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A literatura e a República
MAnUEL TEIxEIRA ‑GOMES

Ana Alexandra Seabra de Carvalho

Se há na literatura portuguesa dos fins do século xix 
e começos do xx escritor em cuja obra, múltipla e diversi-
ficada (que vai do louvor e do hino à beleza à acentuação 
do grotesco, à abertura ao fantástico), se manifeste e orgu-
lhosamente se afirme uma personalidade excepcional, essa 
é bem a de M. Teixeira -Gomes.

[…]
Não me canso de admirar quanto encontro de trans-

gressor no voltaireano mestre da ironia, no mediterrânico 
rapsodo da luz, da forma, do(s) corpo(s).

Urbano Tavares Rodrigues1

No centenário da I República Portuguesa, a evocação da figura de 
Manuel Teixeira -Gomes é obrigatória. Este algarvio ilustre distingue -se, ao 
longo da sua vida, como viajante culto, amante das artes e da literatura, escritor 
prolífico, heteróclito e de estilo impecável, a quem podem, certamente, aplicar-
-se as palavras elogiosas de Baudelaire para com Théophile Gautier: «poète 
impeccable […] parfait magicien ès lettres»2. Entendimento semelhante parece 
manifestar Jorge de Sena ao considerar Teixeira -Gomes «um dos grandes 
escritores portugueses dos fins do século xix e primeiras décadas do [século 
xx]»3, detentor de um «estilo penetrante, exacto, de uma simplicidade que 
apenas se contorce para melhor aderir à realidade evocada»4. Comparável à de 
Eça de Queirós, diz Sena, a escrita de Teixeira -Gomes «exerce um fascínio de 
esplendorosa e epidérmica superficialidade, graças à magia de um estilo dúctil 
e riquíssimo»5. Estilo esse, precisa ainda o mesmo crítico, que «é bem o retrato 
exterior de um homem que teve horror ao didactismo dos parnasianos e dos 
realistas, que sorriu das ingenuidades artísticas dos simbolistas, e ficou sempre 
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fiel a um libertinismo setecentista que não se ilude com as realidades carnais, 
nem recuou jamais perante elas»6 — leia -se, por exemplo, Gente Singular, 
Maria Adelaide ou Novelas Eróticas.

Contudo, existe uma outra dimensão crucial da personalidade de Teixeira-
-Gomes que deverá ser igualmente salientada e valorizada, dado que, pela sua 
«nobreza», «dignidade» e «categoria», ele «foi uma figura política e moral 
da maior importância histórica»7. Com efeito, Teixeira -Gomes revela -se um 
conceituado diplomata e, aos 63 anos, um exemplar Presidente ao serviço da 
República Portuguesa, apesar de se ter demitido deste último cargo volvidos 
dois anos, por não aceitar os desmandos que então ocorrem e que considera 
indignos do verdadeiro espírito republicano. Em consequência, prefere o exílio 
voluntário da pátria, retomando, primeiro, a sua condição dilecta de viajante e 
instalando -se, depois, em Bougie (actualmente Bejaia), na Argélia (então uma 
colónia francesa), até ao final dos seus dias.

Nascido em Portimão, a 27 de Maio de 1860, Manuel Teixeira -Gomes 
aí frequenta a instrução primária. Aos dez anos entra para o Seminário de 
Coimbra, onde realiza os estudos secundários, de que lhe terá eventualmente 
ficado o seu fascínio pela cultura clássica, tanto a greco -latina da Antiguidade, 
como a literatura patrística do século XVII, mormente a obra do Padre Manuel 
Bernardes. É já nesta primeira época da sua vida que, tal como o próprio conta 
num tom humorístico, desabrocha para o amor, mas também para a política e 
a literatura: «Sem ter sido um menino prodígio, fui no entanto excepcional-
mente precoce na visão do amor e da política. Aos oito anos a ‘voltigeuse’ — ou 
volteadora — de uma companhia de cavalinhos, que passou pela minha terra, 
inspirou -me tal paixão, que adoeci quando ela desapareceu»8. Afinal, como 
mais tarde vem a descobrir, «essa funesta beldade excedia muito os quarenta, 
era mãe do director do circo ambulante» (p. 99). No entanto, essa imagem 
feminina — «de saiinha curta e tufada, luzente de lantejoulas, sobre o cavalo 
branco, onde se equilibrava em atitudes de estátua viva» (ibid.) — fascinou -o 
e marcou -o para sempre nas suas relações eróticas. Um pouco mais tarde, adere 
ao ideário republicano, que também não mais abandonou: «Aos quinze anos 
fazia propaganda republicana, e tentava converter ao meu credo o Eduardo 
Abreu» (ibid.). Então, a sua vocação literária manifesta -se pela primeira vez: 
«Aproximadamente por essa idade, enchi um sem número de páginas do 
álbum de outro condiscípulo […] com a descrição fantástica de um sonho, 
obra literária que alguns leitores […] benevolamente reputaram superior ao que 
seria lícito esperar de inteligência tão verde em anos» (p. 99).

Terminados os estudos secundários, Teixeira -Gomes matricula -se na 
Faculdade de Medicina de Coimbra em 1877, curso de que apenas faz o 1.º 
ano. Com efeito, nos seus tempos de estudante universitário entregar-se -á 
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quase exclusivamente a um estilo de vida boémio, sustentado, apesar das recri-
minações, pela bolsa paterna, o qual continuará a seguir nos círculos intelec-
tuais e político -literários de Lisboa e do Porto, frequentados na sua juventude, 
e onde se relaciona com figuras como Sampaio Bruno, Teófilo Braga, Afonso 
Lopes Vieira, Brito Camacho, António Nobre ou o seu «mestre» João de 
Deus, entre outros: «achando -me na Universidade, solto e livre aos quinze 
anos, desforrei -me não abrindo mais os compêndios […]. E desgraçadamente 
eu estava longe de possuir a intuição de certos génios, que seguem os estudos 
parecendo que não aprendem, mas simplesmente recordam» (p. 100). Ora, o 
resultado não podia ser outro: «reprovações e anos perdidos; peregrinações 
estéreis pelas várias escolas do país; conflitos com a autoridade paterna; boé-
mia descabelada, miséria, fome e… literatura»9.

A partir de 1891, então já com a idade de trinta e um anos, dedica-se aos 
negócios do pai, abastado proprietário e comerciante portimonense de figos 
secos e outros produtos algarvios, que pretende expandir os seus negócios, 
exportando para os mercados do Norte de França, da Bélgica e Holanda. 
Esta actividade comercial e os dividendos por ela produzidos permitem a 
Teixeira -Gomes viajar confortavelmente, ao longo de quase vinte anos, pela 
Europa do Norte (França, Países Baixos, Alemanha), mas também pela bacia 
do Mediterrâneo (tanto na Europa do Sul, como no Norte de África). Assim, 
vai adquirindo uma notável cultura para a qual contribuem o seu tempera-
mento de devorador de livros e de apaixonado viajante, tornando -se num 
profundo conhecedor da arte europeia e da do Norte de África10. Como ele 
próprio afirma, «nesse período pouco ou nada [o] atormentavam as velei-
dades literárias»11. Porém, «quase na altura dos quarenta anos rompeu -[lhe] 
o apetite de escrever um livro»12. Trata -se de Inventário de Junho, publicado 
em 1899. Seguiram -se Cartas sem Moral Nenhuma (1903), Agosto Azul (1904), 
Sabina Freire (1905) e Gente Singular (1909), pois, segundo Teixeira -Gomes, 
«naquela curva da vida a literatura entretinha deveras, e podia preparar recur-
sos para atenuar o desamparo e as misérias da velhice, [pondo -se] a ‘maginar’ 
dramas, romances e novelas»13.

A Revolução de 5 de Outubro de 1910 vai operar uma profunda trans-
formação na vida pacata e literária de Teixeira -Gomes: «Tinha eu 50 anos 
e nascera -me a filha mais nova poucos dias antes. Tudo larguei e fui servir a 
República no posto de ministro em Londres»14. Efectivamente, entre os anos 
de 1911 e 1925, Teixeira -Gomes dedica -se patrioticamente à causa pública, 
primeiro como diplomata e depois como chefe de Estado, tendo sido obrigado 
a fazer uma pausa na sua produção literária15.

Para tal contribuiu o facto de, «acreditado como republicano, inteligente, 
culto, estruturalmente honesto e conhecedor da Europa»16, o governo provisó-
rio, por sugestão de Brito Camacho, o ter convidado para o lugar de ministro 



65

plenipotenciário em Londres, onde chega em Abril de 1911. Cinco meses 
depois, o governo inglês reconhece formalmente a República Portuguesa17. 
Sidónio Pais, de tendência germanófila, não obstante os «sete anos de cum-
primento impecável da missão18, em que Teixeira Gomes se mostrou um diplo-
mata à altura de qualquer qualificado diplomata de carreira»19, demite -o em 
1918. Um ano mais tarde, é de novo nomeado ministro, desta vez colocado em 
Madrid, porém, acaba por reassumir as suas funções anteriores em Londres. 
O prestígio aí alcançado terá estado na base do convite que lhe é endereçado 
para se candidatar ao lugar de Presidente da República, cargo para que é eleito, 
pelo Congresso da República, a 6 de Agosto de 1923 e ao qual renuncia a 11 
de Dezembro de 1925, depois de ter suportado com toda a dignidade «os 
obstáculos que os políticos ambiciosos e os partidos em conflito permanente 
entre si levantaram ao país durante o seu mandato»20.

Liberto dos deveres públicos («solto de Belém»21), auto -exilado da pátria, 
que o aborrecia22 ao ponto de a ela nunca mais retornar (situação que a ascen-
são do salazarismo tornaria definitiva), abre uma nova página na sua vida e 
regressa às suas longas e dilectas viagens «sentimentais» e estéticas23 antes de 
se fixar na Argélia, em 1931. Aqui, durante os dez anos que decorrem até à sua 
morte, ocorrida a 18 de Outubro de 194124, retoma, «na harmonia [da] última 
fase da vida»25, a escrita da sua vasta e heteróclita obra literária, tanto ficcio-
nal como de viagens, crónicas, memórias ou cartas. Publica, então, Cartas a 
Columbano (1932), Novelas Eróticas (1935), Regressos (1935), Miscelânea (1937), 
Maria Adelaide (romance, 1938)26, Carnaval Literário (1939). Postumamente 
surgem ainda Londres Maravilhosa (1942) e Correspondência — Cartas para 
Políticos e Diplomatas (1960).

Em Teixeira -Gomes, destaca -se, como vimos, a faceta do viajante -esteta 
e ultra -sensorial, marcado tanto por um visualismo exacerbado e impressio-
nista como por uma memória selectiva de imagens, cenas e acontecimentos. 
Contudo, será através do seu poder de reflexão estética que recriará plastica-
mente o real nas suas obras, servindo -se da metaforização e de uma grande 
elegância estilística27. Constrói -se, assim, uma cosmovisão singular, refinada 
e culta, na qual a paisagem (natural e humana) se transforma em objecto 
de arte, fortemente sensual, por vezes mitificado, outras vezes satirizado. 
Apanhado entre dois séculos, Teixeira -Gomes é, nas palavras de Urbano 
Tavares Rodrigues, «simultaneamente o escritor de transição […], ainda ligado 
por ténues fios ao esteticismo, ao snobismo, ao impressionismo pictural dos 
decadentistas, e um espírito moderno, hiperlúcido»28.

Epistológrafo, memorialista, narrador de viagens, romancista, drama-
turgo, novelista, contista, o que melhor caracteriza a sua obra, produzida, 
como dissemos atrás, em dois períodos distintos da sua vida, antes e depois de 
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se ter dedicado de corpo e alma à causa pública e nacional como diplomata e 
chefe de Estado, é a multiplicidade e a diversidade. O carácter original desta 
prosa manifesta -se a vários níveis. Por um lado, o escritor transgride conscien-
temente todas as barreiras dos géneros e dos cânones, preferindo a «cons-
trução de textos híbridos onde a sua veia memorialista, a sua ironia sempre 
aberta, o seu culto da beleza e do prazer, sem empacho do claro sentimento e 
desejo de justiça que amiúde o remorde, estão invariavelmente presentes»29. 
Contudo, como salienta ainda Urbano Tavares Rodrigues noutro lugar, a sua 
«novidade reside menos no proclamado helenismo do autor de Agosto Azul, na 
expressão da sua excepcional cultura, do que no diálogo permanente entre eros 
e chronos, no cântico da vida em plenitude, como fruição de todos os prazeres 
sensuais que a natureza oferece ao homem»30. A esta atitude perante a vida 
associa -se uma enorme exigência estilística, plasmada numa escrita de uma 
perfeição clássica, impecável no rigor, na lógica e, simultaneamente, na har-
moniosa plasticidade que a não deixam envelhecer, apesar de um certo sabor 
barroco ao nível lexical e metafórico, caro também ao simbolismo estetizante. 
Vejamos, então, alguns exemplos.

Em primeiro lugar, atente -se no modo como o narrador de uma singular 
«historieta quase romântica», intitulada «D. Joaquina Eustáquia Simões 
d’Aljezur»31, designando -se a si próprio como alguém que aos bichos prefere 
«caçar […] perspectivas e horizontes», descreve a propriedade dos Pegos Verdes, 
«oásis de laranjeiras sepultado num vale da serra, entre estevais sem fim»:

Na liberdade daquela solidão tudo era gozo para os meus sentidos, sempre 
despertos e ávidos: o ar impregnado pelas exalações resinosas das estevas; o 
pesado, quase palpável perfume das moitas de rosmaninho; os gorjeios que a 
passarinhada solta como isolados fios de pérolas cristalinas; o ruído, o remurmú-
rio de colmeia de que a vida dos insectos repassa o mato espesso; as borboletas 
ardendo na luz intensa, como pequeninas chamas verdes que se perseguem, e 
caindo nas sombras com a opacidade das flores de enxofre… E os vastos horizon-
tes, familiares, mas duma tão perpétua novidade, abrangendo no mar faiscante o 
recorte sinuoso da costa, lá da Ponta do Altar às rochas do Cabo, com os estuá-
rios do Arade e das rias de Alvor, e, a norte, a perspectiva circular das serras que 
fecham o Algarve, imponentes, e até importunas, quase, nas altíssimas ondula-
ções da Fóia e da Picota, mas morrendo em linhas azuladas, como que esvaídas, 
direito ao mar e acamando, a levante, em aveludadas ondas de musselina…

Singular e pacificador panorama por onde, com a alma, a vista se me alon-
gava infinitamente apaziguada!32

Nesta pintura por palavras da paisagem algarvia, onde tanto se evoca a 
paisagem serrana como a marinha, destaque -se o visualismo de ampla paleta 
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cromática, que se anima ainda com significativos elementos fornecidos pelas 
sensações olfactiva, auditiva e táctil. Paisagem estetizada, culto do belo natural 
e da serenidade, este fragmento de intenso vitalismo evidencia bem a incom-
parável sensualidade do discurso de Teixeira -Gomes33.

Além disso, a paisagem algarvia ficou para sempre gravada na memória, 
extremamente visual, de Teixeira -Gomes. Assim, muitos anos volvidos após a 
experiência sensorial, já radicado na Argélia, o escritor evoca -a amiúde, como 
no exemplo do final de dia algarvio a seguir transcrito, cuja magnificência é 
realçada pelo rigor do seu estilo discursivo: 

 
No Mirante: Eu não saberia descrever nunca este pôr do Sol, tranquilo, 

sem acidentes, visto através das árvores que uma levíssima aragem agita. Estou 
voltado para a Rocha, na direcção da Ponta da Piedade: a linha do mar fecha 
o horizonte, cortando o céu rosado num extenso, nítido, e perfeito arco de cír-
culo. Um transparente vapor doirado envolve o poente; doirado que, na base, se 
desdobra em faixa verde -limão, e na altura se condensa em poeira de carmim. 
Do lado da terra o crescente da Lua, de pura opala esverdinhada, parece querer 
alcançar o Sol. Os lombos da serra, muito afastados do céu, tomam corpo, como 
vidro violeta ou roxo, que ao volver -se opaco revelasse a sua imensa espessura. 
Depois do sol -posto o céu inundou -se de açafrão e púrpura, e o casario de 
Ferragudo toma essas cores, casadas num tom geral de rosa -chá, que o rio espe-
lhado reflecte ainda mais mimosas.34

Novamente as sensações visuais e tácteis do passado constituem a base 
de um quadro de intenso e variado cromatismo, muito à maneira dos seus 
pintores preferidos, o que metamorfoseia, pela escrita, a memória de uma bela 
paisagem familiar num objecto artístico de raro esplendor sensual e estético.

Contudo, a paisagem do Norte da Europa surge igualmente realçada pela 
escrita sempre cristalina e rigorosa, mas aqui também francamente irónica, de 
Teixeira -Gomes, cujo fino espírito analista tanto capta o aspecto geral como a 
singularidade, quer da paisagem quer das gentes holandesas:

Naquele desgraçado Inverno a Holanda converteu -se em miserável charco 
sobre o qual incessantemente caísse uma chuvinha peneirada por buracos de 
agulhas. Toda a gente concordava em que não havia, ali, memória de estação 
assim temperada, aquosa e lôbrega. […] Os transeuntes […] pareciam evolu-
cionar dentro de um infindável aquário […] sob o imprescindível abrigo dos 
capuzes de borracha. Formavam então grupos de fantasmáticos escafandros, que, 
observados a distância, trocavam silenciosamente gestos deformados e a breve 
trecho, desfeitos, como que se desvaneciam por entre os húmidos véus de gases 
crepusculares, ininterruptamente agitados e suspensos do céu tenebroso.
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A luz natural, peculiar da Holanda, perlada e leitosa; os seus delicados céus 
nevoentos, surda mas esplendidamente iriados, que os artistas admiram repro-
duzidos nas obras picturais dos pequenos e grandes mestres, imprimem àquela 
região um particularíssimo cunho, próprio a encantar indígenas e forasteiros, 
cuja nostalgia, sobretudo vibrada por países meridionais e cálidos, hesita em 
preferir a recordação de aspectos primaveris, de quando verdejam os polders, aos 
que ali oferece o Inverno franco, frio, áspero, nevoso.35

Artur [o banqueiro Lastman] jazia ensampado e sepulto na sua vastíssima 
poltrona, chupando uns charutos loiros […] cujo fumo engolia durante minutos 
a fio e depois, muito depois, expelia em rolos por todas as aberturas do rosto, 
incluindo os olhos e ouvidos, o que lhe dava o mais estrambótico aspecto de 
cabeça ardente que possível seja imaginar. Dissipado o fumo, ninguém, que 
pela primeira vez tal espectáculo contemplasse, ocultava a surpresa de lhe não 
encontrar a face carbonizada.36

A colectânea Gente Singular constitui -se a partir de um curiosíssimo 
e caricatural conjunto de situações e figuras estranhas, marcadas pela falsi-
dade, pela cupidez, pela luxúria, pelo burlesco ou pela loucura, revelando, em 
contraste com os belíssimos descritivos das diferentes paisagens, uma visão 
irónica da sociedade finissecular (algarvia, lisboeta ou holandesa), grotesca, 
fantástica, mas sempre perpassada de uma forte carga de erotismo e sensua-
lidade.

Este último aspecto acentua -se nos escritos da segunda fase, mormente 
em Novelas Eróticas. Veja -se apenas um exemplo, entre inúmeros igualmente 
relevantes, onde o corpo feminino é descrito como obra de arte clássica. Aqui, 
a luminosidade fulva que envolve os corpos acrescenta sensualidade à cena, 
tanto pelo cromatismo como pela simbologia do ardor do desejo. No entanto, 
está também subjacente a ideia da punição da luxúria dos amantes pecadores 
pelo fogo do Inferno:

Peguei nela ao colo, levei -a para a alcova e sentei -a numa vastíssima pol-
trona de veludo verde escuro, ao lado do fogão, de cuja lareira, cheia do brasido 
de lenha, subiam grandes chamas que alumiavam o aposento ao rés do chão, 
formando uma zona ardente onde estava a poltrona, e deixando -lhe a parte 
superior em completa obscuridade…

Ajoelhei e comecei lentamente a despi -la…
Não há palavras que descrevam as maravilhas do seu corpo, a sua carne 

rosada e firme desmaiando, nas curvas, no tom mate de açucena; os pés de está-
tua grega; o ventre polido e retraído, nascendo das coxas roliças como um escudo 
de prata fosca e partindo -se, no remate, para inflar nos dois agudos pomos a que 
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as vacilantes chamas do fogão davam reflexos iriados; e os longos braços a um 
tempo frágeis e marmóreos!...

Os meus lábios cobriam sofregamente a carne que aparecia enquanto as 
mãos teciam em volta do seu corpo uma apertadíssima rede de carícias…

Ela tudo aceitava, como se fosse o devido preito à sua beleza peregrina e 
quando lhe soltei o cabelo ergueu -se para que eu a pudesse adorar na plenitude 
da sua formosura…37

Para concluir, gostaria apenas de salientar o aspecto, quanto a mim, mais 
sedutor da obra de Teixeira -Gomes, isto é, e de acordo com Urbano Tavares 
Rodrigues, o seu carácter «fundamentalmente visual e olfactivo», patente 
numa escrita em que o autor «[fixa] e [debuxa] estilisticamente as imagens 
que sensorialmente absorvera», conseguindo «muitos anos depois de, como 
agente ou como espectador, haver participado em determinado ‘espectáculo’», 
transformá -lo em «descrições impressionantes de justeza, mas transfiguradas 
pelo tempo intervalar, pela subjectividade em constante fluxo, mau grado a 
[sua] helénica aspiração a uma personalidade ideal»38.

NOTAS

1 Urbano Tavares Rodrigues, M. Teixeira -Gomes: O Discurso do Desejo, Lisboa, Edições 70, 1982, 
p. 22 -3; p. 410.

2 Na dedicatória de Les Fleurs du mal.
3 Cf. Jorge de Sena, «Manuel Teixeira Gomes» [1960], Estudos de Literatura Portuguesa — I, 

Lisboa, Edições 70, 2001, p. 187.
4 Idem, ibid., p. 190.
5 Ibid. 
6 Ibid.
7 Ibid., p. 187.
8 Cf. Manuel Teixeira -Gomes, «Carta a João de Barros (com Alguns Dados Autobiográficos)», 

escrita em Tunes e datada de 20 de Abril de 1927, Miscelânea [1937], 2.ª ed., vol. I, Lisboa, 
Portugália Editora, 1959, p. 98 -9.

9 Idem, ibid., p. 100.
10 Ibid., p. 100 -1.
11 Ibid., p. 101.
12 Ibid.
13 Ibid., p. 102. Mais adiante acrescenta o seguinte: «Nessa vida pré -histórica […], a literatura 

figurava como elemento complementar de harmonia: compunha -me o espírito, à semelhança 
de um móvel cómodo, e convidativo ao repouso, ou ao devaneio, que se coloca em sala bem 
arranjada. Nem pretensão à fama, nem à glória, mas somente instrumento de entretenimento, 
de diversão, de prazer» (p. 111).  

14 Ibid., p. 105.
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15 «[…] cheio de ânimo, quase alegre com a perspectiva da batalha [a mais espinhosa e vital 
missão diplomática da República], meti mãos à obra, nunca mais pensando em literatura. De 
resto, seria inútil pensar em tal porque, mesmo trabalhando dezoito horas por dia, andava 
ainda com o serviço da chancelaria atrasado, e eu, funcionário ingénuo, antepunha a tudo o 
cabal desempenho da minha missão. […] Depois, e quando já cansado projectava, ou melhor 
preparava, a saída do meu posto, abriu -se -me outro período ainda mais adverso a devaneios: o 
da Presidência, que me reteve dois anos e dois meses prisioneiro, aborrecido, e enjoado» (Ibid., 
p. 107 -8).
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