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A vida de um paiz, quer sob o ponto de vista exclusi
vamente industrial e commercial, quer sob o ponto de
vista artístico e intellectual, revela-se pelas manifestações
da sua actividade productora.
Onde não haja noções praticas de trabalho util, e ini
ciativas reveladoras de uma actividade intelligente, não se
póde dizer que se viva uma existencia alimentada pelos re
cursos normaes das sociedades modernas.
Nos conflictos da existencia social, pouco mais ou me
nos como nos conflictos da vida individual, triumpham as
sociedades mais intelligentes, mais trabalhadoras, e em que
as iniciativas ou esforços isolados de cada cidadão, se con
globam para a felicidade commum, decisiva, de lucta, de
éxito e de progresso.

4

O amor da patria não é mesmo, talvez, outra coisa
mais do que a colligação de todos os interesses e de to
das as ambições, para um fim commum de riqueza c de
bem estar.
Onde, porém, as iniciativas individuaes de certo modo
falhem, por apathia, por se retrahirem com receio do éxito,
ou por falta de faculdades creadoras, cumpre ás aucloridades dirigentes por todos os modos promover-lhes e
auxiliar-lhes a expansão da maneira mais activa e pratica.
E é evidente, que, sendo o municipio o mais legitimo
representante da cidade e o seu mais directo e proximo
tutor, e, n’estas divisões e sub-divisões do Estado, a for
mula mais elementar das que constituem a ordem civil e
a ordem política,— estando tão em contacto com as neces
sidades e as ambições dos munícipes, e tão junto d’elles,
que se diria palpitar no municipio o proprio coração da
cidade,— a elle cumpre, inquestionavelmente, não só, como
está fixado na legislação vigente, administrar-lhe os rcdditos, fiscalisar-lhe a boa ordem e o aceio e curar da sua
alimentação, mas, a men ver, milito particularmente, dar
impulso a quaesquer ideias uteis, das quaes possam deri
var não só o engrandecimento material da cidade, mas be
neficios ou interesses para os municipes, suggerir mesmo
essas ideias, dar-lhes corpo e tomar a si a iniciativa e a direcção dos trabalhos que julgue indispensáveis para auxdiar todas as manifestações do commercio, da industria,
de todo o trabalho emfim.
E’ assim, penso eu, que o municipio cumpre nobre
mente a sua alta missão.

Como não podia deixar de ser, a civilisação tem mais
ou menos penetrado todas as camadas sociaes, e já hoje
as formulas de existencia são totalmente diversas das que
eram lia meio século.
As constantes communicações com os paizes mais
avançados, a facilidade dos transportes ferro-viarios para
os grandes centros intelligentes da Europa, as communi
cações telegraphicas e telephonicas, a rapidez mesmo, e a
economia, com que toda a gente, desde o commerciante
de retalho ao empregado publico, desde o industrial mo
desto até ao simples caixeiro de balcão, visita Paris, Lon
dres, Vienna e outras cidades brilhantes—leem feito que
novos processos de trabalho hajam invadido o paiz, im
primindo ao viver actual um cunho de accentuado adian
tamento.
Effectivamente. a cidade tem soffrido uma grande
transformação; — já se não vêem, por exemplo, nas ruas
da baixa os mercadores com os tectos dos seus estabele
cimentos pintados de escuro, dando-lhes um tom fúnebre;
— acabaram as negras calhandreiras com a sua profissão
nojenta; — desappareceu o assacai, depois transformado
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em gallego aguadeiro, vendendo agua em barris que a
população utilisava apenas para lavar os olhos, porque
para mais certo não chegava; — sumiu-sç o systema dos
saguões infectos em que as creanças adolesciam amarellecidas pela falta de oxygenio puro; — acabaram os
arruamentos commerciaes, como odiosos privilegios que
eram;— melhorou grandemente a viação urbana;—as ruas
e as construcções dos novos bairros teem outro aspecto
mais vivo e elegante;— as commodidades acluaes da vida
teem um roffini ment de bom gosto;— até a legislação mer
cantil creou contractos novos e novas formulas!
E tudo isto é relativamente moderno. E’ de ha {touco
mais de meio século a suppressão do agua vue e do terço,
cantado em côro, pelas ruas da cidade !
liaros vestigios vão ficando da nossa educação alrazada e fradesca, que ia do receio pelas viagens até á in
genua convicção de que crescia o cabello ao Senhor dos
Passos, como pitlorescamenle diz um escriptor contempo
râneo *.
Ao contrario dos nossos avós, que, com receio do
pcCcado, não mandavam ensinar a 1er suas filhas, as se
nhoras portuguezas de hoje são, em geral, ¡Ilustradas, cul
tivam brilhantemente as suas faculdades intellectuaes, e
já a cada passo se encontram mulheres que são modistas,
que são commerciantes, que são professoras de bordados,
que são professoras de linguas, que são professoras de
musica, etc.

1 Fialho de Almeida, — Lúboa Galante, Poito, 1890.
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Que antiquário fixará hoje os limites da Villa de Gi
braltar á actual rua da Alfandega; — quem lembrará
que escaramuçaram castelhanos no Cámaro que é calçada
do Combro, onde hoje passam elevadores; — quem dirá
ao passear commodamente de carruagem no Campo Grande
e na Avenida, que ahi eram os- campos de Alvalade e
de Valverde ? ! . . .
E’, como se vê, o progresso inevitavelmente assenhoreando-se do paiz, invadindo-o, penetrando-o, a despeito
do nosso feitio duro e pesado.
O portuguez tem sido decerto um tanto apathico, mas
não é rebelde ás innovações.intelligentes, epor isso é que,
embora vagarosamente, a nossa cidade tem progredido
muito.
A iniciativa individual é pobre, talvez também poi nos
habituarmos todos a não contar comnosco proprios, antes
a aguardar oauxilioalheio,- emgeral o auxilio do Estado.
Todavia, a verdade é que essa apatbia de que somos
accusados é, a meu ver, mais dos dominios da declamação injuriosa' do que da verdade real, e a prova está nos
melhoramentos de que gosam os nossos contemporâneos,
e que causariam engullios aos que viveram ha meio século,
se lhes fosse dado voltarem c á . . .
E, seja como fôr, o que é preciso é ir pouco a pouco
desmentindo a classica madracice portugueza, quasi le
gendaria,— e porque, com o auxilio dos vigorosos esfor
ços individuaos dos commerciantes, dos industriaes, dos
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ailistas, dos homens de lettras e da imprensa, se póde
absolutamente contar para a realisação pratica das ideias
justas, eu ouso propôr qué esta camara tome a si a ini
ciativa de uma grande festa annual da cidade, que dê re
levo á nossa vida contemporânea, mostre ao paiz e ao es
trangeiro os nossos elementos de lucia e de trabaho, eattraindo a concorrencia de forasteiros, porventura ponha
em movimento importantes interesses materiaes.

As grandes festas do trabalho e da actividade huma
na não são de hoje: são de todos os tempos.
Encontram-se vestigios d’ellas em Roma, na Persia e
no Kgypto.
As modernas exposições, são talvez a formula mais
civilisada das festas da Industria e da Agricultura, como
na Grecia, as quaes duravam 80 dias e eram especial
mente feitas para atira ir a concorrencia dos estrangeiros,
que deixavam nas cidades que as celebravam grandes
riquefcas.
Creio não estar em erro affirmándo que a ideia de
uma festa, que a nossa formosissima cidade haja de fazer
todos os anuos, está positivamente no espirito de todos
que teem âeus interesses ligados ao desenvolvimento do
paiz, mesmo dos mais refractarios a innovações.
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Julgo mesmo que esta Camara terá conquistado os ap
plauses mais vivos de Ioda a genie que pensa, se conse
guir reuniras boas vontades esparsas, conglobar adhesões e juntar todos os bons auxilios individuaes, para, com
enthusiasmo, realisar a minha ideia.
Terá mesmo, conseguindo-o, vinculado o seu nome a
uma grande obra de regeneração e de levantamento mo
ral.
E pertence de direito á Camara este como lançamento
da primeira pedra na execução da ideia.
Foi sempre a Camara Municipal que teve a seu cargo
as festas organisadas na cidade, como referem antigos
chronistas e designadamente Garcia de Resende, ao falar
das grandes festas em que, no tempo de D. João 11, se ser
viram bois assados, vindo inteiros sobre carretas, de pé,
com os cornos doirados !
D’essas festas faziam parte os repiques de sinos, as mas
caradas, as folias e chacotas, as luminarias, as argolinhas,
as justas e os torneios, e quasi sempre eram seguidas de
vistosas corridas de toiros, armando-se os palanques no
Rocio e no Terreiro do Paço, onde também se representa
vam comedias publicas.
As festividades a Santo Antonio eram sempre magni
ficas, acompanhadas de corridas de toiros, por assim dizer
obrigatórias nas festas da cidade no tempo da dominação
philippina, e até D. João IV muito estranhou que no anno
de 1656 se não houvessem feito.
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Algumas d’essas festas, de que falam velhos docu
mentos do archivo d’esta camara,1 se improvisavam por
motivos de devoção religiosa, ou por occasião da acclarnaçào de principes, ou ainda para occorrer á creação de
algum instituto de beneficencia, — e sempre era a Camara
Municipal que tomava a iniciativa d’ellas e que as dirigia.
Em todo o caso eram sempre luxuosíssimas, deslum
brantes e muito concorridas.
Fizeram-se algumas vezes na cidade decorações de
superior bom gosto, e antigas chronicas falam dos torneios
a cavallo, com soberbos jaezes, e dos reluzentes séquitos
dos nossos fidalgos.
Ao grande Marquez de Pombal se deve a primeira
exposição industrial porlugueza, em que os productos do
nosso trabalho figuraram com deslumbramento de nacionaes e estrangeiros, e com honra para o paiz.
Pouco a pouco os costumes teem mudado e raros ves
tigios conservamos d’essas bellas coisas do luxo lusitano.
E não só do luxo como do bom gosto.
Assim, a verdade é que Lisboa não tem uma festa ce
lebre annual, ao contrario de outras cidades menos im
portantes do paiz, que, embora desprovidas de magnifi
cencia, leem suas festas e feiras características.
1 É inte restant i lér solire o assumpto os volumes VI e VII dos
Elementos pata a historia do municipio de Lisboa, do sr. Freire d’Oliveira.

Nem já respeitamos as commemoraçôes tradicionaes,
que todas leem caido cm desuso, ou no esquecimento,
desde a muito antiga do anniversarip da tomada de Lis
boa aos Mouros (25 de outubro), ;xté a esta mais recente
c comesinha da entrada do exercito libertador de D. Pe
dro (24 de julho) !
Pouco mais nos resta que as feiras de Alcantara e do
Campo Grande, que apenas servem á luberculisação dos
operarios pela poeira densa das estradas e pelo vinho falsi
ficado.
Ultimamente o carácter porluguez tem-se abastardado,
principalmente nos dominios da arte, por urna como desnacionalisação dos nossos costumes.
Quasi temos deixado esquecer de todo a tradição das
nossas bellas coisas da antiga arte e do antigo luxo.
Por uma banda, a induslrialisação de pequenas mani
festações artísticas de algum valor, e por outra a pura fal
ta de gosto e de senso artístico das massas, teem feito
perder toda a noção de puro carácter portuguez impresso
ás nossas coisas.
Assim, sem falar do mobiliario, da toilette ou dos cos
tumes, lembrarei que, sem possuirmos a habitação typo,
apesar de algumas raras tentativas de reconstituição da
casa portugueza, a pacotilha tem inventado e adaptado
exotismos e estrangeirismos de apavorar!
Fazém-se chalets suissos como se vivêssemos em In
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terlaken, ou as casas precizassem, pela saliência dos beiraes, de resguardar-se dos gèlos da Jungfrau, e os nossos
jardins, n'este meio tão cheio de sol, e em que se fazem
mister as grandes arvores que produzam sombra, traçamse e educam-se á ingleza, com relvas e florilas doentes I
Possuímos uma civilisação moderna de certo muito
avançada, mas que tem alguma coisa de artificial.
Temos gallicismos horrorosos na linguagem e nas ma
neiras; estabelecimentos porluguezes annunciam em mau
francez os seuá productos; e rapazes de um falso bom
gosto, de pescoços curtos, — mercê de avoengos apoplé
ticos, educados provincianamente a lombo de porco e do
çarias conventuaes, — uzam collarinhos da altura de um
metro !
Dão-se nomes inglezes aos clubs, bebem-sc com o
nome de Champagne os nossos magníficos vinhos de Bucellas, os jornaes teem secções com épigraphes francezas,
applaudem-se comedias traduzidas do allemão, e já nos
salões elegantes se discute com admirações hyslericas a
litteratura scandinava !
Parece que este bom paiz deixou de ser dos descen
dentes dos navegadores, dos aventureiros, dos descobri
dores, dos filigranisadores da prata e do oiro, dos artistas
do couro lavrado, dos rendilhadores dos épicos monumen
tos historíeos !
Já a provincia vae do mesmo modo estando invadida
dos chamados chalets suissos, com arabescos insonsos de
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pau de pinho, e esdrúxulas phantasias de tijolo, construcções que mais parecem gaiolas exóticas de passaros
absurdos que habitações humanas.
Ë ao passo qnc isto se faz com grave offensa do bom
gosto, deixam-se cahir de ruina as velhas casas solarengas, de amplos salões brazonados e rasgadas janellas com
lindos sobrearcos de cantaria lavrada, mercê da falta de
um forte pulso que chame á razão do bom gosto e do bom
senso, este povo que tão distinctas e bellas e grandes
coisas tem nas suas tradições.
Indispensável é, portanto, uma forte reacção, provo
cada por todos os meios, um dos quaes será este como
certamen de productos porlúguezes, esta exposição de
coisas do nosso passado, esta como revista geral do nosso
modo de ser actual.
Não só, pois, sob o ponto de vista do interesse mate
rial do commercio, mas também sob o ponto de vista do
interesse histórico, e do ensinamento e educação das mas
sas populares, a festa annual da cidade, participando de
todos os elementos iiacionaes, deverá representar um va
lioso subsidio para a nacionalisação dos nossos costumes,
começados a descaracterisar e despoclisar desde o sé
culo XVI, pelo menos nas classes altas.1

1 O Dosso chronista Duarte Nunes de Leão, reformador no seu
tempo das posturas d’esta Camara, já no segundo quartel do século xvi
se queixava de que os fid.-lgos e eavalleiros deixassem as usanças portugueias para vestirem á francera e á marquesi t a . ..

O meu projecto de festa da cidade ou de [esta da pri
mavera portugueza, de que aquí lento apenas esboçar a
ideia geral, comprehende não só o que propriamente res
peita a uma feira, isto é, a um mercado, em que, segundo
a origem classica, o povo se junta e se vendem coisas,
mas participa da romaria ou arraial, tão genuinamente
portuguez, da kermesse como na Hollanda, e terá de ser
ainda uma como exposição de coisas essencialmente portuguezas.
Nos paizes em que uma formidável paz armada absor
ve o melhor das riquezas, os governos, como por uma es
pecie de satisfação orçamental, organisam repetidamente
grandes revistas militares, e n’essas festas o povo não vè
apenas os elementos da sua defeza e as forças com que
pódc contar numa ameaça á sua independencia, mas se
duz-se pela parte ornamental, realmente muito decorativa
e piltorcsca da festa, a que concorre com certo enthusiasmo.
Como nas batalhas, em que o jorrar do sangue dos
feridos, o troar do canhão e o cheiro penetrante da pól
vora, se diz incutirem coragem e bravura, o desfilar na

paz dos grandes exercitos com o rebrilhar dos capacetes
ao sol, o estrupido da cavallaria, as marchas guerreiras
das bandas ensaiadas, o marche marche vibrante da solda •
desea, electrisam as massas, communicam-lhes um enlhusiasmo palpitante e imprimem ao carácter um sentimento
de vitalidade e de força ; — assim nós, que não somos um
paiz militar, se não podemos commover o poyo com as
electrisantes festas marciaes, podemos todavia impressional-o com o inventario das nossas forças de trabalho,
com a exposição dos productos das nossas industrias, com
a revista das nossas obras de arle, Gom a historia da nos
sa civilisação emfim no começo d’um seculo.
A festa da cidade, tal corrio eu a imagino, não deverá
ser súmente urna grande kermesse porlugueza, ou urna
grande feira dos productos nacionaes, mas mais do que isso.
Deverá ser positivamente a f e s ta da p r i m a v e 
r a p o rtu g u e s a , d’esla incomparável primavera, de
que Nice e Monte Cario não dão sequer uma ideia approximada, d’esta encantadora primavera que nem a da An
daluzia hespanhola se lhe compara, e rivalisant no seu
desdobramento de encantos naturaes da capital, com as
festas de Sevilha, tão celebradas, mas em que o calor,
quasi africano, muitas vezes aterra o viajante curioso.
E como não será aqui altrahido o estrangeiro, se nós
possuímos as mais bellas vistas panorámicas de cidade, o
mais lindo céo azul do mundo, a mais doce temperatura,
a mais suave e luminosa e transparente primavera, inun
dada de llores, creadora, revivescente, como que perfumáda de um lyrismo delicioso !
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Bem atinunciadas as festas, interessando n’ellas o
povo, e fazendo-o por ellas apaixonar-se, espalhando lá
fora a sua noticia em cariases vistosamente ¡Ilustrados,
chamando para a sua propaganda o auxilio dos nossos
representantes consulares no extrangeiro, e a dentro do
paiz o auxilio dos governadores civis e administradores
de concelho, e obtendo o concurso das companhias dos
caminhos de ferro, para o estabelecimento de viagens a
preços reduzidos, — convenço-me que os extrangeiros,
pouco a pouco, virão visitar os encantos da nossa cidade
e as nossas grandes obras darte, examinar os maravilho
sos rendilhamentos dos Jeronymos, gozar emfim este ma
gnifico trecho do mundo no extremo da Europa, que é
como um salão fidalgo á beira de um grande lago azul.
Esse mesmo extrangeiro, que não hesita sacrificar as
suas commodidades á travessia da Ilespanha para assis
tir ás festividades da Semana Santa e da feira de Sevilha,
esse extrangeiro que nós todos lá temos encontrado trata
do em geral grosseiramente pelo gitano explorador, de san
gue áspero, que só vê n’elle a machina de produzir moeda,
—- com certeza virá até nós verificar como é íloYescenle e
rico e lindo o nosso paiz, como são gloriosas as nossas
tradições históricas e como é adiantada a nossa civilisação,
modernamente bebida a grandes haustos nas civilisações
mais adiantadas da Europa.

Affigura-se-me banal expõr argumentos demonstrati
vos de que a ideia consignada na presente proposta, deve
pôr em movimento muitas centenas de contos de reis, e
trazer, portanto, grandes interesses ás companhias de
viação, ao commercio, aos theatros, ás industrias de hos
pedagem, etc.
Assim, é claro que para a execução do plano, terá
de concorrer a maior boa vontade d’aquelles que com as
festas mais directamente interessam, como a Companhia
Real dos Caminhos de Ferro, a Companhia da Beira Alta,
a dos Carris de Ferro, a dos Ascensores Mechanicos e a
de Viação Funicular, as Emprezas de navegação fluvial e
maritima, as Associações Commercial, Industrial e dos
Logistas, os hotéis, os theatros e circos, as Emprezas das
praças de touros, as Emprezas de caçruagens e de quaesquer outros carros de transporte, etc.
Devo fazer justiça ao bom senso e ao excellente criterio
administrativo dos directores dessas sociedades, aflirmando desde já, com absoluta segurança, que não se recusarão
auxiliar-nos na execução da ideia que mais directamente
lhes aproveita.

A nossa magestosa Avenida da Liberdade está natu
ralmente indicada para centro de todas as festas que a
cidade haja de celebrar, e no meu plano está fazel-a occupar toda com pavilhões dos productos nacionaes e barra
cas elegantes de aspecto mais ou menos bizarro e alegre,
que servirão nos annos subsequentes, chalets artísticos
para exposição de objectos de arte, coretos para musi
cas, etc.
E não só toda a Avenida e respectiva rotunda, mas approveitar-se-iam ainda a praça de D. Pedro e o formosís
simo Terreiro do Paço, para os annexos das secções colo
nial, marítima e fluvial, para as rôdes e apparelhos de
pesca, conchyologia e productos de trabalhos oceanographicos, modelos das nossas construcções navaes, trabalhos
da nossa marinha militar e da nossa marinha mercante,
quadros, livros e quaesquer obras reveladoras do nosso
glorioso passado de navegadores, os productos das nossas
ilhas adjacentes, da nossa Africa e da nossa índia,— as
sedas, as louças, os bordados, o mobiliario de verga, as
essencias floreslaes, o café, o cacau, a canna, o alcool, os
objectos rudimentares fabricados pelos negros, — os manipansos, as estatuetas de divindades e as armas de guerra.

E para descenlralisação do trabalhos e para quebrar
um [touco a monotonia das festas cm arruamentos de
casarias, também se poderia aproveitar a Tapada da
Ajuda, para as exposições escolares, desenbos, lavores,
etc., e produzir ali uma encantadora ¡Iluminação vene
ziana nas frondes das arvores, de um soberbo effeilo.
Convidaríamos a prestarem-nos auxilio todas as asso
ciações de arte e de lettras, as academias de sabios e as
academias de artistas, a Academia Real das Sciencias, a
Sociedade de Geographia, a Academia dos Amadores de
Musica, o Gremio Artístico, a Academia de Bellas Arles, o
Gremio Lusitano, os clubs de Gymnaslica, o Real Club Na
val, a Associação dos Jornalistas, as associações de opera
rios,— e nos seus respectivos pavilhões mostraríamos como
em Portugal Columbano tem produzido a figura palpitante
de vida c de relevo psychologico, Salgado a tela de uma
inspiração elevada, Roque Gameiro a aguarella de uma
factura transparente e dôce, Raphael Bordallo a caricatura
mordacíssima, Vaz a marinha de azulejamentos delicados,
Soares dos Reis a esculptura, Macedo a gravura,— todas as
manifestações da palheta, do cinzel e da imprensa— o jornal,
o livro, a revista, o cartaz, a gravura, o desenho, o chromo.
Durante o periodo das festas celebrar-se-hiam confe
rencias publicas sobre os varios ramos do saber humano,
num pavilhão a esse fim destinado.
Essas conferencias, eflecluadas pelos nossos homens
illustres, — professores, medicos, jurisconsultos, artistas,
poetas, jornalistas, lilteratos, críticos e commerciantes,—
seriam mais uma curiosidade interessante para o estudo
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do nosso adiantamento intellectual, e por ellas se explica
riam ao povo muitas coisas elementares que elle ignora e
que lhe importa saber.
Seria o aproveitamento da palavra falada, como modo
de ensino, — o melhor entre todos para fixar ideias no
cerebro dos indoutos.
No pavilhão da Imprensa, decerto um dos mais bellos
pela nobilíssima idéa que representa, não só se exporiam
collecções de exemplares de periódicos portuguezes, mas
também desenhos, caricaturas, cartazes ¡Ilustrados, as edi
ções de luxo e as edições populares, os variadíssimos tra
balhos da typographia, da lithographia e da skiochromia,
e decerto que qualquer empreza mais florescente de folha
diaria, se não recusaria a installar n’esse pavilhão uma
machina de impressão e uma pequena typographia, e ahi
á vista de todos, se ensinaria como se escreve, compõe e
imprime um jornal, que seria o Diario da festa da cidade,
vendido no proprio local, com inscripção dos nomes dos
visitantes, que assim guardariam a folha como recordação
da sua passagem pelo paiz.
A feira, no genero nacional das feiras francas, seria
assim um kaleidoscopo de coisas interessantes e muito de
vèr por artifices, operarios e curiosos de toda a especie.
<

.; ,

E quantas bellas coisas podemos nós patentear ao
povo e aos extrangeiros, desde os nossos museus archeologicos e d’arte ornamental até aos museus de artilheria e
da Escola Naval, as escolas industriaes e municipaes, os
quartéis, as bibliothecas, o aquano, a Escola do Exer-
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cito, o matadouro, as egrejas, os cemiterios, os edificios
públicos de maior vulto, a maravilhosa capella de S. João
Baptista,1 etc.
E como o mez de maio é aquelle em que a Real So
ciedade Nacional de Horticultura e a Associação dos Jar
dineiros costumam realisar as suas exposições de plantas
e de flôrcs, d’accordo coin estas e outras associações da
especialidade, far-se-hiam no recinto da feira essas expo
sições, com premios aos expositores e com o concurso da
Gamara e dos estabelecimentos hortícolas.
Nessas exposições verdadeiramente encantadoras, de
uma tocante gracilidade, poderá brilhar a nossa flora tão
rica, imprimindo um relevo de alto bom gosto á festa portugueza, e dando ao forasteiro a impressão de que este
pequeno paiz, quasi escondido num recanto do Occidente,
1 O sr. Julio de Castilho, n’um dos seus interessantes volumes da
Lisboa Antiga (Lisboa, 1879), escreve o seguinte : — «Uma das egrejas
de que mais gosto em Lisboa, é essa ahí mesmo em frente, é o templo
de S. Roque.
Por felicidade respeilou-a o terremoto de 1755.................. ................
Ha, talvez, em certos sitios, doirados de mais, me parece; a talha
em pau Brazil ou em cedro, é tida por pouco artística, se não esconde
sob uma camada de oiro os seus tons quentes de sépia, que a meu ver
são tão nobres e tão adequados á ornamentação religiosa. No mais, os
accrescentes que successivamente se teem feito á primitiva traça foram
dignos d’ella: painéis de Avellar Rebello, de André Reinoso, de Rento
Coelho, de Gaspar Dias; telas primaciaes de Vieira Lusitano; azulejos
preciosos dos melhores que tenho encontrado; finalmente, uma joia como
a celebre capella de S. João, obra de Vanvitelli, e onde não se sabe esco
lher entre a valia de quadros de Miguel Angelo, Guido Retir e Raphael,
reproduzidos em mosaico, e a dos candelabros, lampadariosíe columnas,
de bronze e porfido, de amethista e lapis-lázuli ; em summa e tudo aquillo
um conjuneto de optimo e finíssimo sabor, para quem se deleita cpra os
regalos da arte.»

é verdadeiramente o paiz do sol o das rosas, e como que
explicar assim por essa delicia natural de cór e de arôma,
o nosso carácter dôce e o nosso temperamento de poetas
e de sonhadores.
Para aproveitarmos a maior quantidade possível de
elementos interessantes para a occasião das festas annuaes, celebrar-se-hiam durante ellas certamens agrícolas
e congressos, evidenciando quanto a agricultura nos pren
de por ser o primeiro manancial de riqueza publica.
Se não possuímos já as mãos delicadas de Gil Vicente
na factura de phanlasiosos rendilhamenlos, da ourivesaria
podemos todavia mostrar aos forasteiros trabalhos dos nos
sos ourives contemporâneos, que honram o paiz e que mui
tos tomam como francezes, tal a elegancia do desenho e a
maneira deliciosamente artística do acabameulo, como ain
da ha pouco uma ourivesaria de luxo mostrou na obra que
um homem de dinheiro e de gosto soube cncommendar á
arte do paiz, que se revelou d’uma maneira fidalga em pro
ductos d’argenteria verdadeiramente maravilhosos;— temos
os trabalhos de entablamento e de marcenaria porlugueza
de que Leandro Braga legou algumas obras primas;— temos
aquellas impecáveis rendas de Peniche e de Setúbal ; — as
faianças tão phanlasiosas c decorativas das Caldas, que o
genio de Raphael Bordallo sabe produzir; — a cerámica
de uso commum da Vista Alegre, das Devezas, de Aveiro,
de Sacavcm e de Alcantara ; — os productos das nossas
minas; — a tinturaria e a estamparia; — o cimento artifi
cial ; — a slearinaria; — os corlumes ; — os exemplares de
extraeção de agua — os engenhos, as noras mouriscas, as
cegonhas ; - - os productos florestaes e os productos chi-
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micos ; — os licôres, a cutelaria, o papel da Abelheira, do
Prado e de Macedo de Cavalleiros;— as bilhas da Maia, os
moringues de Extremoz, os picheis e os gomis de Mafra,
os cantaros da Beira,1 os pratos persas e os mil variados
trabalhos polychromicos dos ceramistas de Coimbra; — as
ferragens e cutelaria de Guimarães; — a camisaria, o cal
çado,— todas as applicações das artes industriaes e das
artes decorativas.
Constituiria tudo isto não só o estudo retrospectivo da
nossa arte e da nossa industria, mas uma como historia
viva do nosso trabalho contemporâneo, verdadeiramente
uma bella pagina da psychologia porlugueza.
Porque é de saber, que o que nos é indispensável é
o convencimento de que o paiz tem elementos valiosos de
vida, e assim provocar em lodos a vibração do enthusiasmo
pela nacionalisação do nosso trabalho e do nosso viver.®12
1 Já entre nós se tentaram, com exit », exposições parciaes dos
productos da olaria porlugueza, tão interessantes e tão lindos, não só no
que respeita ao uso commum como na cerámica decorativa. A’ historia
da cerámica nacional, que remonta ao século m prendem-se os nomes
de Vandelli, Brioso e Jacome Ratton, que nos deixaram soberbas recor
dações da arte portugueza no século xvm, a afíirmarem o relevo de toda
uma época gloriosa de trabalho e de arte.
Sobre o assumpto é curioso 1er a memoria sobre Cerámica Po'Utgueza Moderna do sr. Charles Lepierre.
2 «Nós, os portuguezes, que tão filamente miramos os extrangeiros,
e tanto á risca pretendemos copial-os, sempre convencidos de que só a
sua iniciativa õ sabia e só com imital-os nos aperfeiçoaremos; nós que
em taes extremos cabimos, que até já vamos crendo que é pelos estudos
d’elles que melhor poderemos saber a historia dos nossos factos e a
condição da nossa existencia; tanto os olhos desviamos de nós mesmos,
que não só deixamos de vêr a falta de concordancia que ao presente
existe entre a nossa indole e os processos extranhos, e continuamos a
trabalhar estérilmente n’uma adaptação impossível; mas também deseo-
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Comprehendem lodos a difficuldade que tenho de n’esta
simples proposta traçar largamente todo o plano da minha
ideia, mas tratando, como já disse, apenas de esboçar o
plano geral, accrescentarei ainda que entendo que a festa
da cidade deverá participar de duas ordens de elementos,
— dos que são propriamente de interesse commercial e
intelleclivo, e dos que são de puro prazer ou divertimento
dos forasteiros.
Assim é-me impossível fazer já a descripção da quan
tidade e genero dos pavilhões a construir, mas entre elles
deverá haver salões de photographia e de numismática e
recintos de gymnaslica e de esgrima, não só com os moder
nos exercícios da hygiene, mas com os antigos jogos de
destreza e exercícios de força como a péla, o tavlado, o
paréo, as cannas, a bola, a málha, todas estas coisas mui
to portuguezas de diversões aristocráticas e de diversões
populares.

nhecemos o que no passado fomos, e já acreditamos que nunca subimos
a mais do que uns gloriosos gueireiros sem aptidões para os trabalhos
da paz.
«N’este paiz que foi agrícola e exportou eereaes, e hoje dizem que
agrícola é, mas importa o pão; n’esta terra que foi industrial e ainda
amostra os productos que artisticamente fabricou com linhos, lãs, metaes,
mármores e madeiras suas, e hoje dizem que industrial volta a ser, por
ter fabricas onde é nacional a mão d’obra, mas compra ao extrangeiro as
materias primas, algodões, lãs, ferro, madeiras e carvão, embora possua
coionias, minas e climas, como os das nações das quaes importa; n’este
reino que tão portuguez foi e, de todas as vaidades, a maior que tinha,
era a de mostrar que o era nos seus usos, modos e falias, e hoje dizem
que portuguez continua a ser, mas vive da copla boçal e servil das
estranhas falias, modos e usos; n’este povo que tanto olhava para si e
tanto pasma agora para os outros.. »
Palavras do dr. M:nuel Bento de Sonsa no Doutor Minerva.
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Imaginar-se-hiam divertimentos nacionaes que em ge¡ral o provinciano e mais particularmente o estrangeiro in
teiramente desconhecem, como danças populares caracte
rísticas das nossas provincias, o vira, a dança dos paulitos,
descantes, concertos de guitarra e de viola, as desgarra
das, as canções populares, as cantigas coimbrãs ao desafio*
a gaita de folie, o fado, os batuques por negros das nossas
possessões africanas, etc.
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Toda a parte expositiva da feira seria como um livro
aberto de educação e ensino, e apresentaríamos os nossos
cavados de Alter, as vaccas leiteiras, o gado de trabalho
e o gado de engorda, os bois barrosãos, minhotos, beirões
e alemtejanos, as cabras do Jarmello, os instrumentos agrí
colas, as machinas, os. carros de trabalho, as cangas dos
bois tão piltorescamente decorativas do norte do paiz, o
carvão, a vidraria, o linho, os artefactos de malha, !a sen*ralheria, a seda, as madeiras, as resinas, os oleos e therebentinas, os nossos queijos e as nossas manteigas, as
industrias usuaes do papel vulgar e do papel pintado, da
passamaneria e da baguette, os nossos productos naturae?
como os deliciosos vinhos de Collares, de Bucellas, do
Porto e da Madeira, as aguas medicinaes de.Vidago, da
Cerlã, da Povoa e das Pedras Salgadas, os azeites de Cadtello Branco, de Santarém e da Beira, os cobrejões, ■os
lenços de Alcobaça, os bordados das ilhas, as casimiras
de Arrentella, da Covilhã e de Moimenta, o tijollo, a telha,
o azulejo, os mozaicos da Madeira, a pregaria e a parafuseria, a carrosseria de luxo, antiga, evocando umq epoeha
gloriosa, e a carrosseria industrial moderna, as doçarias,
r—os ovos molles de Aveiro, as arrufadas de Coimbra, as
pavacas das Calflas, o pão .de lo. de Margaride* os nosio^
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presuntos de Chaves e os paios de Caslello de Vide,—
emfim, não sómente uma exposição decorativa e ornamental,
mas a crystallisação do nosso viver moderno, revelando a
nossa elhnologia e o nosso adeantamenlo commercial,
industrial, económico e agrícola, nos dominios do trabalho
e nos dominios da inteligencia.
Mostraríamos a ' organisação dos nossos serviços municipaes, escolares e pedagógicos.
Far-se-hia urna grande revista das escolas, organisando batalhões escolares com estudantes das escolas su
periores e das escolas elementares, — da Universidade de
Coimbra, do Curso Superior de Leltras, das Escolas Me
dicas, da Escola Naval, da Escola Polytechnica, da Escola
Académica, da Casa Pia, do Collegio Militar, da Escola
Villa Fernando, etc.
Basta interessar a mocidade das escolas do paiz, para
conseguir milagres de enthusiasmo palpitante, como só a
juventude, cheia de risonhas esperanças, sabe produzir.
As tunas académicas, com os seus trajes escolares,
dariam concertos musicaes, imprimindo assim a estas festas
nacionaes mais um bello traço de arte na cidade em festa.
Não seria difírcil obter do Real Gymnasio Club um
sarau de gymnastica e de esgrima pelos nossos mais distinctos professores e amadores.
D’accordo com o Gremio Artístico organisar-se-hia
por occasiâo das festas uma exposição de pintura moderna,
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em que mostrássemos os trabalhos dignos de nota dos nos
sos pintores a oleo, dos nossos aguarellistas e dos nossos
pastellislas, e essa exposição seria ao mesmo tempo cam
po aberto á venda, e um incentivo para a acquisição dos
quadros, [tela emotividade de momento na alma dos visi
tantes.
Das festas fariam parte regatas no Tejo, corridas de
velocipedes, cavalgadas, concertos de bandas regimenlaes,
concursos de tiro civil e de tiro de chumbo, a alvos mo
veis, interessando assim os caçadores portuguezes, con
cursos de belleza para senhoras e crianças, entre os espe
ctáculos públicos um rigorosamente portuguez com um
auto no nosso theatro normal, corridas de touros á antiga
portugueza, ¡Iluminações publicas na cidade e no Tejo,
fogos dé vistas no rio, marchas aux flambeaux, etc.
Haveria na feira além de poneys para crcanças, dro
medarios, velocipedes, theatros de marionnettes, balouços
e outras diversões infantis,— restaurantes de diversos typos
característicos e provincianos, em que se fizesse o caldo
verde da Heira, as tripas á moda do Porto, a genuina assõrda de bacalhau tão portugueza, — e cafés concertos,
salões de musica, bailados populares, etc, etc.
4

Uma aldeia africana daria ideia do viver intimo do
nosso gentio do interior dos sertões, com as suas musicas
indígenas e as suas armas de guerra.
Tendo a moda inventado nos dominios do algodão em
rama e do caoutchouc coisas verdaderamente phantasticas para darem a nota de uma belleza postiça e doentia,
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fariamok apresentarias! iwsSas'míilheres|!da prtjvròcíífpqtt©
todavia ainda não foram seduzidas por esse monstro, e
que possuem rijas carnes e fôrmas puras, d’essas mulheres
que desconhecem o pó d arroz e a maquilhagem dos olhos,
mas que teem carne rubra e sã, a cintura esbelta, o porte
donairoso, o olhar petulante, amplos quadris fecundos'e»
que manteem no lar de esposas e de mães a tradicção gloriòsa dai forte rá£a portUguezayhcq manai scteol ar.(l
áofitiioiuigo'i aabnad-oh eoJmuoo .gBbcijleveo .gohoqbolov
-omÀsrríossas provincias seriam assim representadas por
mulheres: authentic as còm.os seus trajes pittorescdsy — asr
guardadoras; -de- rebanhospadn varinas da i'MbrtOsaq ias:
vaneiras do Porto, as lavradeiras do Minho, ás tricanàs d&i
Coimbra, as Millóas da Madeirapas queijeirasr as fiandeiw
raf/làs-doceirasi i cu n: ilduq Hwacuiiiudli n.vm^nJmq
.•>to
1\
gcdomau ,on on h Osív ob aogol.
Eu penso que ha lisboetas que teem viajado por HesparihafffVança,'etty, e que emborá ao percorrcrembssas
regiõeMudo! visitem quanto ha para ver nesfeas terras da
civijisação e'do'prazor; todavia não conhecem as coisas^
mais i vulgares! d’este incomparavel paiz, que é digna
coróacda.Europay etii que Lisboa resplandece como o mais
bello, carbúnculo, — no dizer do nosso Castilho. \>

.-•I • >b ,89ii.[)jqoq goludifid (B3Ííijin oh -.oôliw
Para aguçar a curiosidade de vêr o que é nosso, e para
sátisfazeLa^ seriam patentes ao publico os estabelecimen
tos de-ensino e os edificios buròcraticos, a Camara dos
Pares e a Camara Municipal, os inuzeus, as academias,'
os arsenaes, etc.
m9 oâboglfi ob çoiuimob hui obalnovni ebotn s ohuo l
-ít: •Arfí&maru Municipal teria .o seu! pavilhão' especial
onde pbderia expôr dò'séu archivo as raridades históricas
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qïife' póiíâíe* fari^cohsitliirpáVrHiõeri ruslicoR para vbnda
dé flôres e uma estufa para os specimens das nossas piam-;
tas decorativas.

-0030, 2 oriliii>bnj> ;>b achino:) as o «cdni iio! «d» cbinoa ar,
E far-se-hia mais: :cada vereador apresentaria uma
mOriOgráphia ou estudo do seu ¡respectivo pelouro, repre
sentando todas no conjuncto o funccionnmento do muni-'
cipio da primeira cidade do paiz no começo do século, e
ficándo assim tiidas constituindo um valioso subsidio para
■ n afim 8sb eorusíohqoiq
ê doa o ob sb iJiu l moa aobiboanoa aofodlid tou ,8oiÍ9í 8gi
N’um determinado retinto figuraria tima m ém íjm é
com exemplares da nossa zoologia continental e colonial e
specimens das nossas aves de plumagem variada,

ai/oaum ano?, aor.sliaiv ah ojseaircmq

g

./.m ln a ih a q ?,oíor[

o Far-se-ãa uma revista geral'de bombeiros, tão vistorsos nos’seus fardamentos luzentes, e um simulacro de incèridic#i0CÍio ôrigiftai é impresSivò. v r-*riu'l ..slIambiM ?.oio

.oto ,oiÍ9tnoM
Também se organisaria n’um dos dias da festa uma
grândelbatalha de flôres, como outras que se teem feito
já em Lisboa, com carruagens enfeitadas, etc.
oi
mu leh eo n o ) rm aisngih Oá '.ibfiteupd/. as 118 otnoinGiiigo?
em ijfe, secção dos estudos retrospectivos e anthropòlogicos
apresentar-se-ia uma galeria de lypos antigos extinctos, è
modernos, da cidade, como o boleeiro de sége, o campino,
o ferro-velho, d prelo caiadoV, o cego papelista, o deitagírtOs; o remador dás galeotas, a preta do mexilhão, oju-

<I^Jj(iPto W 8ftp^-.ffilfl9m £m O »JiÀ 9b im u M on
ofiVt
kg «aneguiq ob 9 89õ}Gt?,moni ob aooilingGut ,èogitn« ?'n
’Nao: sb dispehsariam os'bhamados theatidb de'feira,1
os jo^os! da malha* d do pau^ osicycloramas.’os, Cirierftato1»
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graphos, as cervejarias, o vinho verde em pipas sobre car
ros de bois á moda do Minho e as barracas de pim-pampum, em que o povo folga e ri, como não se dispensariam
as corridas de toirinhas e as corridas de andarilhos, escolhendo-se de entre o periodo de tempo destinado ás fes
tas, dois dias, um para um passeio a Cintra e outro para
um passeio a Cascaes.
E n’essas maravilhosas estancias, solicitar-se-ia dos
proprietários das mais ricas vivendas a admissão dos fo
rasteiros, por bilhetes concedidos com facilidade e sob a
fiscalisação policial e rigorosa da Camara.
De egual modo se solicitaria dos proprietários de pa
lacios particulares, a permissão de visita aos seus museus
de obras de arle, onde se escondem maravilhas do nosso
passado glorioso, dignas de serem conhecidas,— os pala
cios Palmella, Burnay, Valenças, Almedina, Foz, Dr.
Monteiro, etc.
Diligenciar-se-hia que fossem facultados os palacios
reaes á admiração das coisas artísticas que encerram, e
seguramente Suas Magestades se dignariam conceder um
dia destinado a essa visita, sempre sob a rigorosíssima
fiscalisação da Camara.
Os extrangeiros com subido prazer admirariam n’esses muzeus particulares, como naturalmente o haveriam
feito já no Muzeu de Arte Ornamental, os nossos contado
res antigos, magníficos de incrustações e de pregaria, as
cadeiras abbaciaes de espaldares lavrados, as tapeçarias,
a bibelotagem, os ricos marfins esculptados, os picheis e
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escudellas de prata, os bufetes com torcidos soberbos, de
uma rara elegancia, em que antigos bispos liam as suas
horas, tudo de um tempo cm que a tradição e o grande
estylo punham uma nota authentica, intensa e pessoal, do
- carácter da nossa raça.
Tudo isso, todas essas antigas riquezas rememora
riam a nossa passada grandeza, e evocariam epochas his
tóricas a que estão ligados epopaicos acontecimentos
nacionaes, hoje que as nossas reliquias teem sido pouco
a pouco delapidadas á nobreza decadente da nação, pela
cupidez dos museus exlrangeiros, cujos agentes de ha
annos veem espreitando o momento de apanharem, até
por preços de mercearia, as-nossas melhores recordações
de arte.1

• Fialho de Almeida, n’um dos seus volumes dos Gatos, escreve
estas palavras, tão cheias de tristeza como de verdade:
«Quando os francezes se foram, íiearam os inglezes, de rustilhada
com alguns portuguezes, legítimos ou adoptivos, que se valeram do oiro
ou da omnipotencia, para nos defraudarem do ultimo quadro de mosteiro,
e irem lançando a unha á ultima bonbonnière de familia arruinada.
Ha setenta annos que o South-Kensington-Museum, de Londres, se
cretamente mantém entre nós agentes seus, com ordem de vindimarem
o paiz de todos os objectos d’arle que appareçam. E esses homens, que
de Portugal teem carregado para aquella especie de formidável ministe
rio d’artes e sciencias, peio menos um decimo das preciosidades que
elle eneerra, esses homens conhecem, como proflssionaes, ponto por
ponto, a historia das peças que ainda restam, pertencentes aoEstado ou
pertencentes a particulares, o seu valor, os seus detalhes, as suas im
perfeições, as suas magnificencias, os seus estragos; e implacavelmente,
como famintos lobos, eil-os, espiam as necessidadts de dinheiro dos pro
prietários, até chegar o dia em que a venda forçada lhes lance nas mãos
algumas d’aquellas joias, divinas e puras, que elles enamoram.
De roda aos agentes do Soulh-Kensington ponham-se os esperta
lhões que veem explorar por conta dos grandes bazares da Eurepa ..

n
Eu muito desejaria que os particulares, num supremo
interessei; Iode espjrUsaíradesapt6tn$e dignassem facultar
annualmenteíá.admicaçãq.e ao estudo dos amadores-edos
artistas as suas. collecções, fazendoí reaccender a faulha
do entliusiasmo, n’este paiz que foi riquissimo das precio-r
sidades que os viso-reis traziam do Oriente a bordo das
naus ajoujadas, e ,que era no século xvi.,, como; dto um
esçriptor,. o grande bazar da Europa*ih;«cq cagón c man
golnsmiosinooit mnijsqoqo «obcgil ocJas onp g aeahol
(vu No recinto da grande feira e exposição, que occupât
riam toda a Avenida da Liberdade e rotunda, o publico
encontraria de tudo quanto a vida usual carece deicomt
modidades:— uma estação de policia, com os guardas
escolhidos pelo,Commando policial, entre os mais intelli-.
gentes e mais bem educados, uma estação telephonic», p
uma secção do correio, uma estação de carruagens de praça,
um posto de soccorros medicos, um gabinete de informa
ções praticas,:chalets d’aisance, marcos fontenarios, casas
de banhos, lavatorios públicos; engraxadores, cabelleireirftîbi f'ipp b
.i rneioíl
t
z-jxfmcd to obtuuQ*
eito ob mfiislüï st onp .ioi'sîqofco ao lomiïnpt .asxsnguíioq anogis moo
,oiiai¿oín »b enbeop omitiu ob rneifibufiileb sou fiuq r&ionoJoqincao cb ao
■rt-uiaunt
ab yntswitSttotS suiillu ¿ fitina b obnBjnel niait s
• îta taeibnoJ -)L ,mmmA^íúítnÁ -i\Um2 o 9up ?oan£ filnaJsa <H
raoiBipibotv oh ffiefiio un o ans; seines s aún enae moinem ejneinfiísia
franceses que compram para os jud, us millionorios de Pari^. , . am^ricaBos enviados de Nova-York e S. Francisco, por conta dos vended^r^s
de.cortumes, enriquecidos, e dos negoci-ntes de toicinho monomaniacos
de bibilotage... Aecrescentar a isto os espertalhôesinhos modestos da
,rua do Alecrim e Moinho de Mento, agentes de colleecionadtres parjU;
guezes: calcular a cifra das transacções annuaes em seguida; lomar
nota do tempo que esta sangria tem durado; ,e admirar emiim o manan
cial de riquezas decorativas, indiscriplivel, que era Portugal). ¡ ullll0

eoímaca oatis! aerii fibeoiot fibra? c eup rúe fiib o isgerie éía .aohtíeiíq
1 As .collecçùes dos srs. U. Fernando e D. Luiz são das mt lh res
e mais completas, em quadros, gravuras, faianças, bronzes, mubdias e
*
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Se o commercio nisso concordasse, poderia ainda
fazer-se um grande cortejo allegorico do trabalho porluguez, produzindo as primeiras casas mercantis da cidade
carros triumphaes, com decorações dos productos das
nossas industrias e das nossas artes.
Também me convenço que o patriotismo e o bom
gosto dos nossos lavradores, se não recusariam a faser
uma grande revista de gado bravo, n’um campo do Riba
tejo, revista que deve ser n’este paiz tão colorista, todo
de paysagem, de um effeilo muito piltoresco e original.
Tendo sido supprimida a parada militar annual de
24 de julho, decerto se conseguiria do governo, que a
fizesse reviver para ter logar num dos dias destinados
ás festas da cidade, aproveitando-se a soldadesca para
uma grande marcha aux flambeaux, na propria noite da
parada.
Supprimir-se-iam as repugnantes e sujas feiras de
Alcantara e do Campo Grande, que não são commerciaes,
nem educativas, e que apenas servem de foco de desordens
e de vicios torpes, — coisa estercoraria, verdadeira escrophula, a que a fumarada negra dos candieiros de petróleo
imprime um tom macabro e fúnebre, revelador da expres
são degenerativa de uma raça.
Eu desejaria mesmo que os nossos rapazes de bom
gosto, filhos familias ricos, fizessem armar barracas
suas, — caseias, á moda de Sevilha, — para ahi deseançarem do seu passeio atravez da feira e receberem as
senhoras de suas familias e os seus amigos, ou conversa-
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rem, jogarem, tocarem e rirem, n’uma despreoccupação
annual de outras diversões mais intellectuaes.
Tudo isto concorreria a dar vida, animação e encanto
a esta fraternal reunião da familia portuguesa, muito de
gosar pelos forasteiros curiosos.
A Gamara e as aggremiações particulares poderiam
reservar para a occasião das festas certas manifestações que
lhes são particulares : — a inauguração de algum novo
bairro, jardim ou monumento, — ou manifestação espe
cial de arte ou de sentimento, como por exemplo uma
exposição de trabalhos de artista celebre fallecido, encher
de flores a campa ou o monumento do poeta que mais
haja feito vibar a alma popular, etc.
Quer dizer: aproveitar-se-hia a primavera portugueza, e portanto a cidade em festa, para reunir todas as
coisas representativas da vida d’este povo, desde as affirmações do seu viver commercial e industrial até ás do seu
modo de ser intellectual e moral.*

‘ Tem o paiz feito com resultados positivos algumas festas da in
dustria e do trabalho, e assim se devem considerar as nossas exposi
ções induslriaes e de at te ornamental de i860, 1882, 1883, 1884, 1888,
1893, 189C e 1897, em Lisboa, no Porto, Guimarães, Vianna do Castalio,
etc.
A festa portugueza participará das ideias altas que presidiram a
esses certamens, de que tanto proveito resultou para o paiz.

A fe sta a n n u a l da p r im a v e r a p o rtu 
g u e s a deve, a meu ver, ser celebrada em maio, occupando o periodo dos primeiros dez dias o que propria
mente são festas, solemnisações, exposições e distracção
dos forasteiros, permittindo-se por mais vinte dias a parte
da feira, para Yenda de productos.
Esta conservação da feira por 30 dias, serve a con
vencer os feirantes da vantagem de organisarem as suas
installações com elegancia e de certo modo luxuoso, mes
mo, porque esse espaço de tempo lhes pode dar justas
compensações das despesas que hajam de fazer.
Facilmente os commerciantes, os industriaes, os logistas, — mercadores, ourives, quinquilheiros, etc. — cons
truirão pavilhões e barracas elegantes, desde que saibam
que as festas se repetirão annual e successivamente, e
que não lhes é perdida, portanto, a despesa uma vez fei
ta, como de resto tem succedido sempre, em que após
qualquer solemnisação se vendem as lonas e as madei
ras por urn quinto do preço que custaram.
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As installações serão assim feitas de modo a pode
rem ser aproveitadas de uns annos para os outros.
Maio é um dos nossos mezes mais encantadores, dias
grandes, cheios de sol, profusão de flores, a naturesa em
festa, e por isso o escolheria eu para a celebração da
nossa festa annual, tanto mais que vindo muitos estran
geiros a Scvilha, em abril, certo que achando-se a dois
passos da nossa linda capital, mais facilmente virão até
nós visitar-nos.
O nosso povo é de carácter doce e bom, e desde que
o façam compenetrar do interesse que deriva para o paiz
da concorrencia dos visitantes, seguramente se apaixona
rá pela festa portuguesa, que é a sua festa, e honrará os
forasteiros com aquelle seu antigo feitio cavalheiroso e
amavel tão portuguez.
E’ certo que a Gamara terá de realisar despezas, mas
o grosso d'ellas será feito pelos particulares; a minha
ideia é que a Gamara tome a iniciativa e impulsione os
commerciantes e legistas, porque após surgirem os pri
meiros enlhusiasmos, o resto vem com facilidade por esta
como aggregação de sympathias que é vulgar na execução
das ideias praticas.
Será talvez esta primeira festa a mais difficil, mas per
suado-me que por isso mesmo tem de ser a mais brilhante,
para que o seu ecco vibre nos futuros annos, como incen
tive a novos e melhores commetimentos.
Para isso parece-me indispensável começar traba-
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lhando desde já, sem preoccupações nem receio das más
vontades (que não haverá), mas com serena confiança.
Produzir-se-ia assim trabalho para muita gente; o di
nheiro sahiria dos pés de meia; aviventar-se-ia a alma
popular; far-se-ia que o lisboeta, tão habilualmente meltido comsigo, mazombo c cazeiro, espairecesse, girasse,
movimentasse as pernas e evolucionasse o cerebro; ir-se-ia
conseguindo um como levantamento do nivel esthelico da
cidade.
Os lazaretos e as estações ofíiciaes e alfandegarias fa
cilitariam quanto possivel os serviços a seu cargo de modo
a evitar os queixumes dos forasteiros por vexames escusa
dos, fazendo comprehender bem aos empregados subal
ternos que o interesse do paiz está precisamente na con
correncia do extrangeiro, e este não está costumado a
soffrcr violencias ou a pagar incommodos.
Nas praças e ruas mais principaes distribuir-se-iam
gratuitamente programmas dos festejos, com indicações
precisas e uteis ácerca das festas, horas de entrada nos
museus, de visita a monumentos, etc., com umatraducção
franceza ao lado. *
No commissariado de policia organisar-se-ia um ser
viço de interpretes para os estrangeiros, que, sem receio de
serem explorados, lhes quizessem aproveitar os serviços.
A camara facilitaria aos particulares o embellezamento das fachadas dos seus predios ou dos seus estabe
lecimentos, os embandeiramentos das ruas, os arcos trium-
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phaes, as ¡Iluminações particulares, o reclamo ás mercadorias e instituiria premios de medalhas de prata e diplo
mas de honra ás decorações de maior bom gosto, áscommissões ou particulares que mais se distinguissem por sua
actividade e esforços.
O resto seria feito pelas iniciativas particulares, facil
mente suggestionaveis pela voz da imprensa e pela dos
primeiros que lançassem mãos á obra.

Não vejo que seja de grandes difïiculdades a parte
financeira da minha proposta.
A Camara poderia encarregar-se da construcção de
certo numero de pavilhões para os alugar, guardando-os
para os annos seguintes, e dando assim trabalho a grande
numero de operarios, que tem de sustentar.
Solicitar-se-ia do governo a absoluta isenção nos pri
meiros trez annos do sello e de quaesquer impostos sobre
os objectos que viessem figurar na feira e nas festas,
sómente, é claro, durante o periodo d’estas.
A Camara perceberia um imposto modico de licença e
aluguer dos terrenos e com o producto d’esses e outros re
cursos (sempre subordinados ao ponto de vista de que a
Camara nada pretende ganhar com as festas), e ainda com
o concurso inevitável e seguro do commercio e de todas as
emprezas que directamente lucram com a concorrencia
dos forastetros, estou convencido que a minha ideia será
praticamente realisavel sem sacrificios.
Convenço-me mesmo que governo algum assumirá a
responsabilidade de impedir a realisação da festa annual
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da cidade, que o mesmo será que embaraçar o interesse
publico, e, ao contrario, qualquer governo auxiliará a Ca
mara, sinceramente, devotadamente, n’este generoso traba
lho de dedicação pela cidade e pelos seus interesses mais
respeitáveis.
Se tanto se julgar necessário para a obtenção de
meios pecuniarios, parece-me que se poderia organisar
uma lotería no genero das das exposições universaes fran
cesas, com bons de entradas e até, dado o concurso do
commercio, com percentagens nas compras dos portado
res de bilhetes, em certos estabelecimentos, que, como se
faz no estrangeiro, muito teriam a lucrar.
0 que, em resumo, proponho é que se aproveitem os
encantos do nosso clima e as bellezas naturaes da nossa
cidade, para provocar-mos a visita dos provincianos e dos
extrangeiros, servindo de pretexto a primavera portugueza, — fazendo assim movimentar o dinheiro e conven
cendo os nossos e os de fóra de que este glorioso povo tem
ainda fortes energias e elementos poderosos de vida.
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Tracejei rapidamente e com despretenção o plano ge
ral da minha ideia e posso affirmar que já com prazer re
cebi applausos das poucas pessoas ás quaes a communiquei singelamente.
Como portuguez e como apaixonado das coisas da
minha terra e do seu desenvolvimento, muito desejo que
ella tenha realisação pratica, garantindo que porei ao ser
viço d’esta santa causa todo o meu esforço e toda a mi
nha boa vontade.
Oxalá a minha proposta encontre ecco n’esta Camara,
e forças mais vigorosas que a levem ao caminho da reali
dade.

