretudo  a  das  classes  superiores,  tinham  

permissão  para  sair,  viajar,  exigiam  instrução,  e  manifestavam  interesse  pelo  saber,  

acabando  por  questionar  o  seu  lugar  na  sociedade. 

Contudo, a inferioridade jurídica da mulher casada, que era  considerada  perante  

a  lei  como  uma  menor,  a  ideologia  que  circunscrevia  a  mulher  ao  lar  e  à  família,  

excluindo-a  da  vida  pública,  bem  como  as  difíceis  condições  de  trabalho  das  

operárias  da  indústria,  são  alguns  dos  aspetos  que  não  provocaram  indiferença. 

Para além de não se reconhecer à mulher  quaisquer  direitos  políticos,  estas  não  

podiam  administrar  os  bens  próprios  ou  da  família.  Eram sobretudo as mulheres 

casadas,  que  estavam  sujeitas  a  estas  interdições,  dado  que  perante  a  lei,  eram  

consideradas  menores,  não  podendo  exercer  o  seu  real  exercício  de  cidadania.  As 

mulheres solteiras estavam subordinadas  ao  pai  ou  ao  irmão. 

Por outro lado,  na  linha  da  domesticidade  burguesa,  o  conteúdo  intelectual  

da  educação  da  mulher  era  praticamente  nulo,  considerando-se  mesmo  que  a  

intelectualidade  não  coincidia  com  a  condição  feminina.  Arrisca-se dizer que a  

ignorância  feminina  era  considerada  uma  virtude. 

A sociedade oitocentista, sobretudo até meados do século, enquadra a mulher na 

família e submete-a  à  autoridade  do  marido.  Segundo a autora, a própria literatura, 

corresponde a uma realidade sentimental das classes favorecidas, esquecendo as 

mulheres  de  condição  humilde  cujo  destino  era,  por  vezes,  miserável.  “Ao  pássaro  

das  mansardas,  a  criada  ou  a  operária,  esperava-o  frequentemente  a  

prostituição…”41. 

Assim, “a dama  verdadeiramente  elegante”  procurava  distinguir-se  por  “um  

não  sei  quê  de  pequenos  nadas”42 , que  acabava  por  diferenciá-la  socialmente.  “O 

meticuloso escrúpulo do corte e do acabamento do vestuário, a sua adequação ao  tipo  

físico,  à  idade,  ou  ao  local  onde  se  exibe,  a  excelência  dos  tecidos  e  sobretudo  

pequenas  minudências  que  implicavam  a  escolha  criteriosa  de  acessórios  (jóias,  

                                                 
41 Vaquinhas, Irene. Senhoras e Mulheres na sociedade portuguesa do século XIX. Lisboa:  Colibri, 2000, 

p. 15 
42 Idem, pp. 25-30 
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botões,  sombrinhas,  regalos,  mitaines,  etc.)  caracterizam a mulher verdadeiramente  

elegante”43, ou de acordo com a terminologia da época, uma verdadeira “senhora”. 

Esses “pequenos nadas” eram, porém, acessíveis a um número limitado de bolsas. 

De seguida, apresenta-se a seguinte pintura: 

 

 

Em Um Pouco de 

Conversa, J.  Solomon  faz-

nos  apreciar  o  ócio  

burguês,  num  momento  

de  convívio  elegante da  

alta  sociedade vitoriana,  o  

que  contrasta com a 

imagem da mulher  

ocupada  com  as  tarefas  

do  lar,  exercendo  o  seu  

papel  de dona  de  casa  e  

de  mãe  de família. 

Precariedade 

material que mal permitia o 

asseio, “quanto mais o luxo!”, escrevia um operário, em 1863. (Cit. Por Fernando A.  

Almeida, Operários de Lisboa na vida e no teatro (1845-1870), Lisboa: Editorial 

Caminho, 1993, p. 381). 

Signos  materiais,  expressavam  capacidade  de  poder  de  compra  e  alguma  

sensibilidade  estética,  o  que  se  integrava  na  estratégia  de  distanciamento  social  

das  elites,  o  que  acaba  por  justificar  o  fascínio  exercido  pelos  objetos  de  

coquetaria  e  da  moda,  que  eram  copiados  de  formas  por  vezes  ridículas,  e  que  

alimentavam  um  comércio  de  imitações,  que  ocorria  na  cidade  “pobre  que  se  

polvilha  d’ oiro”44, que era Lisboa. 

A elegância  era  considerada  um  sinal  exterior  de  bom  gosto  e  de  prestígio,  

característica  da  cultura  burguesa  oitocentista.  “O compromisso entre a ética  de  

                                                 
43 Idem, pp. 35-43 
44 Vaquinhas,  Irene.  Senhoras  e  Mulheres  na  sociedade  portuguesa  do  século  XIX. Lisboa:  Colibri, 

2000, pp.  45-47 

Fig. 2 - Um pouco de conversa. Pintura a óleo de Joseph 

Solomon, 1884 (6) 
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trabalho  que  exalta  a  sobriedade  na  maneira  de  trajar  e  a  ética  do  lazer  que  

exige  a  dissipação  da  riqueza,  impunha  ao  vestuário  feminino  regras  restritas,  

procurando-se  reunir  a  elegância  à  economia  (…)  a  distinção  ao  efeito  modesto”45. 

Toilettes garridas, complicadas, exageradas de formas algo excêntricas, 

características das  classes  mundanas,  e  adornos  especiais  eram  preteridos  à  

“simplicidade  aparente”. 

Algumas mulheres ousaram romper as  estreitas  limitações  sociais  do  seu  tempo  

intervindo  em  campos  como  a  literatura,  por  exemplo.  Mas não é  possível  criar  

uma  ilusão  em  torno  desta  atitude,  uma  vez  que  esse  número  de  mulheres  que  

procurou  diferenciar-se,  não  foi  muito  extenso. 

Tratou-se apenas de uma pequena  minoria  de  mulheres,  oriundas  sobretudo  

dos  meios  burgueses  ou  aristocráticos,  que  tiveram  a  coragem  (  ou  suficientes  

recursos  económicos),  para  afrontar  a  reprovação  social  da  classe  em  que  estavam  

inseridas.  Para a maior  parte,  era  bastante  complicado  ir  além  de  lamentações  

pessoais  transcritas  para  pequenos  diários  ou  escritos  íntimos.  A necessidade de 

proteção  e  de  segurança,  que  caracterizava  a  burguesia,  e  o  receio  de  uma  

mudança  significativa  travaram  a  ação  feminina. 

Miserável e gloriosa-  a  mulher  do  século  XIX  (Jean  Paul  Aron,  Misérable  

et  glorieuse-  La  femme  du  XIX  siècle,  Paris,  Éditions  Complexe,  1984),  resume  

em  poucas  palavras,  a  ambivalência  da  situação  feminina  deste  século,  que  se  

dividia  entre  a  tradição  e  a  modernidade,  a  resignação  e  o  inconformismo,  a  

submissão  e  o  desejo  de  liberdade. 

O sexo feminino era um ser simultaneamente  passivo,  mas  capaz  das  paixões  

mais  sanguinárias  e  um  ser  física  e  intelectualmente  inferior,  mas  detentor  de  um  

poder  magnifico,  que  é  o  da  capacidade  de  procriação. 

Numa tentativa de adaptação  às  modificações  introduzidas  pelo  acesso  das  

mulheres  à  instrução  desde  meados  do  século  XIX  e  às  suas  consequências,  como  

a  profissionalização,  o  trabalho  fora  do  lar,  etc; -  O  Jornal  da  mulher  procura  

reconverter  as  atividades  intelectuais  e  artísticas  às  funções  tradicionais  do  género  

feminino. 

                                                 
45Idem, pp.  49-52 
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O culto  da  beleza,  quer  seja  ela  física  ou  espiritual,  serve  nesta  medida,  

valores  conservadores,  funcionando  como  uma  espécie  de  subversão  do  que  se  

entendia  ser  o  seu  papel  na  sociedade. 

“ Porém,  a  utilização  ideológica  da  beleza  feminina  não  se  ficava  por  aqui,  

permitindo  ainda  celebrar  o  trabalho,  incarnar  o  povo  virtuoso  e  laborioso  e  ser  

fonte  de  inspiração  para  poetas  e  romancistas”46  

Dá-se então, uma evolução  que  acompanha  a  valorização  do  papel  da  mulheres  

na  sociedade  oitocentista.  A sua progressiva incorporação no mercado  de  trabalho,  

o  acesso  ao  ensino,  a  par  da  intensificação  da  vida  social  e  do  novo  culto  pela  

vida  ao  ar  livre,  conduziram  à  criação  de  novos  critérios  de  beleza  e  de  elegância  

femininas. 

Os novos tempos exigiam mulheres mais  enérgicas  e  menos  passivas.  “A moda, 

enquanto  fenómeno  ideológico  e  cultural, refletia estes valores, ajudando, em 

simultâneo,  a  caracterizar  a  dama  verdadeiramente  elegante  do  fim  do século”47. 

Contudo, os seus conhecimentos deveriam reduzir-se  às  artes  de  bem  receber  

e  às “prendas  domésticas”:  lavores,  um  pouco  de  francês,  de  piano  e  de  canto.  

Apenas o  necessário  para  animar  os  salões  ou  os  saraus  familiares. 

                                                 
46 Idem, pp.  54-60 
47 Idem, pp.  64-79 
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De seguida, apresenta-se a seguinte tela: 

Neste quadro de Columbano e  o  papel  de  Maria  Augusta,  surge  esse  novo  

tipo  de  mulher  dado  à  musica,  ao  canto,  à  leitura  e  ao  bem  receber.  Apresenta-

se como um retrato  de  serão  ao  piano,  e  neste  sentido,  a  elegância  casa-se  com  

uma  educação  nova  e  esmerada,  tipicamente  burguesa  e  urbana.  Este era  também  

um  espaço  dedicado  à  mulher. 

Quando aos bailes de época,  apresentamos  o  seguinte  quadro  ilustrativo: 

 

Fig. 3 - Quadro de Columbano e o papel de Maria Augusta, 1882 

Fonte: 

in,https://www.google.pt/search?q=quadro+de+Columbano+e+o+papel+de+Maria+Augusta&

rlz=1C1CHBD_pt- 
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Esta pintura a óleo da autoria de Jean  Béraud,  de  1878,  descreve  os  bailes  e  

concertos  oferecidos  nos  salões  da  alta  burguesia,  que  permitiam  ostentar  riqueza,  

tomar  decisões  económicas  e  celebrar  alianças  familiares  e  políticas.  Estes 

constituíam um momento privilegiado da sociabilidade burguesa.  Existe uma 

influência/imitação estrangeira na construção da imagem da Mulher oitocentista, 

burguesa e elegante.48 

De  acordo  com  a  obra  “História  da  Vida  Privada  em  Portugal”,  de  José  

Mattoso,  as  mulheres  “batiam-se”  por  modelos  de  género,  que  não  se  limitavam  

“às  prestações  fisiológicas  de  reprodução”49,  aos  cuidados  com  a  família  e  a  

dedicação  aos  outros. 

Recorria-se  ao  modelo  da  mulher  tradicional,  sujeita  à  subordinação  pessoal,  

que  se  caracterizava  pela  “resignação,  desinteresse  por  tudo  o  que  dizia  respeito  

à  casa  e  à  família,  pela  falta  de  consciência  política”50. Estas eram as características 

que colidiam com o modelo feminino que defendiam, o de  maior participação e 

igualdade  na  sociedade  civil. 

                                                 
48Vaquinhas,  Irene.  Senhoras  e  Mulheres  na  sociedade  portuguesa  do  século  XIX. Lisboa:  Colibri,  

2000, p.  15 
49 AAVV, História  da  Vida  Privada  em  Portugal  Época  Contemporânea,  dir.  José  Mattoso  (  

Lisboa:  Circulo  de  Leitores,  2011),  p.  194 
50 Idem, p.194 

Fig. 4 - O Baile, pintura de Jea  Béraud, 1878 

Fonte: “Um novo Tempo  de  História”,  Parte  3,  História  A,  11º  Ano 
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“Gatas  borralheiras  com  o  cérebro  vazio”51,  chamou-lhes  Virgínia  de  Castro  

e  Almeida.  Já  para  Maria  Lamas  (1893-1983),  jornalista,  associativa  e  empenhada  

democrata,  dizia  “  Ser  doméstica  equivale  a  viver  no  âmbito  do  lar,  isto  é,  

absorvida  pelos  problemas  familiares,  desligando-os  dos  grandes  problemas  gerais,  

que  se  ignoram  ou  desdenham”52. 

Segundo  a  análise  efetuada  por  Virgínia  do  Rosário  Batista,  nos  anos  1890,  

a  dona  de  casa  foi  “remetida  a  uma  categoria  profissional  indistinta,  sendo  

sistematicamente  excluída  da  população  produtiva  portuguesa,  mesmo  quando  se  

ocupava  das  empresas  familiares  ou  executava  trabalhos  que  otimizavam  o  

desempenho  e  a  produtividade  do  chefe  de  família,  em  especial  quando  este  

trabalhava  por  conta  própria”53 

A  dona  de  casa,  dentro  do  esquema  funcional  de  família,  não  tem  estatuto  

político  e  a  sua  visibilidade  é  quase  nula.  O destino feminino cumpre-se na família 

dificultando  o  trabalho  da  mulher  fora  de  sua  casa,  sendo  que  algumas  profissões  

estavam  interditas  às  mulheres,  como  por  exemplo:  a  carreira  diplomática;  ou  

funções  de  chefia  na  administração  local. 

Noutras o  casamento  era  proibido  (enfermeiras  ou  telefonistas),  ou  só  era 

autorizado  segundo  condições  excecionais  (professoras  primárias). 

De acordo  com  o  capítulo  “A  ideologia  oitocentista  da  domesticidade”,  

incorporado  nesta  mesma  obra,  no  decurso  do  século  XIX  o  género  começou  a  

ser  tomado  como  um  elemento  constitutivo  da  ideologia  da  sociedade  burguesa  

que  começava  a  emergir ,  no  que  se  tratava  da  sua  divisão  de  trabalho.  O sexo  

masculino  tendia  a  circunscrever-se  na  esfera  da  produção,  enquanto  que  a  mulher  

surgia,  desde  sempre,  associada  à  esfera  doméstica  e  privada.  Neste entretanto,  a  

família  consolidava-se  como  unidade  de  reprodução  e  de  consumo. 

A figura da  mulher  era  vista  como  abnegada  e  sacrificada,  dedicada  por  

completo  ao  lar,  aos  filhos  e  ao  marido.  Este modelo  foi  segundo  muitos  autores  

criado  pelas  classes  médias  da  Inglaterra,  que  rapidamente  alcançou  a  

internacionalidade  e  se  expandiu  a  outros  grupos  sociais. 

Jean-  Jacques Rousseau formalizou este modelo  ao  definir  a  “mulher  ideal”  

como  determinada  pelo  seu  destino  biológico. 

                                                 
51 Idem, p. 194 
52 Idem, p. 195 
53 Idem, p.195 
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Os dicionários do século XVIII  refletem  um  realidade  que  não  conhecia  sexos,  

sendo  que  a  palavra  “doméstica”  possuía  um  sentido  que  provinha  do  vocábulo  

“doméstico” ,  que  tinha  como  sinónimo  “cousa  de  casa”  e  não  enquanto  nome  

feminino  singular  ou  dona  de  casa. 

No entanto, é no decurso  do  século  XIX,  que  se  formaliza  e  estabelece  a  

ideologia  da  domesticidade,  a  qual  vai  assumindo  contornos  distintos  à  medida  

que  incorpora  novas  funcionalidades,  adequando-se  às  exigências  do  progresso  

social. 

Segundo Teixeira Bastos, este  evoca  as  normas  discursivas  sobre  a  diferença  

sexual,  definindo  homem  como  agente  económico  e  sujeito  político,  e  a  mulher  

como  a  presidente  do  lar,  cabendo-lhes  a  vida  ativa  e  a  vida  afetiva  

respetivamente. 

As diferenças entre géneros  são  fortemente  vincadas  e  separadas,  sendo  

projetadas  aspirações  distintas.  O  homem  como  “figura  pública,  cidadão  

trabalhador,  chefe  de  família,  provedor  da  economia  familiar  e  único  sujeito  

político”54. 

A medicina era  dominada  por  todo  um  conjunto  de  estereótipos  sobre  a  

natureza  feminina,  encarando  a  mulher  como  determinada  pelo  sexo  e  caracterizada  

em  termos  físicos  e  morais  pela  sua  fragilidade  e  sensibilidade,  com  a  maternidade  

sempre  associada. 

Posteriormente, o movimento operário também faria, de um modo geral, o elogio 

da domesticidade, manifestando opiniões conservadoras sobre o papel da mulher, e 

excluindo-as das fábricas e das associações operárias e sindicais. A burguesia 

oitocentista, em termos de domesticidade, criaria dois padrões: um para a classe média 

e  outro  para  a  popular, em que a primeira enfatizava as qualidades de uma “gestora 

de  afetos,  dos  recursos  do lar,  e como modeladora dos futuros cidadãos”55. 

Na  segunda,  as “  competências domésticas”56 como  cozinhar,  limpar,  tratar  

da  roupa,  entre  outras. 

                                                 
54 AAVV, História da Vida Privada em Portugal Época Contemporânea,  dir. José Mattoso (Lisboa: 

Circulo de Leitores, 2011), p. 196 
55 Idem, p. 198. 
56 Idem, p. 198. 
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Independentemente do caso, a ideologia associou a mulher à casa, o lugar onde se 

passava a  vida  privada  das  famílias,  e  por  isso  vedada,  tal  como  a  mulher  a  

olhos  de  estranhos. 

A mulher tinha de ser humilde e recatada, tal como lar.  Em algumas regiões de 

Portugal, principalmente nas que se fazia sentir a presença árabe,  como  no  Alentejo  e  

Algarve,  as  mulheres  urbanas  de  estratos  mais  elevados  sairiam  à  rua  com  uma  

“coca”  (mantilha  comprida  que  escondia  o  rosto  e  as  formas  femininas),  que  era  

levado  como  um  símbolo  e  situação  de  retraimento  do  lar  e  de  clausura  feminina. 

De uma maneira geral,  as  mulheres  do  século  XIX,  pouco  saiam  de  casa,  

sendo  que  apenas  iam  à  missa,  ou  apenas  faziam  passeios  nos  dias  convencionados  

nos  jardins  ou  Passeios  Públicos  das  respetivas  localidades.  John B.  Dabney,  um  

cidadão  americano  que  chegara  ao  Faial,  nos  Açores,  relatara  na  sua  

correspondência  que  “(as  senhoras  de  boas  famílias)  raramente  são  vistas  fora  de  

casa,  exceto  nalguma  festa  pública  ou  privada”57. Comentário idêntico  tece  também  

Thomaz  de  Mello  Breyner  no  fim  do  século. 

Segundo a  obra  “ Artes de amar da burguesia (edições do instituto de ciências  

sociais da universidade de Lisboa) Aproximações e Ensaios”, as mulheres  começam  

a  passear-se  pelas  ruas,  a  frequentar  os  passeios,  a  suspirarem pelos  bailes.  À rua  

as  burguesas  acorriam  festivas,  satisfeitas,  participativas: “Ninguém  vive  no  seu  

interior.  Vive-se na rua,  ou  no  café.  A casa aborrece, a família não  nos  interessa.  

As  casas  são  pequenas,  mal  arejadas,  sem  conforto”58. 

A participação da mulher no colorido da  cidade  pressupunha  da  sua  parte  uma  

atuação  artística  e  uma  identidade  social.  Atuação  artística,  porque  a  ordem  

pública  se  satisfazia  precisamente  através  da  criação  de  signos  e  artifícios  que  

estavam  associados  à  simbolização  do  corpo;  identidade  social,  porque  nesse  teatro  

de  representação  que  era  a  rua,  a  identidade  surgia  como  “  ponto  de  confluência  

entre  o  desejo  de  bem  aparentar  e  as  condições  necessárias  à  realização  desse  

desejo”59. 

Contudo, nem sempre aquilo que  a mulher  em  público  aparentava  ser,  

correspondia  ao  que  na  intimidade,  realmente  era: “Quantas,  às  nove  horas  da  

                                                 
57 Idem, p. 201 
58 Pais, José Machado.  Artes  de  Amar  da  Burguesia:  a  imagem  da  mulher  e  os  rituais  de  galanteria  

dos  meios  burgueses  do  século  XIX. Lisboa: Instituto  de  Ciências  Sociais, 1986,  p. 14 
59 Idem, p. 20 
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manhã,  esperam à  janela,  lindamente  penteadas,  o  seu  namorado,  e  no  entanto  

ainda  não  lavaram  os  pés  nem  tencionam  lavá-los?  Quantas, a  gente  vê  ai  nas  

ruas,  nos  teatros  e  nos  passeios,  elegantes  e  bem  vestidas,  que  trazem  umas  

meias  de  três  dias  e  uma  camisa  de  quatro,  atravessando  o  terrível  período  

menstrual?”60.  A rua era, por excelência, o palco da representação teatralizada da 

mulher burguesa. 

A  Sennet,  devemos  a  ideia  de  fazer  uma  abordagem  histórica  e  comparativa  

das  mudanças  da  imagem  da  mulher  no  cenário  da  rua,  onde  a  vida  pública  

moderna,  baseada  numa  sociedade  secular  e  burguesa,  se  manifestou  pela  primeira  

vez:  a  cidade  cosmopolita.   

A silenciosa linguagem do corpo dificilmente poderia  deixar  de  atuar  nos  meios  

burgueses  e  urbanos  de  Portugal  do  século  XIX,  onde  a  aparência,  era  o  

fundamento  de  uma  posição  social  sujeita  a  um  controlo  público. 

Dizia uma mãe burguesa a sua filha: “Olha  filha,  se  te  não  fosse  penosa  a  

experiência,  deixava-te  casar  por  paixão,  como  se  diz,  com  o  primeiro  moço  que  

te  encantasse.  Depois, quando saísses a passeio com  teu  marido,  levarias  um  

vestidinho  de  chita,  por  não  poderes  levar  uma  glacé.  Os  tais  censores  de  folhetim  

ver-te-iam  mal  trajada  e  diriam,  no  auge  da  sua  pena:  pobre  rapariga  fez  um  

casamento  infeliz”61. 

Quanto à educação feminina, cantar,  dançar  e  tocar  um  instrumento,  chegavam  

a  considerar-se  atributos  associados  à  essência  feminina  e  capazes  de  substituir  

os  tradicionais  méritos  da dedicação  ao  lar. 

Aprender a tocar piano  era  mais  importante  do  que  saber  ler:  “  Logo  que  se  

soubesse  assassinar  qualquer  peça  de  música  e  deslizar  numa valsa (…) qualquer  

menina  estava  apta  a  não  fazer  de  todo  má  figura  num  baile  de  velha burguesia  

lisboeta”. (Francisco Câncio, Lisboa no  Tempo  do  Passeio  Público,  Lisboa,  1962,  

vol  II,  p.  283). 

Durante a primeira metade do  século  XIX,  a  rua  é  conquistada  pela  mulher:  

“A  casa  de  Lisboa,  aos  andares,  emancipou-a  da  existência  concentrada  no  lar,  

tornando-se  um  palco  resumido  para  a  agitação  da  sua  vida.  Não é que ela despreze 

                                                 
60 Idem, p. 29 
61 Idem, pp. 52-55 
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a  casa,  a  desleixe  ou  a  aborreça.  Fielmente, ela regressa contente à sua gaiola  para  

descansar  das  correrias  atrás  de  uma  ridicularia.  Mas  a  rua  é  o  seu  jardim(…)”62. 

Até ao século XIX, a vida em família predominava e a  mulher  via-se  na  

contingência  de  viver  amarrada  à  cadeira  de  costura,  intervalando,  de  vez  em  

quando,  com  a  leitura  de  um  qualquer  romance  moralista  ou  de  alguns  versos  

sobre  sentimentos  do  coração,  isto  é, o amor. 

Os futuros maridos procuravam a todo o custo domesticar as suas  noivas,  quanto  

à  exposição,  à  roupa  que  deveriam  usar,  à  atitude  que  deviam  ter  perante  a  

sociedade.  Serem sozinhas, modestas  e  caladas  era  o  que  se  esperava. 

Se as inocentes  raparigas  ousavam  chegar  à  janela,  eram  logo  alcunhadas  de  

“janeleiras”  ou  “doidas”.  Os serões em família  constituíam  círculos  fechados. 

Nunca as famílias iam  a  um  espetáculo  público  sem  que  o  chefe  não  tivesse  

antecipadamente,  avaliado  a  sua  moralidade.  Não iam para a  plateia  porque  

poderiam  ficar  junto  de  algum  atrevido.  Aos circos  só  iam  quando  havia  leões  

ou  elefantes,  pois  os  papás  achavam  indecente  que  fossem  ver  “mulheres  ou  

homens  nus”. 

Passando agora pelo  tema  da  dominação  da  mulher,  incorporada  nesta  mesma  

obra,  por  meados  do  século  XIX,  a  mulher  encontra-se  a  dominar  as  ruas.  Numa 

primeira fase, não ousam  sair  sós.  As mais aristocratas eram seguidas  por  escudeiros;  

as  burguesas  faziam-se  acompanhar  por  criadas,  parentes  ou  alguma  velha  que  

substituía  as  primeiras.  “Por  volta  de  1840,  nas  noites  de  verão,  as  senhoras  do  

high-life  repetiam  frequentemente  o  passeio  da  Lage,  que  consistia  numa  volta  

ao  Terreiro  do  Paço  e  Cais  das  Colunas  ou  Cais  de  Pedra”63. 

Estas saídas, mesmo que controladas, não evitavam o cruzamento na rua de 

diferentes categorias  sociais.  “Desde a  dama  elegante  com  o  seu  vestido  

enramalhado,  xaile  de  Tonkin  e  chapéu  gigantesco,  até  à  mulher  de  capote,  lenço  

e  cordão  de  trinta  moedas”.64 

Sendo assim, as “mulheres duvidosas”, que habitualmente se distinguiam das 

demais por usarem  capote  azul,  cruzavam-se  no  mesmo  espaço  público  com  as  

mulheres  consideradas  “respeitáveis”,  o  que  contribuiu  para  que  as  instâncias  do  

poder se preocupassem  com  esta  confusão  social,  procurando  através  da  

                                                 
62 Idem, pp. 56-57 
63 Idem, pp. 58-69 
64 P. de Carvalho, Lisboa de Outros Tempos, Lisboa, 1898, Vol I 
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regulamentação  da  prostituição,  impor  uma  certa  ordem  nas  ruas.  As  próprias  

crianças  eram  objeto  de  um  processo  de  socialização  que  as  convidada  a  

integrarem-se  no  modelo  de  coquetaria  dominante. 

Segundo uma outra  obra, “Senhoras e mulheres  a sociedade portuguesa do 

século XIX”,  de  Irene  Vaquinhas,  a  mulher  no  século  XIX  utilizava  o  seu  poder  

para  defender  a  sua  ordem  social  e,  de uma  forma  construtiva,  promover  a  

mudança. 

Esta promoção da mudança,  originou  o  progresso  da  sociedade,  sendo  

acompanhada  pela  crescente  valorização  do  papel  social  das  mulheres,  que  são  

orientadas  e  colocadas  ao  serviço  da  classe  dominante,  que  é  a  burguesia  social. 

Por questões de precaução social, não se  negava  a  sua  influência  dominadora. 

De acordo com  a  obra,  “História  das  Mulheres  no  Ocidente”,  de  Georges  

Duby  e  Michelle  Perrot,  “  Há  que  recusar  a  ideia  de  que  as  mulheres  seriam  

em  si  mesmas  um  objeto  de  história.  É o  seu  lugar,  a  sua  condição,  os  seus  

papéis  e  os  seus  poderes,  as  suas  formas  de  ação,  o  seu  silêncio  e  a  sua  palavra,  

é  a  diversidade  das  suas  representações”65, que  realmente  importa  estudar. 

Segundo esta obra,  o  século  XIX,  é  o  século  em  que  a  vida  das  mulheres  

muda,  é  o  tempo  da  modernidade  e  da  afirmação  do  indivíduo  “  de  corpo  

inteiro”. 

Contudo, segundo a obra “Imagens da mulher na imprensa feminina de 

oitocentos”, de Ana Maria  Costa  Lopes, a  mulher  no  século  XVIII,  exprimia-se  

um  pouco  à  vontade  em  público,  acabando  por  se  revelar  mesmo  a  nível  literário  

ou  artístico. 

O Padre Paulino António Cabral de Vasconcelos apresentou  uma  crítica,  em  

meados  de  Setecentos,  face  à  visibilidade  da  mulher,  e  a  mudança  dos  costumes.  

A sua critica apresentava um  tom  de  mentalidade  da  época: “  Uma  mulher  de  bem  

em  outra  idade/  Raras  vezes  em  público  se  via/  Hoje  se  mostram  todas,  que  

seria/  O  nunca  aparecer,  rusticidade//.  Falar  com  um  peralta  era  maldade,/  Cortejá-

los  agora  é  galhardia;/  A  dança  desdourava  a  que  sabia,/  É  hoje  o  não  dançar  

simplicidade”66 

                                                 
65 Duby, Georges e  Perrot, Michelle. História das Mulheres no Ocidente. Porto: Afrontamento, 1993-

1995,  p.  3 
66 ) Lopes,  Ana  Maria  Costa. Imagens da mulher na imprensa feminina de oitocentos. Lisboa: Quimera, 

2005,  p.  144 
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A mulher moderna era considerada  como  “  a  desavergonhada  da  donzela  que  

deixava  em  casa  a  roca  e   o  fuso,  as  aias (…)  e se atrevia a  ir  passar  as  noites,  

até  às  10 horas,  a  assembleias  onde  (…)  encontrava homens”67. 

Esta transgressão feminina dos procedimentos e das  regras  tradicionais  que  lhe  

impunham  uma  correta  forma  de  estar  na  sociedade,  foi  criticada.  Porém as 

mulheres não  ouviram  essas  criticas  e  mantiveram  a  sua  postura.  Segundo Maria 

Antónia  Lopes,  deu-se  igualmente  uma  modificação  da  utilização  do  espaço,  

principalmente  doméstico:  “  De  local  de  clausura,  recato,  silencia  o  trabalho,  

transforma-se  em  local  de  convívio,  expansividade  e  divertimento.  Estavam 

reduzidas a mães  e  esposas?  Elas exigirão cada  vez  mais  intensamente  outro  papel: 

viver  em  e  para  a  exibição, a  alegria”68. 

Essa  nova  forma  de  sociabilidade,  estende-se  no  leque  social  e  urbano  em  

Lisboa  e  nas  cidades  provincianas.  As  casas  passaram  a  abrir-se  aos  amigos  de  

ambos  os  sexos  que  se  reuniam  para  conversar,  cantar,  tocar,  dançar,  jogar. 

Mas  a  música,  a  dança  e  o  jogo  assumiram  um  papel  determinante.  “Cultiva-

se  a  literatura,  línguas,  convívio  social  e  cuidadosa  aparência”69. 

De acordo  com  Maria  de  Lourdes  Lima,  no  capítulo  intitulado  de “  A  

expressão  pública  feminina:  os  salões, os  outeiros,  as  assembleias  e  os  saraus”,  

incorporado  nesta  mesma  obra,  nos  salões  oitocentistas,  as  mulheres  

desempenhavam  um  papel  de  relevo,  uma  vez  que  fomentavam  a  criação  literária  

e  animavam  os  autores “com  aplausos  e  prémios”  e  apresentavam  as  suas  próprias  

composições. 

Em suma, verificou-se que a mulher muda a sua imagem, mas continua a ser um 

ser doméstico e procriador. 

Posto isto, compete-nos evoluir para o próximo capítulo, que se intitula  por:  “A 

elite  burguesa,  a  elegância  e  a  demarcação  de  comportamentos”.  Partindo das 

condições de vida  e  de  trabalho  das  mulheres  no  século  oitocentista,  decidimos 

centrar o nosso estudo na condição feminina burguesa e urbana,  em  que  se  baseará  o  

nosso  capítulo 2.1. Neste capítulo, iremos referir  a importância da moda e da imagem 

exterior da mulher para a sua integração em determinada classe social. Disso dependia 

                                                 
67 Idem,  p.  144 
68 Idem,  p.  145 
69 Idem,  p.  146 
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a manutenção dos seus círculos de relacionamentos, as possibilidades de fazer um bom 

casamento, etc. 
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2.-A elite burguesa, a elegância e a demarcação de 

comportamentos 

Partindo das condições  de  vida  e  de  trabalho  das  mulheres  no  século  

oitocentista,  decidimos centrar o nosso estudo na condição feminina burguesa e urbana,  

em  que  se  baseará  o  nosso  capítulo  2.1.1. Neste capítulo,  iremos  referir  a 

importância da moda e da imagem exterior da mulher para a sua integração em 

determinada classe social. Disso dependia a manutenção dos seus círculos de 

relacionamentos, as possibilidades de fazer um bom casamento, etc. 

 

2.1. A  moda,  imagem  “  exterior”  da  mulher  elegante 

Neste segundo  capítulo,  pretendemos  enquadrar  dois  periódicos  que  se  

designam  por  “  Correio  das  Damas”  (1836)  e  “  Semana  de  Lisboa:  suplemento  

do  jornal  do  comércio”  (1893),  relativos  à  imagem  exterior  da  mulher,  influenciada  

fortemente  pela  moda,  que  inspirada  no  estrangeiro,  importava  tendências,  que  

ditavam  a  elegância  e  o  bom  gosto. 

Nestes dois  periódicos,  respetivamente,  são  retratados  os  vestidos  e  penteados  

da  época,  bem  como  artigos  que  reportam  a  moda,  o  convívio  dos  bailes,  jantares,  

assembleias,  reuniões,  alguns  artigos  sobre  mulheres  influentes  da  época. 

Existirão igualmente, em  alguns  números  do  segundo  periódico,  artigos  com  

uma  espécie  de  síntese  com  todos  os  detalhes,  sobre  o  acontecimento  mais  

importante  e  elegante  da  semana,  que  informava  os  leitores  sobre  as  novidades  

tanto  no  interior  do  país  como  no  estrangeiro. 

Abordam-se, em  termos  de  moda  e  elegância,  os  toucados  mais  belos,  bem  

como  a  sua  diversidade;  os  vestidos  elegantes  e  as  suas  sedas  particulares.  A  

moda  era apreciada  pelas  variadas  classes  sociais,  que  procuravam  exibir  a  

elegância  e  a  altivez,  logo  as  redações  dos  jornais  procuravam  agradar  o  bello  

sexo  e  alertar  para  as  mais  recentes  novidades  de  moda,  os  enfeites  que  estavam  

sujeitos  a  uma  maior  aceitação,  tais  como  os  lenços  mais  belos. 

Os  trajes  mais  ricos  e  de  mais  delicado  gosto  surgiam  nos  bailes  e  os  

salões  lisboetas  ofereceram  nessa  última  década  do  século  XIX  a  maior  e  mais  

brilhante  variedade  de  moda. 
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Este  capítulo  foi  útil  no  conjunto  do  trabalho,  uma  vez  que  nos  deu  uma  

noção  mais  completa  sobre  o  ambiente  que  vivia  na  Lisboa  oitocentista,  no  que  

à  moda  diz  respeito, a  elegância  do  bello  sexo,  que  procurava  exibir  o  bom  gosto  

e  a  etiqueta,  bem  como  a  influência  do  estrangeiro,  que  leva  Portugal  a  importar  

tendências  que  afirmavam  classes  sociais. 

 

2.1.1 Correio das Damas (1836) 

Era considerada uma praxe seguida por  todos  os  jornalistas,  abrir  os  jornais  

com  uma  espécie  de  introdução,  ou  exposição,  com  o  objetivo  de  informar  os  

leitores  sobre  os  aspetos  que  seriam  abordados  nas  várias  redações. 

No entanto, este jornal estava liberto dessa  tarefa,  uma  vez  que  não  se  ocupava  

de  tratar  objetos  políticos,  mas  sim  de  escrever  a  história  da  moda. 

Segundo os autores deste jornal, não existia um historial relativamente  aos  

assuntos  ligados  à  moda,  ao  contrário  do  que  sucedia  com  outros  assuntos  sobre  

os  quais  os  antigos  reuniram  ou  cultivaram  diversos  conhecimentos. 

Existiam muito poucas referências relativamente à moda da época, o  que  obrigou  

os  autores  deste  jornal  a  recorrer  a  uma  combinação  de  noções  vagas,  bem  como  

os  levou  a  arriscar  em  algumas  conjeturas,  de  modo  a  fundamentar  a  parte  

cronológica  da  história  da  moda. 

“Por  mais  conjecturas  que  arrisquemos  acerca  das  modas,  o  que  não  pode  

entrar  em  dúvida  é  que,  desde  que  os  primitivos  pais  do  género  humano  foram  

expulsos  do  Paraíso,  sempre  houve  quem  se  vestisse”70. 

Os costumes dos diversos povos, os pensamentos, a própria civilização e o tipo de 

clima,  influenciaram  desde  sempre  e  de  uma  forma  significativa  a  variedade  e  o  

método  de  vestir. 

“Os  primeiros  habitantes  do  orbe  terrestre  cobriram-se  com  as  folhas  das  

árvores,  as  pelles  dos  animaes,  e  as  pennas   das  aves”71 Contudo,  à  medida  que  

a  civilização  se  foi  desenvolvendo,  cresceu  o  desejo  de  transformar  em  cómodo  

e  agradável,  o  que  até  ali  era  meramente  necessário. 

“Os  povos  do  Meio  dia,  por  onde  indubitavelmente  começou  a  moda,  não  

podendo  supportar  nem  o  excessivo  abafo,  nem  a  extrema  ligeireza  do  primitivo  

                                                 
70 In O  correio  das  damas:  jornal  de  literatura  e  de  modas, p. 1 
71 Idem,  p. 1 
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vestuário,  procuraram  inventar  géneros  mais   accommodados,  susceptíveis,  e  que  

melhor  se  quadrassem  com  as  bellas  e  engraçadas  formas“72. 

Pessoas houve, que  se  distinguiram  no  arranjo  dos  demais  artefactos,  surgindo 

desta  forma  os  modistas  e  os  alfaiates.  O gosto peculiar e delicado de  algumas  

nações,  como  afirmam  os  autores,  cresceu  de  tal  modo, que os diversos  povos,  

ansiosos  pela  superioridade, trataram  logo  de  imitar  e  exceder,  o  que  conduziu  a  

uma  variedade  de  modas. 

O Correio era enviado às  bellas  damas, que o admitiram  no  seu  toucador,  

seguras  de  que  as  várias  invenções  da  moda,  tanto  francesas  como  inglesas,  

ocupariam  constantemente  uma  parte  das  colunas  do  jornal,  tal  como  outros  

artigos  originais,  que  promovessem  o  recreio  e  a  instrução  e  que  como  afirmam  

os  autores,  lhes  servissem  como  um  passatempo  nas  horas  de  melancolia. 

Entre os vários  artigos,  contam-se  neste  primeiro  número  de  Janeiro  de  1836,  

os  seguintes:  Modas;  Momento  Feliz  d’  Um  Amante;  O  Fiador  Generoso;  As  

Rosas;  Variedades  ;  Aos  Senhores  Correspondentes; 

 

15  de  Fevereiro  de  1836  quarto  número 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Idem, p. 2-3 
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O vestido que  aqui  se  apresenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Penteado  ornado  de  fitas,  Roupão  de  cambraia  

forrado  de  seda  e  guarnecido  em  filó” 

Fonte: O correio  das  damas:  jornal  de  literatura  

e  de  modas,  p. 1 
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O vestido que aqui  se  apresenta: 

 

De acordo  com  os  autores  desta  edição  

de  fevereiro,  não  existia  nada  mais  que  se  

reproduzisse  como  a  Moda,  experiência  

adquirida  através  do  justo  recreio  

proporcionado  por  este jornal  e que  havia  

sido  prometido  às  belas  damas. 

A moda não tinha  descanso,  sempre  

ativa  e  vigilante,  tudo  servia  para  fazer  

realçar  a  graça  do  bello  sexo,  a  população  

feminina,  sujeita  a  uma  agradável  variedade,  

que  de  dia  para  dia,  se  preparava  nos  

toucadores. 

“É certo  que  apezar  da  sua  atividade  e  

vigilância,  não  esperávamos  vêr  nos  

decantados  salões  da  famosa  Ulyssea,  

reunidas  tanta  beleza  e  elegância,  a  tanta  

louçania,  e  a  tão  artificiosa  mas  engraçada  

singeleza!  Parecia que o  bom  tom  havia  abandonado  o  resto  da  Europa  para  vir  

habitar  na  capital  da  Lusitania! “73. 

Os trajes  mais  ricos  e  de  mais  delicado  gosto  surgiram  nos  bailes. Os 

vestuários dos  antigos  Gregos,  Escoceses  e  Romanos,  vieram  reunir-se,  e  os  salões  

lisboetas  ofereceram  nessa  última  década  a  maior  e  mais  brilhante   variedade de  

moda. 

A delicadeza e o  bom  gosto  predominaram  nas  reuniões. Os bailes  deleitavam  

os  autores  do  jornal,  bem  como  a  atenção  a  que  estavam  sujeitas  as  beldades  

lusitanas,  “  mal  repousadas  das  ultimas  valsas,  contradanças,  e  galopadas”74. 

 

“ Figurino 1º. – Vestido  de  imitação  de  blonde (em blonde- illusion) aberto 

adiante e  enfeitado com tufus  (ruches)  de  filó  de  seda  postas  em  S  adiante  na  

                                                 
73 Idem 
74 Idem 

“Nº  1  Penteado  ornado  de  flores. Nº  2 e 

3  Penteados  ornados  de  perolas.  Chapeo  

de  veludo”. 

Fonte: O correio  das  damas:  jornal  de  

literatura  e  de  modas,  p. 1 
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saia,  e  seguras  com  laços  de  fita.  As mangas com ruches formando revezes. Penteado  

adornado  com  fitas  e  flores”75 

“Figurino  2º. -  Vestido  de  Setim  branco,  guarnecido  com  ruches  de  blonde.  

Penteado como  o  do  1º.  Figurino”76. 

Entre  outros  artigos  contam-se :  A  febre  por  amor;  Noticia  biográfica  sobre  

Lesage;  Bailes;  Despedida  de  Julieta  e  Romeu77 

 

1 de Março de 1836 quinto número 

A Primavera surtia efeitos nos jardins e nos prados, tal como assegurava mudanças 

no campo da Moda, deixando as  bellas  damas  no  esquecimento,  apresentando-as  aos  

olhos  dos  autores  do  jornal  adornadas  com  os  pesados  vestidos  de  Inverno. 

Ainda duravam os bailes e as assembleias na capital lisboeta, e a moda consultava 

e dirigia os  enfeites  que  deveriam  adornar  o  bello  sexo,  na  presente  Estação. 

 

Descrição dos trajes: 

“Os  toucados  tem  perdido  as  suas  formas  primitivas,  e  as  tem  tomado  tao  

vadas,  que  estão  sendo  hoje  um  objeto  de  méra  fantezia,  como  temos  observado  

não  só  nas  assembleias, mas  também  nos  teatros  e  mais  reuniões:  todavia,  d’  

entre  aqueles  que  ultimamente  vimos  merecem  particular  menção,  pela  sua  

originalidade,  os  que  apresentam  a  forma  dos  antigos  bonnets,  que  usaram  as  

elegantes  Hespanholas  do  tempo  de  Fernando  e  Isabel  Catholicos;  e  os  de  veludo  

preto  enfeitados  com  grinaldas  de  rosas”.78 

De acordo com os  autores  deste  número,  qualquer  senhora  que  se  apresentasse  

com  um  toucado,  que  não  cumprisse  as  alterações  exigidas  pela  Moda,  daria  

incontestável  prova  de   um  gosto  muito  pouco  delicado,  ou  elegante. 

“Os vestidos de  setim  por  baixo  dos  de  filó de  seda,  ou  de  escomilha,  

ornados  de  flores,  vão  estando  muito  em  voga.  As mangas justas, lizas,  e  com  

punhos,  começam  a  aparecer,  e  nos  tem  causado  surpresa  a  sua  ressureição;  

porém  não  diremos  que  ellas  fiquem  bem  a  todas  as  Senhoras”79. 

                                                 
75 Idem 
76 Idem 
77 In A Semana de Lisboa: suplemento do jornal do comércio, Nº 12, p. 94 
78 In O correio das  damas: jornal de  literatura e de modas, p. 14 
79 Idem, p. 15 
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As romeiras  de  setim  côr  de  rosa,  que  eram  guarnecidas  de  frouxel  de  

Cysne,  continuaram  a  usar-se  e  as  Pelisses  de  setim  forradas  de  diferentes  peles,  

não  foram  completamente  abandonadas,  mas  segundo  o  jornal, estariam  sujeitas  a  

uma  futura  reforma. 

 

Explicação  da  Estampa: 

 

“Figurino 1º.  Vestido de  setim  cinzento,  enfeitado  com  fôfos  de  setim  côr  

de  roza.  Mangas lizas  guarnecidas  de  renda.  Penteado  adornado  com  grinalda  de  

rosas  de  toucar”80. 

 

“Figurino 2º. -  Vestido de  um  novo  género  de  aplicação  sobre  filó  de  seda.  

Cinto,  e  laços  das  mangas  de  setim  azul”.81 

 

Entre os  restantes  artigos,  contam-se:  Anna  Boleyn;  Desafogo  d’um  

Proscripto;  Emigração  para  a  America  do  Norte;  Resposta;  Carta  de  Ziul  a  

Armia;  Baile;  Variedades.82 

 

15  de  Março  de  1836  sexto  número 

 

O vestido  que  aqui  se  apresenta: 

                                                 
80 Idem,  p. 16 
81 In O  correio  das  damas:  jornal  de  literatura  e  de  modas,  p. 16 
82 Idem, sexto número, p. 41 
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“Penteado com rosas 

sobre o  lado  esquerdo,  

vestido  de  setim  axul  com  

túnica  de  escomilha  da  

mesma  cor”. 

De acordo com o sexto 

número do jornal, de todos os 

enfeites  que  adornam  o  

bello  sexo  as  perolas  

podem,  com  razão,  

reclamar  a  mais  antiga  

origem.  Têm-se perpetuado 

debaixo de  mil  formas  

diversas,  devido  ao  seu  

reconhecido  valor  e  ao  

brilhante  efeito  que  

produzem 

 

 

 

Posteriormente surgiram as toucas à  Cleópatra,  com  uma  grande  elegância  e  

reputação.  Cobriam a cabeça e, diminuindo, iam acabar a meio da  fronte. 

“A forma destas  é  em  tudo  oposta  às  que  se  usaram  na  idade  media,  que  

deixam  ver  a  testa  toda,  e  a  parte  posterior  da  cabeça.  A daquele  novo  enfeite  

temos  visto  outros,  que  não  lhe  são  inferiores,  sendo  estes,  os  penteados  ornados  

de  flores,  de  laços  de  grinaldas,  de  perolas,  e  até  mesmo  de  vidrilhos”.83 

Entre alguns desses adornos, os autores  do  jornal,  esperavam  ver  interlaçadas  

com  os  bordados  em  ouro  as  antigas  lantejoulas. 

Um outro penteado, que de acordo com o jornal, agradava  nas  grandes  e  

pequenas  reuniões,  era  o  ornado  de  um  ou  dois  fios  de  pérolas  ou  de  ouro,  que  

atravessavam  a  testa,  e  vinham  acabar  nas  duas  extremidades,  rodeando  dois  

ramalhetes  de  flores. 

                                                 
83 Idem, p. 35 

Fonte: O correio das damas: jornal de literatura e de modas, p. 

35 
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Vestidos:  “  As  senhoras  que  querem   guardam  um  meio  termo  entre  as  

mangas  largas,  ou  lizas ,  usam  das  fofas,  separando-as  em  três  distancias,  o  que  

faz  diminuir  muito  a  sua  circunferência:  em  fim  para  que  as  senhoras  possam  

conservar  sempre  uma  largura  de  espaduas  elegante,  deverão  colocar  na  parte  

superior  das  mangas  laços,  ou  cousa  similhante  que  os  substitua,  aonde  possam  

suspender-se  os  cabeções,  ou  romeiras,  etc”.84 

Vestidos de  Setim:  “  Os  vestidos  de  setim  lavrado  que  mais  admirados  tem  

sido,  são  adornados  com  um  folho  de  renda  de  seda, não  muito  franzido,  a  fim  

de  que  fiquem  as  pregas  em  distancias  iguaes, às  da  saia;  estes  mesmos  vestidos  

nós  os  temos  visto  com  duas  ordens  de  folhos  de  renda  de  seda,  sendo  destas  a  

superior  um  pouco  mais  estreita,  mas  com  o  mesmo  desenho.  Os vestidos  de  

setim  preto  com  mangas  lizas,  guarnecidos  de  folho  de  renda  de  seda  da  mesma  

cor,  e  peitilho  ornado  da  mesma  renda,  suspendido  sobre  as  espaduas  por  dous  

camafeos,  também  vão  estando  muito  em  voga”.85 

Bonnets: “Jámais  se  viu  a  moda  mais  generalizada  do  que  está  sendo  a  dos  

bonnets.  Este enfeite,  sob  diversas  formas,  não  só  se  vê  nos  teatros,  e  nas  

assembleias;  mas  em  toda  a  parte  aonde  se  encontra  o  bello  sexo.  A  sua  variedade  

tem  concorrido  para  terem  atualmente  tantas  e  diferentes  denominações”86. 

Pela manhã  usavam-se  os  bonnets  de  cassa,  enfeitados  do  lado  esquerdo  

com  um  laço  da  mesma  fazenda  guarnecido  em  filó  de  seda,  ou  de  renda.  Eram 

os bonnets geralmente  adotados. 

Nos  roupões  de  setim,  e  nos  de  lã,  usavam-se  mangas  bastantes  largas,  

franzidas  em  todo  o  comprimento  e  costura,  com  uma  certa  ordem  de  botões,  ou  

de  laços. 

Explicação da  estampa: “  Vestido  de  escomilha  azul  claro,  à  maneira  de  

túnica,  enfeitado  com  tofos  e  flores;  saia  de  setim  da  mesma  cor,  ornada  de  

folho  de  renda  de  seda  e  rosas.  Mangas  curtas  com  o  mesmo  efeito.  Penteado  

ornado  de  rozas  e  pétalas”87 

                                                 
84Idem, p. 35 
85 In O correio das damas: jornal de literatura e de modas, p. 41 
86 Idem, p. 41 
87 Idem, p. 41 
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Entre  os  restantes  artigos  contam-se:  Costumes  Americanos;  Sir  Walter  Scott;  

Viagem  Sentimental;  As  azas  d’  Amor;  População  do  Globo;  Variedades.88 

 

2.1.2  A  semana  de  Lisboa:  suplemento  do  Jornal  do  Commercio  (1893) 

Este  jornal  não  é  conhecido  por  fazer  apresentações  ou  programas.  A Semana  

de  Lisboa  pautava-se  pela  tentativa  de  fornecer  semanalmente  aos  assinantes  do  

Jornal  do  Comércio  um  número  de  agradável  e  fácil  leitura.   

A primeira  página  do  jornal  era  consagrada  ao  medalhão  das  personagens  

portuguesas  políticas,  militares,  profissionais,  cientificas,  literárias,  financeiras,  

comerciais,  industriais  e  até  mundanas. 

 

Nº  5:  29  de  janeiro  de  1893  Artigo  Chronica  Elegante   

“Só  n’um  paiz  como  o  nosso,  de  um  clima  tão  ameno,  de  um  ceo  tão  

azul,  de  uma  atmosfera  tão  suave,  se  pôde,  em  pleno  mês  de  janeiro,  inaugurar  

uma  série  de  gardenparties,  como  a  que  inaugurou  terça  feira,  no  jardim  da  sua  

formosa  vivenda,  o  nosso  presado  amigo  sr.  Bernardo de  Pindella”.89 

Aqueles que  se  encontravam  em  Madrid,  Paris,  Londres  ou  em  Berlim,  

conviviam  com  temperaturas  muito  baixas,  logo  não  poderiam  compreender  “  a  

delicia  de  estar  durante  três  horas  ao  ar  livre  n’um  jardim,  assistindo  ao  

entusiasmo  com  que  algumas  senhoras  e  alguns  elegantes  disputam  entre  si  uma  

partida  de    lawn-  tennis!”90. 

Contudo, essa delícia fora sentida  pelas  pessoas  que  tiveram  a  honra  de  ser  

recebidas  pela  srª.  Mathilde  dos  Anjos  Pindella,  que  dispensou  a  todas  as  suas  

visitas  a  “  mais  graciosa  e  mais  captivante  amabilidade”91 

Segundo este  artigo,  foram  passadas  três  horas  encantadoras,  no  convívio  

adorável  de  um  grupo  de  senhoras  da  primeira  sociedade,  que  assistiam  às  

peripécias  da  partida,    admiravam  o  agradável  e  deslumbrante  panorama,  que  se  

desenrolava  sobre  o  Tejo,  “  desde  os  frondosos  pinhaes  do  Alfeite  até  às  verdes  

e  distantes  colinas  da  Trafaria”92. 

                                                 
88 Vaquinhas, Irene.  Senhoras e Mulheres na sociedade portuguesa do século XIX. Lisboa:  Colibri, 2000, 

p. 15 
89 In A semana de Lisboa:  suplemento do Jornal do Commercio  (1893),  p.  47 
90 In Um novo Tempo de História, Parte 3, História A, 11º Ano 
91 In Nº 5:  29 de  janeiro  de  1893  Artigo  Chronica  Elegante, p.  47   
92 Idem, p. 47 
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Entre o grupo  de  jogadores  de  lawn-  tennis  figurava  Sua  Alteza  o  sr.  Infante   

D.  Affonso, que quis dar uma prova de estima ao  sr.  Bernardo de  Pindella,  com  que  

o  distinguia. 

 

Nº. 6: 5  de  fevereiro  de  1893  Artigo  Chronica  Elegante  

“No domingo  passado,  o  sr.  D.  Fellipe  Mendes  de  Vigo,  ilustre  representante  

de  Hespanha  em  Lisboa,  deu  nas  salas  da  legação  o  ultimo  baile  antes  de  partir  

para  o  seu  novo  posto  de  embaixador  junto  à  corte  imperial  da  Allemanha”93 

(55). 

Segundo  este  artigo,  fora  um  evento  bastante  concorrido  e  animado;  “  mas,  

apesar  do  entrain  das  valsas,  e  da  alegria  que  deve  reinar  sempre,  quando  n’uma  

mesma  sala  se  reúnem  tantas  senhoras  que  se  recomendam  pelas  graças  de  

formusura  e  pelos  encantos  do  espírito,  o  certo  é  que,  através  d’ esse  jubilo,  

denunciava-se  em  todas  as  pessoas  um  sentimento  de  saudade  por  ser  aquella  a  

última  receção  feita  pela  srª.  D.  Paz  Mendes  de  Vigo  às  pessoas  que  tiveram  o  

prazer  de  a  conhecer  aqui”94. 

O baile  teve  início  às  10  horas,  e  terminou,  depois  de  um  delicado e    

requintado  serviço  de  buffete,  perto  das  3  horas  da  madrugada.  Segundo  os  

autores  do  jornal,  a  srª-  D.  Paz  Mendes  de  Vigo,  acompanhada  pela  sua  filha,  

fez  as  honras  da  casa  com  “  a  mais  penhorante  e  mais  graciosa  amabilidade”95. 

Na  quarta  feira,  houve  em  casa  da  srª.  D.  Anna  de  Serpa  Pimentel,  o  

costumado  “  five- o’  clock-tea,  que  esteve  muito  concorrido,  e  no  qual  

Mademoiselle  Guedes,  filha  dos  srs.  Condes  de  Almedina,  recitou  um  espirituoso  

monólogo  em  francez”96. 

 

 

                                                 
 93In Nº. 6:  5  de  fevereiro  de  1893  Artigo  Chronica  Elegante 
94 Idem 
95 Idem 
96 Idem 
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Artigo:  Modas 

Segundo este artigo de  

jornal,  nos  círculos  elegantes  

falavam-se  das  alterações  que  

diziam respeito à toilette  

feminina. Parecia mais 

prudente, para não se  cair “nos 

erros dos políticos, abstermo-

nos de vaticinios e deixarmos 

em paz as  discussões  sobre as 

crinolines, as mangas e os 

chapéus, para  descrevermos  

algumas  das  toilettes  da  corbeille  da  Princesa  Maria,  filha  do  Duque  d’  

Edimburgo”97. 

O  casamento  da  Princesa  Maria  com  o  Príncipe  Fernando  foi  alvo  de  

comentários  nesta  crónica  de  jornal,  que  não  se  cingiu  a  descrições  alheias  das  

toilettes,  mas  sim  pelos  trajes  mais  elegantes  que  faziam  parte  do  enxoval  da  

futura  rainha  da  Roménia. 

“Para  soirée,  um  encantador  vestido  de  poult  de  soie  furta  côres  rosa  e  

verde.  Em  baixo  na  saia,  na  cauda  e  continuando  pelas  costuras  da  saia, um  

bordado  muito  ligeiro  de  flores,  feito  a  torçal  de  cores,  e  a  draperie  do  corpo  

decotada  e  as  mangas  curtas,  mas  muito  bouffantes,  são  de  veludo  verde  pálido.  

Para  recepção  do  dia,  notamos  um  vestido  de  veludo  glacé  com  uns  maravilhosos  

tons  furta  côres”98. 

“O corpo, sem quartos, é apertado por  um  cinto  alto,  formado  de  passemanaria  

de  ouro  e  sedas  de  diversos  tons  de  verde.  A saia é lisa, as mangas com os 

conhecidos  poufs  na  parte  superior,  apertando  a  começar  do  cotovello,  com  

passemanaria  egual  à  do  cinto”. 

Neste  artigo  eram  também  dados  alguns  pareceres  sobre  costumes,  que  

poderiam  interessar  às  prezadas  leitoras  deste  jornal,  proporcionando-lhes  a  ousadia  

de  puderem  usar  outros  trajes  elegantes  nas  respetivas  ocasiões: “ É de  crepón  de  

                                                 
97In Semana de Lisboa:  suplemento do jornal do comércio, Artigo Modas,  p.  6 
98Idem, p. 6 

Fonte: Nº. 6:  5  de  fevereiro  de  1893  Artigo  Chronica  

Elegante 
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seda  azul  gendarme,  o  corpo  completamente  liso  tem  gola  e  punhos  de  veludo  

côr  de  rosa  pálido,  em  quanto  que  a  jalequinha,  de  crepón  egual  ao  da  saia,  é  

bordada  de  sedas  de  côres  orientais,  e  a  saia  tem  duas  tiras  de  panno  com  

bordados  no  mesmo  género”99. 

 

Nº. 8:  19  de  fevereiro  de  1893 

Artigo:  Duquesa  de Palmela  

De acordo com este artigo, devido 

à sua vasta e variada leitura, a sua 

convivência intelectual com 

todos os que se ocupavam da 

questão  social,  e  sobretudo  

devido  ao  impulso  do  seu  

coração,  nasceu-lhe  a  crença  na  

ciência.  É  o  seu  progresso  no  

caminhar  constante  para  a  

perfeição,  que  ela  quis  traduzir  

na  estátua  do  Génio. 

“Mostrando-me  esse  corpo  

d’  adolescente  em  cuja  cabeça  

flameja  a  chama  da  inspiração,  

e  cujo  olhar  procura  com  ardor  nas  trevas  do  desconhecido,  que  um  facho  na  

mão  direita  vai  alumiando,  a  ideia  que  esclarece,  a  teoria  que  explica  o  mundo  

material,  o  facto  que  resolve  o  problema  da  historia,  a  descoberta  que  ajuda  a  

medicina  a  diminuir  as  dores  da  misera  humanidade,  a  figura  da  esculptora  

destacava-se  junto  ao  plintho  em  que  o  “geno  da  sciencia”  parecia  querer  voar  

na  ancia  de  progredir,  e  significava  ela  própria  superiormente  o  “ génio  da  arte”,  

na  sua  manifestação  mais  bela-  a  aspiração  para  o  bem”100 

 

                                                 
99 Idem, p. 7 
100 Idem, p. 79 

Fonte: A semana de Lisboa:  suplemento do jornal do  

comércio, Nº. 8: 19  de  fevereiro  de  1893, Artigo  Duquesa  

de  Palmela,  p. 79 
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Artigo: Chronica  Elegante  

Segundo este  artigo,  uma  das  mais  brilhantes  festas  a  que  a  nossa  sociedade  

elegante  assistiu, foi  sem  dúvida  o  baile  costumé  dado  na  segunda  feira  de  

carnaval  em casa do  sr.  Jorge O’Neil. 

“A variedade pitoresca dos trajes, a riqueza  e  gosto  artístico  do  adorno  das  

salas  e  a  animação  e  a  alegria  que  sempre  reinou  na  festa  faziam  evocar  os  

esplendidos  bailes  de  máscaras,  que,  n’outros  tempos  se  realizaram  nos  sumptuosos  

palácios  de  Veneza”101. 

Imprimiu  um cunho  especial  à  festa  a  presença  de  Sua  Alteza o  Sr. Infante 

D.  Affonso,  que  segundo  os  autores  deste  artigo,  procurou  demonstrar  simpatia  

aos  donos  da  casa,  demorando-se  no  baile,  e  dançando  constantemente  até  ao  fim  

da  festa. 

 

 

Artigo: Modas  

Em Berlim, na livraria do palácio do defunto Imperador Frederico, esteve exposto, 

durante  muitos  dias  o  enxoval  da  princesa  Margarida,  irmã  do  então  Imperador  

da  Alemanha, que casou  com  o  Príncipe  Frederico  Carlos  de  Hesse  Cassel. 

Este  artigo  de  jornal  baseia-se  na  descrição  das  peças  de  vestuário  a  utilizar  

pela  Princesa.  “  Todos  as  malas  e  os  estojos  teem  o  monograma  da  Princesa  

com  a  coroa  real. Estavam  expostos  vinte  vestidos  entre  os  quaes  notamos  um  

de  setim  branco  com  manto  de  côrte  bordado  a  ouro,  um  de  panno  azul  pallido  

guarnecido  de  peles,  outros  de  setim  branco  duchesse,  bordado  de  malmequeres  

e  um  de  corte  feito  de  crepe  de  Chine  amarello  tecido  em  Lyão  especialmente  

para  a  princesa,  enfeitado  de  veludo  da  mesma  cor  com  bordados  a  perolas  e  

ouro,  corpo  e  cauda  guarnecidos  de  penas  de  avestruz”102 

“Entre  os  vestidos  destinados  a  jantares,  notavam-se  dois,  um  de  seda  azul  

pallido  com  rendas  de  Bruxelas  da  preciosa  coleção  da  imperatriz  Frederico  e  o  

                                                 
101 In Semana  de  Lisboa:  suplemento  do  jornal  do  comércio,  Artigo  Chronica  Elegante  p.  67 
102 Idem, p. 62 
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outro  crepe de Chine  broché  com  o  corpo  aberto  em  quadrado  e  mangas  entufadas  

até  ao  cotovello”103. 

Mas  a  joia  do  enxoval  era,  segundo  os  autores  deste  artigo,  o  vestido  de  

casamento  feito  de “  gorgorão  branco  com  cauda  de  quatro  metros  de  comprido,  

forrada  d’  arminhos,  a  saia  guarnecida  sobre  a  bainha  com  uma  tira  de  prata  e  

acima  um  folho  de  renda  de  Veneza  de  excecional  beleza,  dado  por  sua  mãe.  

Sobre  o  folho  um  delicadíssimo  desenho  de  malmequeres  bordados  a  prata  e  

draperie  de  renda  de  Veneza,  corpo  e  cauda,  tendo  a  mais  naturais  flores  de  

laranjeira  e  de  murta.  O  bordado  do  vestido  foi  feito  na  Escola  Lette  de  trabalho  

d’  agulha  de  Berlim,  instituição  muito  protegida  pela  Imperatriz  Frederico”104. 

 

Nº.  16:  16  de  abril  de  1893 

Artigo:  Chronica  Elegante   

“As festas  da  sociedade  elegante,  que  se  realisam  quando  está  prestes  a  

findar  a  ephoca  em  que  elas  se  tornam  mais  frequentes,  são  tidas,  em  geral,  com  

maior  apreço,  como  o  são  os  formosos  dias  de  sol  tépido  de  outono,  quando  já  

se  anunciam  as  tristezas  e  desolações  de  inverno”105. 

De acordo com este artigo, tinha-se já amortecido um pouco o entusiasmo que 

houvera nesse ano, quando os bailes e as  matinées  se  sucediam  sem  interrupções.  Já  

se  não  falava  em  festas  nos  salões,  e  faziam-se  projetos  para  as  reuniões  em  

lugares  como  o  campo  ou  à  beira-mar,  “  imaginando-se  a  alegria  dos  pic  nics  

sobre  a  relva  dos  prados  ou  sobre  o  areial  das  praias  e  o  aprasivel  convívio  nas  

salas,  ouvindo  perto  o  rumorejar  da  folhagem  das  árvores,  nos  jardim  de  Cintra,  

ou  o  brando  murmúrio  do  mar,  na  bahia  de  Cascaes”106  

A  sociedade  elegante  de  Lisboa,  “ enquanto  não  chegam os  primeiros  dias  

de  verão,  que  convidam  as  pessoas  mais  sensíveis  ao  calor  a  trocar  o  bulício  da  

cidade  pela  tranquilidade  dos  campos”107,  continua  em festas,  e segundo o autor  

deste  artigo,  não  se  mantinha  o  entusiasmo  e  animação  que  caracterizam  sempre  

                                                 
103 Idem, p. 62 
104 Idem, p. 62 
105 in  Semana  de  Lisboa:  suplemento  do  jornal  do  comércio,  p.  123 
106 Idem, p. 123 
107 Idem, p. 123 
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as  festas  que  se  dão  durante  o  inverno,  mas  talvez  por  isso  surge  um  maior  

encanto. 

Esta crónica refere-se ainda  ao  conjunto  de  jantares  elegantes,  que  decorreram  

durante  essa  semana  e  que  o  ilustre  ministro  do  Brasil  e  Madame  Vianna  de  

Lima  inauguraram  no  palácio  da  legação.  Foram convidadas as seguintes 

personalidades:  Baroneza  de  S.  Pedro, D.  Maria Isabel  O’  Neil,  D.  Maria Josepha  

Costa  Motta,  D.  Maria Penafiel, e  os  srs.  Barão de  S.  Pedro, Marquez  de  Penafiel,  

Jorge  O’  Neil,  Conde  de  Chromiel,  Costa  Motta  e  Alberto  Braga. 

De  acordo  com  o  autor  desta  crónica,  findo  o  jantar,  que  foi  servido  com  

o  mais  fino  gosto,  conservaram-se  os  convidados  nas  magnificas  salas  da legação, 

“  reunidos  n’um  delicioso  raout”108, em  que  se  conversou  até  à  meia  noite. 

“Madame  Vianna  de  Lima, a  formosa  e  encantadora  dona  da  casa, foi 

enexcedivel  nos  primores  da  amabilidade  que  dispensou  às  suas  visitas”109. 

 

2.1.3 Análise comparativa dos dois periódicos   

 

Ao longo da análise conjunta dos dois periódicos, conseguimos encontrar 

diferenças e  semelhanças  no modo de expor  os  conteúdos,  na  forma  como  as  

opiniões  eram  dadas  e  no  próprio  modo  de  exposição  do  autor. 

Uma das principais diferenças encontradas, remete para a exposição do autor nos 

dois periódicos, uma  vez  que o autor  do “Correio das Damas” se mantém em 

anonimato ao longo de todos os números analisados.  Por  sua  vez,  o autor da “Semana 

de Lisboa: suplemento do jornal do comércio”,  apresenta-se  com  o  nome de Gil-Berta. 

Outra diferença,  diz  respeito  ao  facto  de  os  comentários tecidos pelo periódico 

“Semana de Lisboa: suplemento do jornal do comércio”, apresentarem uma  opinião  

mais  crítica  em  relação  aos  trajes  da  época,  como  se  pode  confirmar através de 

citações como: “Lançando os olhos pela historia do vestuário feminino, e seguindo a 

sua evolução, causa pasmo ver as loucuras a que as mulheres se entregavam sem razão 

plausível para assim fazerem.”110, “Entre esses absurdos, os mais notórios e os mais 

                                                 
108 Idem,  p.  123 
109 Idem,  p.  123 
110 in  A Semana de Lisboa, Nº 20, p.158 
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estúpidos eram a crinoline e os espartilhos apertados”111, “mas o demónio da 

inconstância dormitou no peito das mulheres, e assoprou-lhes impelido pelas modistas 

e pelas costureiras: «Apertem-se. Não se contentem com a figura que a Natureza lhes 

deu, estraguem-n'a, desfigurem-n'a, ponham de parte a harmonia e a proporção, tornem-

se  umas caricaturas, estraguem a saude, e serão umas formusuras aos olhos das suas 

estupidas collegas.» A belleza está na proporção, disse o esculptor, a belleza está na 

graça, disse o pintor; mas as mulheres não o entendiam assim. A belleza, mede-se 

pensam ellas, e o seu oraculo é o atacador do espartilho.”112. 

Por outro lado, o “Correio das Damas” tece maioritariamente comentários 

positivos sobre as indumentárias das senhoras como se  pode  comprovar  pela  seguinte  

citação,  entre  muitas  outras: “ e podemos assegurar que nada há mais deleitoso à vista 

do que os coleirinhos de cassa da India bordados em relevo, representando perolas, que 

presentemente se vão vendo sobre vestidos de setim lavrado, e sobre diferentes roupões 

de veludo”113. 

 Quanto  às  semelhanças,  ambos os periódicos retrataram tendências e descrições 

exaustivas de vestuários específicos como assunto dominante na exposição textual, 

servindo todos os excertos  do  seguinte  modo: “ Folhos e mais folhos é a novidade 

desta estação. As nossas saias terão folhos, haverá folhos nos hombros, e até mangas 

todas feitas de folhinhos.114 , “ A daquele novo enfeite temos visto outros, que não lhe 

são inferiores, sendo estes, os penteados ornados de flores, de laços, de grinaldas, de 

perolas, e até mesmo de vidrilhos.”115, “Para soirée, um encantador vestido de poult de 

soie furta côres rosa e verde. Em baixo na saia, na cauda e continuando pelas costuras 

da saia, um bordado muito ligeiro de flores, feito a torçal de cores, e a draperie do corpo 

decotada e as mangas curtas, mas muito bouffantes, são de veludo verde pálido.”116, 

entre outros. 

117 

Outra semelhança aponta para o facto de quer no “Correio das Damas”, quer na 

“Semana de Lisboa: suplemento do jornal do comércio” os autores apresentarem os seus 

comentários e as suas opiniões em tom  de  desaprovação ou aprovação  relativamente  

                                                 
111 Idem, Nº 15, p. 118 
112 Idem, Nº 15, p.118 
113 In  O Correio da Damas: jornal de literatura e de modas, terceiro número, p. 17 
114 In A Semana de Lisboa:  suplemento  do  jornal  do  comércio, Nº 12, p. 94 
115 In O Correio das Damas: jornal de literatura e de modas, sexto número, p.  41 
116 In A Semana e Lisboa, Nº 6, p.47 
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à  moda em destaque: “ A novidade de seus desenhos,a beleza das rendas, com que são 

adornado, torna-os indispensáveis ao complemento de uma perfeita toilette. Os lenços 

assim chamados (Das quatro partes do dia) reunem às circumstancias já ponderadas, a 

vantagem que lhes é primitiva, isto é, a vantagem de podeem ser usados em todas as 

ocasiões, e com todos os trajes.”118 

Em ambos os jornais, as tendências são frequentemente apresentadas num 

processo evolutivo, sendo que em alguns números esse processo é mais especifico e 

noutros mais ténue. No “Correio das Damas” são dados exemplos como “Os toucados 

tem perdido as suas formas primitivas, e as tem tornado tao vagas, que estão sendo hoje 

um objeto de méra fantezia...”119, “A forma destas é em tudo oposta às que se usaram na 

idade media, que deixam ver a testa toda, e a parte posterior da cabeça.”120. 

Na “Semana de Lisboa: suplemento do jornal do comércio”, o autor afirma que 

“Estas mangas não são nada bonitas, mas são uma renovação d'uma moda antiga, e as 

renovações são a mania da moda actual. Estimaríamos dizer que são renovações do que 

tem havido de mais bonito, mas não estamos certos d'isso.”121,  o  que  implica  uma  

certa  desaprovação  das  tendências,  que  nem  sempre  eram  sinónimo  de  elegância  

ou  de  bom  gosto. 

Em suma, o  ambiente  de  moda  que  se  vivia  na  Lisboa  oitocentista  e  a  

elegância  do  bello  sexo,  contribuem  para  uma  afirmação  das  classes  sociais  e  

para  o  destaque  da  mulher  burguesa,  enquanto  sinónimo  de  bom  gosto  e  

feminilidade. 

As modas eram em grande medida  copiadas,  pelo  que  nesse  âmbito  existe  

então  uma  aproximação  entre  os  costumes  das  elites  europeia  e  portuguesa.   

Quanto aos costumes, que  poderiam  interessar  às  prezadas  leitoras,  proporcionando-

lhes  a  ousadia  de  puderem  usar  outros  trajes  elegantes  nas  respetivas  ocasiões,  

estes  pautavam-se  pela  imitação  do  bom  gosto  europeu. 

Os trajes mais ricos  e  de  mais  delicado  gosto  surgiram  nos  bailes  e  os  salões  

lisboetas  ofereceram  nessa  última  década  a  maior  e  mais  brilhante   variedade de  

moda. 

                                                 
118 In O Correio das Damas: jornal de literatura e de modas, terceiro número, p. 18 
119 Idem, quinto número, página 33 
120 Idem, sexto número, página 41 
121In A Semana de Lisboa, Nº 12, página 94 
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Visto que  no  núcleo  europeu  os  padrões  de  moda  partiam  principalmente  de  

países  como  a  Inglaterra  ou  a  França,  o  belo  sexo  distinguia-se  nesses  lugares,  

exaltando  a  sua  condição,  através  da  roupa,  da  elegância,  do  gosto  e  dos  bons  

costumes,  que  por  sua  vez  eram  cobiçados  no  seio  da  burguesia  da  lisboa  

oitocentista. 

Procuramos contudo,  demonstrar  no  próximo  capítulo,  que as formas de estar 

completam esta imagem  exterior  da  mulher e são igualmente importantes para os 

mesmos fins. 
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2.2.- A imagem da mulher em torno de uma moral, 

comportamentos e regras sociais 

No conjunto  do  trabalho,  este  capítulo  serviu  de  base  à  apresentação  da  

expressão  da  mulher  burguesa,  enquanto  ser  pensante,  que  é  capaz  de  emitir  

opiniões,  que  remetem  para  a  sua  posição  na  sociedade,  opondo-se  a  uma  moral  

pré definida  e  quebrando  certas  regras  sociais  impostas  na  época.   

Neste  capítulo  temos  intenção  de  abordar  a  imagem  que  a  mulher  apresenta   

através do seu comportamento.  A  partir  do  periódico  “  Gazeta  das  Damas”  (1822),  

pretendemos  revelar  um  lado  mais  erudito  da  mulher  da  elite  burguesa  e  urbana.  

Através  de  textos  de  opinião,  que  eram  enviados  para  este  jornal,  as  mulheres  

expressavam  as  suas  ideias  mais  avançadas  relativamente   à  época  e  especialmente  

para  este  género  inferiorizado  pela  sociedade. 

Apresentaremos casos de  mulheres  que  condenam  a  altivez  do  homem  perante  

o  “bello  sexo”,  revelando  uma  faceta  mais  ousada,  que  caminhava  para  o  

desenvolvimento  intelectual  do  espírito  feminino  e  contribuía  para  o  fim  da  

ignorância  e  para  o  poder  da  razão. 

Outras apresentam a sua posição filosófica empirista, questionando se o 

conhecimento só  é  possível  após  o  experienciarmos,  opondo-se  à  visão  da  

ignorância  dada  pelos  moralistas. 

Também abordaremos uma diferente visão da educação e dos deveres da mãe 

enquanto educadora da próxima geração. 

Todos estes  aspetos  apresentados,  fazem  parte  das  características que a mulher 

elegante deveria apresentar para cumprir o seu lugar na sociedade. 

 

2.2.1 Gazeta das Damas 

 

Sexta feira, 29 de Novembro de 1822, primeiro número 

A revista Gazeta das Damas tende a apresentar uma crítica às características 

normalmente atribuídas à mulher e para ela defendidas. Refere o primeiro número:  

Dissera um filósofo que era ,“mais honrada a Dama de quem se fallasse menos”122, ao 

que a autora deste número afirma ser uma injustiça. 

                                                 
122In Gazeta das Damas, primeiro número, p. 1 
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Argumenta perguntando se: “Não tem o Bello-Sexo direito á virtude, e por 

consequência á gloria, que lhe provem de a praticar?”123. Reitera as ideias de que a 

mulher é o escudo onde o homem quebra, que esta é a que possui mais força para 

suportar as dores de que a natureza a tem cercado, bem como o facto de a pátria lhe 

exigir os mais fortes sacrifícios, enaltecendo,  deste  modo,  o  papel  da mulher. 

Segundo o autor(a), “condemna o homem o Bello-Sexo ao esquecimento eterno; 

assim priva aquelle, que lhe deo, e doirou a existência de gozar ao menos a doçura da 

estimação pública.”124 

Ao mesmo tempo, afirma-se que o homem, mantendo-se insaciável na sua altivez 

e vaidade, procura imortalizar o seu nome com a construção de estátuas, sendo este um 

espantoso contraste, com  aquilo  que existia na  época. 

Estes são comparados a selvagens tiranos sem ideias morais no contexto amoroso, 

visto que impunham a sua decisão à força, “que considerão como a unica lei da 

natureza.”125 

Perguntava então, o  autor: “Nestas desgraçadas regiões, que he o Bello-Sexo?”126, 

(89) ao que respondeu dizendo que é apenas um povo fraco, escravo e obrigado a um 

trabalho incessante imposto pelo homem. 

Exemplos desta tirania excessiva são dados nos países orientais e nos países 

temperados, sobre os quais o autor afirma, que se impõem “contra que bradão a 

civilisação, as luzes, a razão, e a natureza, e o Bello-Sexo”127, triunfando a ignorância e 

o vício. 

O autor deste número, argumenta a favor das mulheres dizendo que: “A propria 

experiencia cotidiana, e domestica mostra melhor que os mais bem traçados discursos 

as delicias de huma família, se tem em seu seio huma Dama de hum espirito cultivado 

e de hum coração bem formado, e virtuoso. Eis aqui a compamheira, e não escrava da 

paixão de seu condigno  Esposo:  Ella satisfaz os seus dezejos, e alivia-lhe igualmente 

as suas penas; recompensa-lhe os seus cuidados,   e suavisa a sua sorte por effusões de 

                                                 
 

123Idem,  p.  1 
124 Idem,  p.  1 
125 Idem, p. 2 
126 Idem,  p.  3 
127 Idem, p.  3 
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ternura: a gravidade, a innocencia, e a modestia mostrão-se em seu rosto: as suas mãos 

procurão, em que se occupem, e os seus pés não se deleitão em passos superfluos...”128  

Posteriormente,  este  número  apresenta  a  sua  faceta  política, em que o seu 

autor afirma ser necessário transmitir aos futuros cidadãos os “germes da liberdade”129, 

para que o Despotismo tenha alguém que lhe faça frente. 

É neste momento que o autor diz ser necessário às mães e aos cidadãos livres, 

transmitirem aos filhos os ideais das luzes e as virtudes, sendo que essa é a maior 

herança que lhes podem dar. 

“He necessario porém para este fim, que o Bello-Sexo seja arrancado das garras 

do prejuízo; que se lhe rasgue o véu com que a ignorancia o priva da luz. He precizo 

convida-lo á pratica do seu mais importante dever =  Criar Cidadãos Livres = He preciso 

excitar entre elle huma nobre emulção no cumprimento deste religioso dever, e que o 

louvor a honra, e a gloria não falte á virtude, bem como a censura ao vicio.”130 afirma  

o  autor(a). 

São depois apresentados os motivos que determinam a redação destas folhas, 

sendo que as mulheres são convidadas a colaborar na feitura da revista. Estas são 

encarregues de “ instruir tão benevolas leitoras dos negocios politicos, o que faremos 

extractando summariamente as Sessões de Cortes- indicando as operações do Governo-

e bem assim as noticias estrangeiras.”131 

A  autora  apela  à intervenção critica do Bello-Sexo para a publicação nestas 

folhas.  Revela  em que consiste o seu plano de trabalho e também  o  de futuras 

colaboradoras,   que se baseia “na solida instrucção de todas as classes do Bello-Sexo 

sobre os principios da mais pura moral: no amor, em que pertendemos inflamar esta 

maioria desta Nação pelas suas novas instituições, para que ella o inspire desde o berço 

à geração futura : na queda dos prejuisos, que em grande parte deturpão esta bella porção 

da humanidade; e enfim em hum forte excitamento às luzes, e á virtude dado a este 

grande povo.”132 

Mais uma vez, dá-se ênfase à importância da liberdade na educação das gerações 

futuras, que serão parte constituinte de um país livre. 

                                                 
128 Idem,  p.  3 
129 In Gazeta das Damas, primeiro número, p. 3 
130 Idem, p. 3 
131 Idem, p. 3 
132 Idem, p. 4 
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Apela também á necessidade da existência de um advogado “sollicito à testa de 

seus verdadeiros interesses. Oxalá que elle note bem, que os seus conselhos rólão sobre 

a baze da virtude, e da sabedoria para os aproveitar, e fazer com elles a sua, e a nossa 

felicidade.”133. 

Mais informação sobre modo de envio é fornecida, e assim é concluído o primeiro 

número desta revista. 

 

 

Terça-feira, 3 de Novembro de 1822, segundo número 

 

Segundo  a  autora  deste  número, “Tem havido moralistas, que por extravagancia 

ou misantropia tem sustentado ser a ignorancia conforme a lei da natureza – ser huma 

virtude, e perfeição.”134 

Eles apoiam a sua doutrina dizendo que o estado de ignorância é aquele em que 

ao nascer saímos das mãos da natureza, sendo que depois fazem enumerações dos 

abusos dos conhecimentos humanos e dos seus desvarios, ao que a autora afirma: “A 

resposta a semelhante doutrina deve ser cathegotica”135, questionando-a ao perguntar se 

a nudez da nascença, a fraqueza e a infância que caracterizam o nascimento não devia 

ser por ventura um estado do qual nós teríamos de avançar. 

Refuta ainda mais a posição dos moralistas ao afirmar que: “Tão longe está a 

ignorancia de ser conforme a lei da natureza , huma  virtude, e perfeição, que ella he o 

maior obstaculo á practica de todas as leis, á practica da virtude, e por consequencia 

alheia a toda a perfeição.  Não he a instrucção da maior necessidade  à  pratica de todos 

os nossos devêres?”136 

A autora dá exemplos práticos de conhecimento empírico, tais como a necessidade 

de saber experienciar os efeitos do fogo, e outros elementos enunciados, mesmo sem os 

testar, o que irá então levar ao nosso avanço enquanto seres racionais. 

Apela a autora  a  que as leitoras do artigo se questionem sobre este assunto ao 

afirmar: “Esclarecei pois o vosso espirito, escutai a vossa rasão, e sobretudo a vossa 

                                                 
133 Idem, p. 4 
134in Gazeta das Damas, segundo número, p.  3 
135 Idem, p. 3 
136 Idem, p. 3 
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consciencia, se quereis possuir todas as perfeições, e principalmente a felicidade e a 

virtude, que só pode consistir na observancia das leis.”137 

Passando á temática da educação, ainda na mesma edição, uma outra autora refere 

que “Tudo o que não temos, quando nascemos, e de que havemos mister, sendo adultos, 

nos he dado pela educação.”138 

Afirma ainda que esta chega até nós,  através da natureza do homem ou das coisas,  

ou seja como os conhecimentos nos são transmitidos. 

Mais uma vez o papel fulcral da mulher é mencionado, sendo que se fazem 

considerações  sobre o facto de “a educação da infancia he a mais importante, e esta 

primeira educação pertence incontestavelmente ás mulheres.”139 

Diz-se também que a mulher é que acompanha todo o processo de evolução do 

conhecimento dos seus filhos por estar mais presente. 

É referido no texto que “No princípio da vida, quando a memória e a imaginação 

estão ainda sem atividade, o infante não attende senão ao que affecta actualmente os 

seus sentidos. Suas sensações sendo as matérias primas de seus conhecimentos, 

offerecer-lhas em huma ordem conveniente he preparar sua memória para as fornecer 

depois na mesma ordem a seu entendimento: mas como elle não dá attenção se não a 

sua sensações, basta que no principio se lhe mostre bem distinctamente a ligação destas 

mesmas sensações com os objectos, que as causão”140 

Surge novamente  a  ideia  da  necessidade da experiência na educação,  em que a 

mesma refere  a importância dos sentidos na descoberta inicial da criança, para posterior 

associação a situações quotidianas que se lhes deparam. 

No artigo seguinte, ainda do mesmo número, é referida a temática dos deveres de 

mãe, no qual a autora afirma caber a esta, o dever de criar seus filhos, sendo que este 

papel não deve ser entregue a uma outra mulher, visto que esta situação poderá causar 

transtornos na relação mãe-filho. 

De  acordo  com  a  autora,  “o filho deve amar sua Mái antes de saber que o 

deve”.141 

                                                 
137 Idem, p. 4 
138 Idem, p. 4 
139 Idem, p. 5 
140 Idem, p. 5 
141 Idem,, p. 6 
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Segundo a autora, cabe ao papel de mãe saber conciliar o amor com a educação 

sem desvalorizar nenhum. “Do dever das Máis criar seus filhos depende de toda 

moral”142 

A autora refere ainda a importância da vida doméstica e do ambiente familiar que 

se vive “O attrativo da vida doméstica he o melhor contraveneno dos maus costumes”143 

Esta pede por último ás leitoras que “Seijão pois as mulheres Máis, e logo os 

homens serão pais, e maridos”. 

Em suma,  contatamos  que  para  além  da  elegância,  da  moda  e  do  bom  gosto,  

a  imagem  da  mulher  burguesa  do  século  XIX,  transparece  igualmente  através  do  

seu  comportamento,  cumprindo,  deste  modo,  o  seu  lugar  na  sociedade. 

O que caracterizava todas elas de uma forma geral era a questão do seu papel 

enquanto mãe, educadora, garante das gerações futuras e, nesse caso, elemento essencial 

para o progresso nacional. No entanto, esta visão é conservadora. 

Esta  revista  apresenta  algumas  visões  mais ousadas sobre o papel da mulher, mas  

reflete simultaneamente uma visão conservadora sobre o papel da mulher enquanto 

cuidadora da casa  e dos  filhos 

Algumas mulheres procuravam possuir um espirito crítico, serem dotada de 

conhecimento, livres  de  ignorância  e  da  futilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
142 Idem,  p.  7 
143 Idem,  p.  7 
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Conclusão 

 

A mulher burguesa da Lisboa Oitocentista, apresenta uma  posição  bem  definida  

na  sociedade,  quer  em  comportamentos,  elegância,  e  locais  de  exposição  e  de  

exaltação  da  sua  condição  e  vaidade.  Revela  um  comportamento  distinto,  exemplar,  

definido  por  leis  e  normas  próprias  desta  classe  social. 

Descobrimos que  os  costumes  e  a  moda  em  geral,  são  importados;  e  que  a  

elegância  definir-se-á  pela  ostentação  do  que  é  “cópia”,  a  partir  do  acesso  às  

noticias  vindas  de  outras  cidades  e  meios  fora  de  Portugal. 

Baseados nos  casos  trazidos  pelos  periódicos,  sabemos  que  o  meio  urbano  

se  quer  destacar  doutros  ambientes  e  imagens  da  mulher,  pelo  que  se  define  uma  

“sociologia  da  elegância”,  com  as  mulheres  da  burguesia  lisboeta  a  projetarem  

uma  demarcação  face  aos  grupos  de  trabalhadoras  ou  de  círculos  aristocráticos  

fora  de  moda  e/ou  decadentes, exaltando  a  sua  elegância  nas  festas,  bailes,  salões  

etc. 

Às  “outras”, as  mulheres  oriundas  de  meios  de  “gente  sem  qualidade”, como 

então  se  dizia,  era  tolerada  uma  maior  liberdade  de  gestos,  de  palavras e de atos 

tais como os gritos, os insultos, as desordens, e as  manifestações  de  estados  de  espírito  

caracterizados  pelo riso e pelo choro, características das  classes  trabalhadoras. 

Constatámos, ao longo deste trabalho, a tendência da manutenção do papel da  

mulher,  enquanto  mãe,  esposa  e  dona  de  casa,  que  recorria  quer  da  esfera  pública,  

quer  da  esfera  privada,  para  se  enquadrar  socialmente  e  respeitar  as  regras  

impostas  ao  seu  género, num século também marcado por novos valores burgueses. 

No  que  toca  à  imagem  da  mulher  em  torno  de  uma  moral,  os  seus  

comportamentos  e  regras  sociais,  concluímos  que  a  visão  que  o  homem  tem  sobre  

o  ser  feminino  não  difere  assim  tanto  da  visão  que  a  própria  mulher  possui  de  

si  mesma,  tendo  em  conta  que  apesar  de  a  mulher  ter  vindo  a  mudar  a  sua  

imagem  e  apresentar  uma  ligeira  vontade  de  mudança,  passando  a  ter  uma  opinião  

efetiva  sobre  determinados  assuntos, fica-se pela moda e pelos aconselhamentos das 

publicações periódicas que ditavam as regras e todo um visual a cumprir. De resto, a 

mulher continua a ser  um  ser  doméstico  e  procriador. 

 

 



110 

 

Bibliografia Classificada 

 

Obras  Gerais  (  obras  consultadas  no  primeiro  período  para  a  elaboração  

do  primeiro  folheto). 

 

AAVV,  História  da  Vida  Privada  em  Portugal  Época  Contemporânea,  dir.  

José  Mattoso  (  Lisboa:  Circulo  de  Leitores,  2011).   

 

Duby, Georges e  Perrot, Michelle.  História  das  Mulheres  no  Ocidente. Porto: 

Afrontamento, 1993-1995 

 

Pais,  José  Machado.  Artes  de  Amar  da  Burguesia:  a  imagem  da  mulher  e  

os  rituais  de  galanteria  dos  meios  burgueses  do  século  XIX. Lisboa: Instituto  de  

Ciências  Sociais, 1986 

 

Vaquinhas,  Irene.  Senhoras  e  Mulheres  na  sociedade  portuguesa  do  século  

XIX. Lisboa:  Colibri,  2000 

 

(Obra  consultada  no  segundo  período  para  elaboração  do  segundo  

folheto). 

 

Lopes,  Ana  Maria  Costa.  Imagens  da  mulher  na  imprensa  feminina  de  

oitocentos.  Lisboa:  Quimera,  2005. 

 

Esta  obra  acabou  por  ser  o  nosso  principal  instrumento  de  orientação  para  

este  trabalho.  Conduziu-nos  ao  encontro  das  fontes  que  ditaram  a  forma  como  

iríamos  abordar  a  imagem  da  mulher,  partindo  da  sua  atitude  elegante  e  feminina.  

Esta  obra  faz  referência  a  diversas  fontes  e  a  partir  das  fichas  de  leitura,  

fizemos  uma  seleção  dos  assuntos  que  inspiraram  mais  a  nossa  curiosidade  e  

interesse,  tais  como  as  regras de vestir,  o convívio, os bailes, jantares, reuniões,  a  

sua  tão  valorizada  elegância,  a  influência  estrangeira  na  representação  da  moda  e  

do  bom  gosto  no  espaço  Lisboeta  e  no  espírito  feminino  burguês. 

  



111 

 

Fontes: 

 

O  correio  das  damas:  jornal  de  literatura  e  de  modas/  ed.  J.S.  Mengo.- 

T.1,  nº  1  (  1  Jan.  1836)-t.  14,  a.  16,  nº  24  (  31  Dez.  1852).  -  Lisboa:  na  Typ.  

Lisbonense,  1836-1852.-  23  cm 

 

Gazeta das damas. - N. 1 (29 Nov. 1822)-n. 3 (6 Dez. 1822). - Lisboa : na Regia 

Typografia Silviana, 1822. - 30 cm 

 

A semana de Lisboa : supplemento do Jornal do Commercio. Braga, Alberto, 

1851-1911, dir. publ. 

N ° 1 : 1 de Janeiro de 1893 

Objetivos do jornal 

N° 5:  29 de Janeiro de 1893 

 

N°  6: 5 de Fevereiro de 1893 

Artigos : Chronica elegante e Modas 

 

N° 8: 19 de Fevereiro de 1893 

Artigos: Duqueza de Palmela 

Chronica elegante e Modas 

 

N° 9: 26 de fevereiro de 1893 

Artigos: Chronica Elegante 

Rebello da Silva( artigo) 

Modas 

Pg 72 imagem 

 

N° 12: 19 de março de 1893 

Artigos: Chronica Elegante 

Modas 

 

N° 14: 2 de abril 

Artigos: Chronica Elegante 

 

N° 15: 9 de abril 1893 

Artigos: Chronica Elegante e Modas 

 

N° 16: 16 de abril de 1893 

Artigos : Chronica Elegante e Modas 

 

N° 17: 23 de abril de 1893 

Artigos : Modas 

 

N° 19: 7 de maio de 1893 

Artigos: Chronica Elegante e Modas 

 

N° 20: 14 de Maio de 1893 

Artigos: Modas 

 

http://catalogolx.cm-lisboa.pt/ipac20/ipac.jsp?&profile=rbml&uri=full=3100024~!19111~!0&aspect=basic_search&menu=search&term=Semana+de+Lisboa&index=.TW


112 

 

N° 40: 1 de outubro de 1893 

Artigos: Rosa Damasceno  

 

N° 53: 4 de fevereiro de 1894 

Artigos: Condessa de Vila Real 

Cronica Elegante 

Página  Final 

 


