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Roteiro Programático e Bibliográfico 

do Tema 1 

“O Espírito e a Acção da Geração de 70” 

 

 
1.1. Contextualização histórico-cultural da geração de 70. 1.2. O conceito 
de geração; 1.3. A Questão Coimbrã: factos e textos. 1.4. As Conferências 
do Casino: incidentes e prelecções. 
 

 

1. Apresentação do Tema 1 

 

No Tema 1 pretende-se explicitar a relevância que a inserção 

histórico-cultural da Geração 70 na sociedade portuguesa representou. Para 

que o traçado deste enquadramento fique claro, importa evidenciar os 

principais contornos que caracterizavam a realidade em Portugal na 

segunda metade do século XIX, definir de forma precisa o que se entende 

pelo conceito de geração, assim como, descrever selectivamente facetas 

expressivas do espírito que norteou a decisiva acção protagonizada pelos 

principais membros do grupo de 70. 

 

 

1.1. Contextualização histórico-cultural da geração 70  

 

Quais são os principais objectivos que norteiam o traçado de um 

breve enquadramento histórico-cultural da geração 70?  

Desde logo, permitir configurar o específico contexto político, social - 

e até religioso - da época em que os membros desta geração se afirmaram, 

e cujo conhecimento é tanto mais relevante quanto um dos traços mais 

salientes da “ostensiva relação negativa”, como escreveu Eduardo Lourenço 

em O Labirinto da Saudade, que este grupo de notáveis intelectuais 

entreteve com Portugal, ao confrontá-lo com as condições e as causas 

responsáveis pelo seu atraso crónico, consistiu precisamente na denúncia 

da excessiva tacanhez cultural e mental e, concomitantemente, na crítica 

acesa ao deficiente funcionamento político e social imperantes em Portugal. 
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Outro motivo que justifica uma atenção mais aprofundada ao traçado 

deste complexo âmbito contextual, tem que ver com a articulação, por 

diversos motivos indissociável, entre o referido panorama histórico-social e 

político e o conjunto de propostas concretas de intervenção activa e 

reformista que caracterizaram a actuação dos homens de 70. Esta actuação  

traduziu-se num esforço sistemático e continuado, desenvolvido de forma 

tão empenhada quanto lhes foi possível, para combater e alterar a 

lamentável decadência nacional, cujas causas tão certeiramente 

inventariaram. 

Importa ainda notar que a interacção entre critérios e instrumentos 

de análise histórica (e, de alguma forma também, de índole sociológica) 

para iluminar determinados momentos, como é este o caso, em que a 

produção literária substancialmente constitui uma interpelação - quando 

não mesmo uma provocação - e uma procura de respostas que desafiam e 

desejam subverter cenários culturais e intelectuais instituídos, se relaciona 

estreitamente com a metodologia seguida por Eduardo Lourenço nos 

ensaios seleccionados como condutores do estudo dos temas que integram 

o presente programa. 

De entre os aspectos que permitem uma compreensão mais cabal do 

modo específico que configurou a inserção da Geração de 70 na sociedade 

portuguesa da segunda metade do século XIX, interessa relembrar a 

precaução de rigor sublinhada pelo historiador João Medina. É que, como 

nos adverte este autor, se "a certidão de nascimento da Geração de 70 nos 

é passada […] por um evento histórico preciso, o das referidas palestras do 

Casino do Sr. Zagalo, na Lisboa de 1871", a mesma facilidade não se 

verifica relativamente à questão da "posterior inserção desse grupo na 

história social do Portugal oitocentista", domínio em que "tudo parece por 

estudar, por falta de inventários cuidadosos e de recolha metódica dos 

elementos biográficos dos que, duma maneira ou doutra, se associaram ao 

truncado conclave do largo da Abegoaria"1. 

Do ponto de vista estritamente histórico, todos estes criadores 

viveram durante o período da nossa história que ficou conhecido por 

Regeneração, funcionando esta, ainda segundo o mesmo autor, como uma 

                                                 
1 João Medina, "À guisa de prefácio - A Geração de 70: uma síntese provisória", in Eça de 
Queiroz e a Geração de 70, Lisboa, Moraes Editores, 1980, p. 10. 
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espécie de "background histórico-institucional que sempre os há-de 

acompanhar"2. Neste particular contexto, o termo ‘Regeneração’ diz 

respeito ao longo período – entre 1851 e 1868 - de estabilidade política que 

se seguiu a uma revolta militar chefiada pelo Marechal Saldanha em 28 de 

Abril de 1851. No entanto, pode dizer-se que a ideia de regeneração ou, 

talvez melhor, o anseio regenerador, atravessa o século XIX uma vez que 

desde o seu início, ou seja, já na década de 20, o movimento revolucionário 

do Liberalismo projectava a 'regeneração' de Portugal. 

Tratava-se mesmo de um "ideal supremo" aquilo a que a primeira 

geração romântica, cujos expoentes principais foram, como é conhecido, 

Almeida Garrett e Alexandre Herculano, chamou a "Sagrada Causa da 

Regeneração Política". Nessa altura, esta ardorosa militância romântica 

propunha-se contribuir para uma "regeneração total" do país, por forma a 

instaurar um progresso que abrangesse os níveis social, económico e 

cultural. Tal progresso, por sua vez, seria conseguido através de uma 

liberalização política, amplamente inspirada no modelo da Revolução 

Francesa e no chamado espírito das Luzes ou Iluminismo e ainda, "no 

supremamente civilizado liberalismo parlamentar britânico"3.  

A verdade é que, após cerca de trinta anos de lutas sangrentas entre 

Liberais e Absolutistas, o sentido da projectada regeneração altera-se 

qualitativamente. Trata-se agora, depois de conseguida a pacificação do 

país, de atingir a meta dos grandes progressos industriais e técnicos que, 

durante a segunda metade do século XIX se verificavam na Europa, em 

especial nas suas principais cidades. Este surto de crescimento e 

desenvolvimento sem precedentes era sobretudo devido à acentuada 

ascensão de uma burguesia urbana e ambiciosa, concentrada nos principais 

centros europeus que, se utilizava o capitalismo para promover um 

desenvolvimento material necessário, fazia-o sobretudo em função de um 

enriquecimento pessoal e à custa da miséria de largas massas de 

trabalhadores. 

Em Portugal, o protagonista por excelência desta tendência 

progressista que entendia ser urgente congregar esforços e trabalhar para 

                                                 
2 "À guisa de prefácio - A Geração de 70: uma síntese provisória", p. 18. 
3 Álvaro Manuel Machado, "Geração de 70", in Dicionário de Eça de Queiroz, Lisboa, Editorial 
Caminho, 1993, p. 472. 
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eliminar a desanimadora distância que separava a nossa tradicional pobreza 

da próspera industrialização europeia foi António Maria Fontes Pereira de 

Melo (1819-1887). Jovem engenheiro e militar, Fontes Pereira de Melo foi 

também um político dinâmico, responsável pela criação, em 1852, do 

Ministério das Obras Públicas e do Comércio e Indústria. Mandou ainda 

construir quatrocentos quilómetros de estradas, uma dezena de pontes e, 

em 1856, a primeira linha de caminho de ferro, que ligava Lisboa ao 

Carregado. Embora contrariando em parte a política pragmática e 

mercantilista que o fontismo representou, o rei D. Pedro V não deixou de 

aproveitar o seu curto reinado (1855-1861) para promover, de forma um 

tanto unilateral, o progresso material em detrimento do progresso 

sociocultural. 

É precisamente este desfasamento causado por uma atenção dirigida, 

para um crescimento predominantemente material de orientação 

mercantilista, em prejuízo de um concomitante e complementar 

desenvolvimento orgânico da sociedade em todos os seus vectores 

determinantes, designadamente em termos culturais e mentais, que 

constituirá o núcleo principal das inúmeras críticas dirigidas pelos membros 

da Geração de 70 à política nacional.  

Esta atitude crítica de questionamento é ainda, por seu turno, de 

certo modo influenciada pelos antigos ideais progressistas protagonizados 

pelo Liberalismo os quais, muito ajustadamente, preconizavam que o 

alargamento das liberdades e a reforma das mentalidades deveria 

comandar o desenvolvimento material e industrial do país e não o contrário.  

Uma última e curta referência deverá ser feita à importância que, 

conforme sublinha Álvaro Manuel Machado, teve para “a formação 

revolucionária da Geração de 70 o reflexo dos movimentos insurreccionais 

vindos de França", desde o de 1848, ou seja, a revolta de 23 a 26 de Junho 

dos bairros operários do Leste de Paris, até ao de 1871, isto é, a insurreição 

da Comuna de Paris que ocorreu entre Março e Maio do mesmo ano, ambos 

ferozmente reprimidos. "Este impulso revolucionário total, que toma 

diversas formas, prossegue o mesmo autor, é o ponto de partida da acção 

sociocultural e ideológica da geração de 70. Ele constitui, de facto, o rasto 

de um idealismo político, por vezes ingenuamente utopista, que vem do 

pleno período romântico e que, com a Geração de 70, se expande num 
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projecto de revolução cultural, para lá da Regeneração histórica do 

marechal Saldanha"4.  

 

 

1.2. O conceito de geração  

 

Dado que os conteúdos programáticos da unidade curricular de 

Cultura Portuguesa privilegiam as ideias e a acção inovadora de duas 

gerações, a geração de 70 e a geração do “Orpheu”, e na medida em que 

ambas constituíram duas fundamentais interpelações a Portugal que, em 

momentos diferentes da nossa história sócio-cultural, se traduziram numa 

renovação decisiva da cultura e, por conseguinte da identidade lusas, fará 

sentido reflectir, ainda que sumariamente, sobre alguns elementos que 

permitem designar e caracterizar um determinado grupo de intelectuais 

como uma geração. 

A tentativa de definir o complexo conceito de geração não poderá ser 

uma operação linear5, uma vez que existem diversas perspectivas possíveis 

- histórica, sociológica, ideológica, psicológica, etc. - que podem (e devem) 

ser tidas em conta numa definição rigorosa da ideia de geração como um 

todo e, neste caso, da Geração de 70.  

Igualmente problemático será procurar determinar com nitidez as 

conexões existentes entre cada escritor e a respectiva geração a que 

pertenceu. E isto fundamentalmente por duas ordens de razões: 

 

• porque a vida e a actuação de um criador, bem como a obra que de 

ambas resulta, são usualmente marcadas por um extremo 

individualismo;  

• e porque, ponderar a relação de um escritor com o contexto 

sociopolítico e cultural a que historicamente pertenceu, envolve toda 

uma série de questões a esclarecer.  

 

                                                 
4 "Geração de 70", in Dicionário de Eça de Queiroz, p. 472. 
5 Cf. a este respeito o estudo de João Medina, "À guisa de prefácio - A Geração de 70: uma 
síntese provisória", in Eça de Queiroz e a Geração de 70, Lisboa, Moraes Editores, 1980, pp. 
9-18.  
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Com efeito, como sublinha ainda João Medina, "os homens são 

contemporâneos e co-participantes duma geração para além dos meros 

limites cronológicos ou das equivalências etárias. Inversamente, a simples 

convivência e aparente comunhão de indivíduos numa mesma geração não 

os nivela nem os integra no mesmo ideário, idêntica pulsão vital, comum 

mundivisão, etc"6. 

Numa óptica histórico-literária de âmbito genérico, "poder-se-á 

admitir que, numa determinada média de oscilação de idades, se estabelece 

um percurso paralelo, percurso esse de formação e desenvolvimento 

estético-ideológico e de factos culturais, por parte de um número restrito de 

intelectuais. Tal percurso leva à formação do que poderemos chamar, sem 

preconceitos, uma elite intelectual"7.  

Tendo em conta estes parâmetros gerais, torna-se inteligível a 

adopção da designação Geração de 70, para nomear o grupo cuja actuação 

colectiva começa a tornar-se conhecida a partir de 1865, com a conhecida 

"Questão Coimbrã", prosseguindo em 1871, com a realização das não 

menos famosas "Conferências do Casino" em Lisboa.  

De entre as principais personalidades da Geração de 70, a História 

celebrizou, como é sobejamente conhecido, cinco figuras, aliás reunidas 

numa fotografia, igualmente célebre: Ramalho Ortigão nascido em 1836, 

Antero de Quental em 1842, Eça de Queiroz e Oliveira Martins em 1845 e 

Guerra Junqueiro em 18508.  

Trata-se de um conjunto de personalidades que, sem nenhumas 

reservas, se poderá apelidar de elite intelectual uma vez que qualquer dos 

seus ilustres membros teve uma carreira preponderante e se distinguiu 

pelas suas notáveis obras, quer na ficção literária e na poesia, quer na 

investigação histórica ou na acção política.  

 

 

 

                                                 
6 "À guisa de prefácio - A Geração de 70: uma síntese provisória", p. 12. 
7 Álvaro Manuel Machado, "Geração de 70" in Dicionário de Eça de Queiroz, Lisboa, Editorial 
Caminho, 1993, p. 472. 
8 Tomando como ponto de referência o ano da realização das Conferências Democráticas 
(Maio-Junho de 1871), verifica-se que "a média etária aritmética do chamado 'Grupo dos 
Cinco' é de vinte e sete anos". Cf. João Medina, op. cit., p. 13. 
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1.3. A Questão Coimbrã: factos e textos  

 

A eclosão da conhecida Questão Coimbrã foi uma contenda que opôs 

um grupo de jovens e rebeldes estudantes de Coimbra, encabeçados por 

Antero de Quental, que entendiam ser prioritário o cultivo de um realismo 

imbuído de preocupações sociais, a António Feliciano de Castilho autor que, 

em 1865, era considerado como o patriarca da literatura então mais em 

voga, a literatura ultra-romântica. A Questão Coimbrã foi o primeiro sinal da 

necessidade de uma intervenção pública e foi dado por essa notável 

geração de intelectuais e escritores, que virá a reivindicar para si a "missão 

profética de revelar o sentido da história e os caminhos que Portugal teria 

de trilhar"9.  

Já desde 1861 que esta nova geração que se estava formando em 

Coimbra, vinha exibindo múltiplos indícios da sua tendência para a rebeldia 

e para o inconformismo, perante a excessiva e anacrónica rigidez disciplinar 

que então imperava nos meios universitários. De entre as várias 

irreverentes manifestações e os ruidosos tumultos promovidos pelos 

estudantes, ficaram célebres quer as atitudes de protesto durante a 

recepção ao príncipe Humberto de Itália quando da sua visita à 

Universidade (1862), quer as acções subversivas organizadas contra o 

Reitor Basílio e consubstanciadas no manifesto redigido por Antero e outros 

companheiros que levariam à sua posterior demissão (1863).  

Na verdade, esse verdadeiro "Príncipe da Mocidade", como também 

era apelidado Antero de Quental, quer devido aos seus excepcionais 

talentos poéticos, quer, sobretudo, pela sua elevada estatura moral e pela 

intrínseca grandeza do seu espírito, impôs-se espontaneamente aos seus 

companheiros, durante a convivência estudantil que os ligou desde 

Coimbra, como um autêntico Mestre espiritual, simultaneamente 

carismático e fascinante.  

Ninguém melhor do que Eça, no seu poético "Um génio que era um 

santo", prosa rara e de qualidade ímpar que, em 1896, dedicou à memória 

do amigo, soube descrever esta espécie de profundo mas, ao mesmo 

tempo, natural ascendente que o poeta de "Estoicismo", já então exercia 

                                                 
9  Fernando Catroga e Paulo A. M. Archer de Carvalho, Sociedade e Cultura Portuguesas II, 
Lisboa, Universidade Aberta, 1996, p. 155. 
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sobre a maior parte dos futuros membros da geração de 70. Vale por isso a 

pena citar aqui todo o inesquecível início desse texto: 

 

"Em Coimbra, uma noite, noite macia de Abril ou Maio, atravessando 
lentamente com as minhas sebentas na algibeira o Largo da Feira, avistei 
sobre as escadarias da Sé Nova, romanticamente batidas pela lua, que 
nesses tempos ainda era romântica, um homem, de pé, que improvisava. A 
sua face, a grenha densa e loura com lampejos fulvos, a barba de um ruivo 
mais escuro, frisada e aguda à maneira siríaca, reluziam, aureoladas. O 
braço inspirado mergulhava nas alturas como para as revolver. A capa, 
apenas presa por uma ponta, rojava por trás, largamente, negra nas lajes 
brancas, em pregas de imagem. E, sentados nos degraus da igreja, outros 
homens, embuçados, sombras imóveis sobre as cantarias claras, escutavam, 
em silêncio e enlevo, como discípulos. Parei, seduzido, com a impressão que 
não era aquele um repentista picaresco ou amavioso, como os vates do 
antiquíssimo século XVIII - mas um bardo, um bardo dos tempos novos, 
despertando almas, anunciando verdades. O homem com efeito cantava o 
Céu, o Infinito, os mundos que rolam carregados de humanidades, a luz 
suprema habitada pela ideia pura […]. […] Então, perante este Céu onde os 
escravos eram mais gloriosamente acolhidos que os doutores, destracei a 
capa, também me sentei num degrau, quase aos pés de Antero que 
improvisava, a escutar, num enlevo, como um discípulo. E para sempre 
assim me conservei na vida."10  
 
Quanto a António Feliciano de Castilho ele era, como bem sintetizou 

Guerra da Cal, "exactamente o contrário de um rebelde. Grande purista, 

mestre do idioma, dotado de escassa imaginação criadora, nunca foi 

realmente um romântico, embora seja em regra mencionado como terceiro 

mentor do movimento. Formado na dissolução do neoclassicismo arcádico, 

que nunca abandonou, encarnava uma peculiar adaptação das formas 

externas do Romantismo a um espírito pseudo-clássico. Fórmula esta que 

chegara nessa altura a entronizar-se como gosto oficial do 

constitucionalismo"11.  

Ora, foi precisamente o influente poeta Castilho, então com 65 anos, 

quem desencadeou toda a polémica Questão Coimbrã, ao utilizar uma 

carta-posfácio que, em Setembro de 1865, escreve ao editor do Poema da 

Mocidade, obra da autoria de um seu discípulo e seguidor, Pinheiro Chagas, 

que consistia numa "ingénua biografia lírica em quatro cantos, típica do 

saudosismo ultra-romântico"12, para criticar a forma de fazer literatura do 

                                                 
10 Eça de Queirós, "Um génio que era um Santo" in Notas Contemporâneas, Lisboa, Edição 
Livros do Brasil, s/d, pp. 251-252. 
11 "Questão Coimbrã" in Dicionário de Literatura - Literatura Portuguesa, Literatura brasileira, 
Literatura galega, Estilística Literária, Porto, Figueirinhas, 1981, p. 895. 
12 Guerra da Cal, op. cit., p. 895. 
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grupo de jovens revolucionários de Coimbra, de entre os quais se 

destacavam Teófilo Braga, Vieira de Castro e Antero de Quental.  

Ao mesmo tempo que criticava dois dos "mancebos" de Coimbra -

concretamente, Antero e Teófilo - a propósito dos "altos rumos metafísicos" 

da sua poesia, Castilho apadrinhava a indigitação de Pinheiro Chagas para a 

disciplina de Literatura Moderna no Curso Superior de Letras e tecia um 

elogioso apoio ao poema do seu ‘pupilo’ o qual, por sua vez, atacara um 

pouco antes (em Maio de 1865) no Jornal do Comércio, os insurrectos 

jovens universitários.  

Tanto Teófilo como Antero eram já nessa altura conhecidos como 

poetas, tendo o primeiro publicado, Visões dos Tempos e Tempestades 

Sonoras e o segundo, Sonetos, em 1861, Beatrice e Fiat Lux, em 1863, e 

Odes Modernas, em Agosto do ano de 1865. Em especial este último livro, 

costuma ser entendido como símbolo da introdução em Portugal da 

chamada poesia social revolucionária - "a poesia moderna é a voz da 

revolução", dirá Antero - situando-se por isto forçosamente nos antípodas 

da estética ultra-romântica.  

De entre os vários textos e cartas - uma autêntica "floresta de 

folhetos, artigos e comentários" - escritos e trocados durante este agitado 

período, importa destacar em primeiro lugar Bom Senso e Bom Gosto, carta 

da autoria de Antero de Quental, escrita em Coimbra em 2 de Novembro de 

1865, e dirigida ao "Excelentíssimo Senhor A. F. de  Castilho" a qual, 

respondendo à diatríbe do velho árcade, marca o início de uma ininterrupta 

troca de ásperas críticas entre os novos poetas e o grupo de Lisboa, ou 

seja, Castilho e outros literatos seus amigos, como Tomás Ribeiro, Pinheiro 

Chagas e Júlio César Machado, entre os principais. Neste texto, cujo título 

continha uma alusão às duas virtudes que Castilho precisamente negara aos 

dois representantes do Realismo novo, Antero, "com altiva ironia e com 

violentíssimos e sarcásticos desacatos, respondia às palmatoadas do 

venerando pontífice das letras oficiais"13.  

Além desta carta, Antero escreveu ainda, nesse mesmo ano de 1865, 

outro opúsculo intitulado A Dignidade das Letras e as Literaturas Oficiais, 

em que, recuando um pouco, tenta justificar as violentas palavras que 

havida dirigido contra Castilho, o "bardo constitucional" como lhe chama, ao 
                                                 
13 "Questão Coimbrã" in Dicionário de Literatura, p. 895. 
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mesmo tempo que procura diminuir a intransigência da sua crítica. Ambos 

os textos são justíssimos relativamente ao seu conteúdo e às elevadas 

pretensões renovadoras que os animam - Antero refere-se, por exemplo, "à 

bela, à imensa missão do escritor" designando-a como "ofício público e 

religioso de guarda incorruptível das ideias" - embora sejam excessivos, 

sobretudo o primeiro, no que se refere quer à violência, quer à deselegância 

do tom. 

 Para além do panfleto de Teófilo Braga, Teocracias Literárias e do de 

Camilo Castelo Branco, Vaidades Irritadas e Irritantes, ambos de 1866, 

defendendo Teófilo o grupo de Coimbra e Camilo o grupo de Lisboa, importa 

referir ainda o texto de Ramalho Ortigão, Literatura de Hoje, igualmente 

surgido em 1866, que se destaca porque surge em defesa de Castilho, mas 

também porque tem sido elogiado pelo equilíbrio e isenção que assumiu 

perante a divergência entre os dois autores em questão, atitude 

independente que lhe valerá posteriormente um duelo com Antero. Embora 

não se identificando minimamente com as concepções literárias do autor de 

Os Ciúmes do Bardo, Ramalho não deixou de censurar a prosa desabrida e 

iconoclasta do poeta de Sonetos, nomeadamente "repreendendo Antero 

com ásperos adjectivos pelo seu desrespeito" por Castilho, poeta mais 

velho. 

Em suma, para lá da crítica aos excessos lírico-sentimentais glosados 

pela estética ultra-romântica, era patente o menosprezo que a juvenil 

rebelião coimbrã votava ao Portugal atavicamente atrasado e culturalmente 

provinciano que aquela tendência literária não deixava de representar. Nem 

poderia ser de outra maneira de tal modo o jovem e ambicioso grupo 

pensante se encontrava extasiado pela mítica 'Civilização', para eles 

esmagadoramente superior em comparação com a tacanha in-civilização 

pátria. Ao contrário desta, a cultura dos países europeus considerados mais 

civilizados integrava uma deslumbrante "torrente de coisas novas" que se 

materializava, como escreveu Eça de Queirós, pelas "ideias, sistemas, 

estéticas, formas, sentimentos, interesses humanitários" que lhes 

chegavam através do recém-criado caminho-de-ferro, atravessando a 

Península Ibérica vindas da Europa, em especial através de França.  
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2.4. As Conferências do Casino: incidentes e prelecções. 

 

À semelhança da abordagem da Questão Coimbrã, far-se-á aqui um 

muito breve historial da série de intervenções que ficou conhecida entre nós 

como "Conferências Democráticas do Casino". Esta designação que as 

imortalizou para a posteridade, ficou a dever-se ao facto de terem decorrido 

na sala do Casino Lisbonense, situada no antigo Largo da Abegoaria (hoje, 

Largo Rafael Bordalo Pinheiro) em Lisboa, na Primavera de 1871. 

A ideia desta iniciativa surgiu e foi ponderada na quarta morada do 

Cenáculo, ou seja, a casa da rua dos Prazeres para onde Antero e Batalha 

Reis se tinham mudado e onde iriam permanecer até 1872. A ideia do 

Cenáculo enquanto lugar e pretexto para intensos debates de ideias, poderá 

ter surgido na sequência do dissídio, referido atrás, que opôs os literatos de 

Lisboa e o grupo contestatário de Coimbra o qual, coincidindo com o fim da 

estadia estudantil em Coimbra terá também permitido o alargamento do 

inicial núcleo de amizades juvenis e de afinidades intelectuais e literárias.  

O facto é que alguns escritores e personalidades de entre os quais se 

destacam, Jaime Batalha Reis, Eça de Queiroz, Manuel de Arriaga, José 

Fontana, Salomão Sáragga, Antero de Quental, Germano Vieira de Meireles 

e Ramalho Ortigão, entre outros, começaram, a partir de 1867, a reunir-se 

em casa do primeiro deles, cuja primeira morada se situava então na 

travessa do Guarda-Mor (hoje rua do Grémio Lusitano), no Bairro Alto 

lisboeta.  

Tratava-se de reuniões informais - uma espécie de tertúlias - que 

funcionaram como uma espécie de álibi que permitiu a um heterogéneo 

grupo de jovens artistas e literatos aproveitar o período fugaz que decorreu 

entre o fim da sua formatura e o início das suas carreiras para prolongar, de 

forma  tão intensa quanto livre, os hábitos boémios e de discussão sobre o 

movimento das ideias do seu tempo, que haviam adquirido enquanto 

estudantes.  

Estes encontros traduziam-se pois em "tumultuosas invectivas contra 

todos os sistemas e todas as instituições: contra a sociedade portuguesa da 

Regeneração - os seus bacharéis, os seus ministros, os seus poetas - mas 
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também contra a ordem do mundo, contra Deus e o Universo ('Revolução, 

Metafísica, Satanismo, Anarquia, Boémia Feroz')"14.  

O Cenáculo não tinha, segundo o testemunho do seu “memorialista-

mor” - Jaime Batalha Reis, que aqui assim se designa devido ao 

imprescindível relato escrito que nos deixou daqueles tempos - uma 

consciência nítida da sua existência como grupo assumido e interventor. 

Não se deverá por isso entender o significado dos regulares encontros deste 

conjunto de personalidades distintas como se se tratasse de um clube e 

ainda menos de um clube com propósitos políticos. Tratou-se tão só de um 

"grupo flutuante na composição e instável na localização, que foi apenas a 

aproximação espontânea e natural de espíritos por formação semelhante, 

por verdadeira amizade, e por interesses e ansiedades comuns"15.  

Assim, as suas reuniões deviam-se sobretudo “ao prazer da 

camaradagem, do encontro e do debate” e tentavam reviver a 

efervescência das ardentes polémicas que os anos passados a estudar em 

Coimbra tinha propiciado. Foram pois tempos de "apaixonante iniciação na 

cultura europeia, de fervor revolucionário, de romanesca efervescência 

intelectual e sentimental"16.   

Retomando o relato da preparação das Conferências do Casino, a sala 

do Casino Lisbonense foi alugada por Antero de Quental e Batalha Reis, 

tendo a divulgação do acontecimento sido feita pela imprensa periódica, 

concretamente através do jornal Revolução de Setembro onde trabalhava o 

irmão do autor de Prosas Bárbaras, Alberto de Queirós. 

 Na edição do dia 18 de Maio do referido periódico apareceu um 

manifesto assinado por doze nomes, entre os quais estavam os autores das 

conferências que viriam a realizar-se. Foram apenas quatro os seus 

autores: além de Antero de Quental, mentor de todo o ideário programático 

subjacente a este evento e autor das duas primeiras conferências, Augusto 

Soromenho, Eça de Queirós e Adolfo Coelho.  

Para além destes nomes, podem ainda destacar-se os de Jaime 

Batalha Reis, Teófilo Braga, Guilherme de Azevedo, Guerra Junqueiro, 

Oliveira Martins ou Salomão Sáragga, este último autor de uma sexta 

                                                 
14 Ester de Lemos, "Cenáculo" in Dicionário de Literatura, p. 173. 
15 Ibidem, p. 174. 
16 Dicionário de Literatura, p. 173. 
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conferência intitulada, Os historiadores críticos de Jesus, que não chegou a 

ter lugar devido à proibição, por ordem do Marquês de Ávila e de Bolama, 

em forma de aviso colado na porta do Casino Lisbonense no próprio dia em 

que teriam início as intervenções, no qual expressamente se advertia o 

público que se tratavam de "prelecções em que se expõem e procuram 

sustentar doutrinas e proposições que atacam a religião e as instituições 

políticas do Estado"17.  

Apesar da violenta 'rajada' de protestos, cartas e opúsculos, as 

autoridades não se demoveram, e nunca chegaram a realizar-se as outras 

conferências que estavam programadas, a saber: O Socialismo, por Batalha 

Reis, A República, por Antero, A Instrução Primária por Adolfo Coelho e, por 

último, A Dedução Positiva da Ideia Democrática, por Augusto Fushini. 

Antero inaugurou as Conferências do Casino proferindo, em 22 de 

Maio, a primeira intitulada, O Espírito das Conferências,  e  também a 

segunda a que chamou, Causas da decadência dos Povos Peninsulares nos 

Últimos Três Séculos. A terceira e quarta prelecções da autoria, 

respectivamente, de Augusto Soromenho, Literatura portuguesa, e de Eça 

de Queirós, A Literatura nova: o Realismo como nova expressão de Arte, 

versaram, como se deduz pelos seus títulos, sobre questões relativas à 

estética e à doutrinação literárias.  

A intervenção de Eça, só possível de reconstituir a partir dos jornais 

da época, foi considerada, juntamente com as de Antero, uma das mais 

significativas e de maior impacto, talvez pela oportuna inspiração em Taine, 

Proudhon e Zola que deixava transparecer, aliada a um tom vincadamente 

apologético, ambos, note-se, perfeitamente integrados na atmosfera 

contestatária que então se respirava, ou ainda porque porventura terá 

representado um primeiro esforço de dilucidação sistemática e de exposição 

coerente da nova estética realista que desejavam implantar e difundir por 

cá.  

Por último, menos avançada que as de Antero e de Eça, realizou-se a 

quinta e derradeira conferência proferida por Adolfo Coelho e intitulada 

(quando da sua publicação) A Questão do Ensino. O seu autor coloca-se 

numa posição bastante próxima da adoptada por Augusto Soromenho, na 

medida em que ambos se restringem às coisas portuguesas, tanto no que 
                                                 
17 Apud Dicionário de Literatura, p. 195. 
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diz respeito ao ataque ao "quadro desolador do ensino em Portugal", como 

no que se refere às soluções apontadas que apenas se circunscrevem a uma 

"zona restrita da vida nacional".  

Nesta ordem de ideias, Adolfo Coelho apelava para uma "mais ampla 

liberdade de consciência" e preconizava "a separação completa da Igreja e 

do estado", sugerindo o desenvolvimento da "iniciativa privada" a qual, na 

sua perspectiva, constituiria a única maneira realmente eficaz de difundir 

um "verdadeiro espírito científico". 

Sintetizando e como se sugeriu já antes um pouco atrás, não será 

correcto ou justo limitar os "intentos renovadores" deste insígne grupo de 

jovens intelectuais ao plano estritamente literário. Pelo contrário, e embora 

houvesse motivações de ordem estético-literária inegavelmente prioritárias 

para eles, "os propósitos dos seus animadores mais combativos eram de 

natureza política, objectivo que, a par da acção política propriamente dita, 

passava pela força que colocavam no combate cultural, ou melhor, na 

formação de uma nova elite capaz de transformar a consciência colectiva e 

criar um novo poder espiritual"18.  

Assim, a par do propósito de eliminação de uma poética literária 

considerada ultrapassada - a ultra-romântica -, a nova contestação exercia-

se em duas frentes:  

 

• por um lado, e "em nome de uma mítica República Federativa 

Universal", questionavam-se os valores sobre que assentava o regime 

monárquico-constitucional, bem como os padrões morais dos seus 

principais dirigentes;  

• por outro lado, impunha-se a liquidação do catolicismo e da Igreja, 

apontados como responsáveis maiores pela decadência anacrónica a 

avassaladora dos costumes e das mentalidades.  

 

Todas estas reivindicações se orientavam no sentido de criar 

condições que permitissem a formação de novas gerações de intelectuais 

aptas a compreender e a pôr em prática, com base na razão e na ciência, 

um novo papel de Portugal no mundo moderno.   

 
                                                 
18 Sociedade e Cultura Portuguesas II, p. 158. 
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