Historias de
A Doutora Maria de Fatima Bonifacio € hoje reconhecidamente
uma das mais prestigiadas historiadoras portuguesas, com especial
relevancia para.os seus trabalhos sobre 0 s€culo XIX (ver Seis Estudos
Sobre 0 Liberalismo Portugues) .
Este € 0 primeiro de dois livros destinados a servir de introdu~ao
a uma biografia politica de Rodrigo da Fonseca, polftico que viria
a marcar decisivamente 0 nosso destino colectivo durante a primeira
Regenera~ao (1851-56), quando Costa Cabral, conde de Tomar, foi
apeado do poder pelo duque de Saldanha.
Rodrigo da Fonseca subiu ao poder com a mesma casaca de ha
dez anos, com a mesma desc ren~a na natureza human a e 0 mesmo
desd€m pelas suas tristes paixoes. Convicto como estava de que, na
ausencia de genufnos princfpios, odios e vingan~as se limitam a «ligeiras
questoes entre amigos» , via e desejava a Regenera~ao como 0 fim das
ideologias e 0 triunfo dos interesses. E queria para si mesmo apenas
o discreto papel de as hannonizar.
A Hist6ria da Guerra Civil da Patuleia come~a no Verao de
1846. as «Cabrais», caidos a 20 de Maio, varridos pela Maria
da Fonte e execrados pela maioria do pais, estavam exilados em
Espanha. Apenas urn restrito grupo de fi€is acreditava ainda no seu
regresso ao poder. Mas foi precisamente 0 que nem uma guerra civil
nem uma interven~ao estrangeira puderam evitar. Esta € a historia
daquela guerra civil e desta interven~ao. E do regresso dos «Cabrais»
que, em 1848, estavam de volta, donos e senhores da situa~ao.
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