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mais comum ouvir faJar na falta de «lideres» em Portugal, uma
palavra adaptada ao pos-autoritarismo), e quase impossivel nao
reparar nesse queixume, revelador de urn sentimento que se diria
geral. Para alem disso, e depois de muitas decadas de predominio
de uma historiografia que valorizava as estruturas e as fon;as
colectivas na hist6ria, este livro representa uma viragem para 0
estudo do papel do indivfduo ness a mesma historia, nao no sen
tido da apologia do heroismo individual, Inas no reconhecimen
to da importancia de determinadas figuras hist6ricas, e da capa
cidade que tiveram em marcar as epocas em que viveram.
Etimologicamente, a palavra «chefe» vern do latim, associada
a irnagem de «cabo». Dai que a palavra «chefe» seja associada a
outras como «cabes;a» ou «cabeceira», exprimindo sempre a
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o CHEFE

IMAGINARIO

JOSE PEDRO ZUQUETE

«SEM HAVER CHEFE QUE MANDE»:
SEBASTI;\NISMO EM PORTUGAL

o

«Eu nunca
por Dom Sebastlao,
ate porque s6 tenho de portugues a circunstiincia
de ter nascido em Portugal.»
Belo!

«Todo

0

portugues que nao

esebastianista e um traidor.»
Fernando Pessoa 2

Quando, no dia 4 de Agosto de 1578, na planfcie que rodeia
a cidadc marroquina de Alcacer-Quibir, no culminar de uma
sangrenta e irremediavclmente perdida, 0 fidalgo D. Joao
de Portugal diz a el-rei D. Sebastilo que a morte era certa, este
respondeu-lhe: «Morrer sim, mas devagar»3. Os ecos desta
desta despedida em jeito de desafio, perduraram no tempo e
Agustina Bessa-Luis chama-lhe mesmo «uma das mais belas que

2

Publico (2008).
Pessoa (2012: 123).
Velloso (1935: 391).
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o delfrio atinge 0 seu
D. Scbastiao quis
acabou por
moner. Tornou-sc simbolo, mito e des
tino. Imperedvel, D. Sebastiao permaneccu no tempo, imortali
zou-se; mas nao como lembran<;a, imovel, mas como promessa
de regresso. Que melhor prologo pode haver para uma incursao
rei que
sebastianismo luso do que estas ultimas palavras
esra na sua origem? Desse rei que, embora entregando-se a
morte, nao conseguiu morrer? A I Iistoria
Portugal que se
mostraria bem como prematura tinha sido essa sua
Esse adeus interrompido.
auge, 0
morrer

num mornento em
da morte»4. 11as tao

o

Sebastiao Hist6rico

Nao se vai tratar aqui da
detalhada da
do deciPortugaIS. 0 que se vai fazer e 0 acompanha
da sua vida, aSSlm como
polltlco e cultural em que esta se inseriu, de forma a
,mpreender as razoes que 0 levaram aquela que seria a bataiha
pelo seu reino. Esse momento, em que 0 rei vivo, morren
do ou nao, se tornou postumo, da inlcio ao sebastianismo. Seria
custoso ignora-Io e a tudo 0 que 0 antecedeu.
o neto de D. J03.0 In deve 0 seu nome ao dia em
20 de Janeiro, dia de Sao Sebastiao, 0 martir cristao.
pouco tempo antes do seu naSClmento, tinha morn Go 0 seu
. 0 prlncipe-hcrdciro D. Joao, com apenas 16 anos. Sua
Joana, castelhana, era irma do futuro rei Filipe II de -'-'''If/CHULa
(0 qual, por sua vez, tinha casado com a irma de
ta D. Maria). A propria rainha de Portugal, D.
com D. Joao nI, era castelhana e irma do imperador
Toda esta teia de unioes, e de consanguinidade, poderia facilmen
independenCla do reino, caso houvesse uma
perfodo de tempo, cerca de vinte dias, que
Bessa~Luls

(2010: 105),
Para tal fim existem,
exemplo, a biografia classica de D. Sebastiao, da autOria
de Queiroz Velloso (1935), a merecer reedi.;:ao, Ja neste
a de Maria Augusta
Cruz (2009). Sobre bibliografia referente D, Sebastiao ao sebastianismo
exaustiva detalhada obra de Vitor
Oliveira,
4

o
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passou entre a morte do principe D. Joao e 0 nascimento do seu
cronistas, esse receio foi bem vislveL
filho, tal como
A notfcia do nascimento de um filho varao deu Iugar ao
popular, nas mas, em procissoes, enos pulpitos, e assim nasceu 0
cognome de D. Sebastiao, «0 Desejado». Logo se atribuiu urn
caracter providencial ao seu nascimento, pela pena de escritores,
poctas c dramaturgos conterrancos, como Diogo de Tcive
rei que por milagre nos foi dado»), Antonio Ferreira
teu tao milagroso nascimento»), Aquiles
. caido
ou Andre de Resende (<<rei alcan<;ado da divindade pclas
1Y1as ninguem melhor do que LUIS Vaz de Camoes
para caracterizar, no Canto I de Os Lusiadas, essa criatura mira
como a «maravilha fatal da nossa idade, dada ao mundo
Deus». E assim, a aura de D. Sebastiao, como ser C':HJCLlcU,
antes de ter vindo ao mundo, sairia rAr.yr,,,
o seu naSClmento.

D.
como rei de Portugal. Antes disso, a regencla
a sua avo, D. Catarina (viuva de D. Joao III, que
quando D. Sebastiao tinha 3 anos
D. Joao
cardeal D. Henrique (irmao
de Tesus. defensora de urn catohcismo de
Importante na sua instru<;ao,
Luis Goncalves da Camara, seu mestre
de estudos e,
Martim
da Camara,
fun<;6es
como escrivao cia puridade e
pa~o). A sua educa~ao contribuiu
do futuro rei (<<devoto» e «rnuito
tas)? A imagem que D. Sebastiao tinha de si proprio como
defensor da cristandade radica -se, em parte, no meio cultural e
. onde cresceu.
Mas tambern 0 contexto historico ,
a mOIQar e a onen
tar 0 futuro rei nao so na
da fe crista, como no expansio
nismo territorial antimu<;ulmano. Em termos de politica nacio
Africa viviam-se tempos de
ap6s as conquistas no Norte
retrocesso, com a evacua~ao de pra<;;as africanas (entre as quais
UI-')\.. l l l l J d l

;:tUI-d"",UVN

6
7

Ramalho (2005: 351) e Oliveira
Velloso (1935: 95).
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Alcacer-Quibir), decretada em meados do seculo por D. Joao
III. Esse sentimento de recuo e fragilidade tornou-se ainda mais
concreto com 0 cerco que urn exercito mouro
a prac;a de
H.l.:l.L,cq;:.a,v (hoje em dia, a cidade de E1 Jadida), na costa atlantica
11arrocos, em 1562. Este assedio, que durou mais de dois
meses, gerou em Portugal uma onda popular de apoio, financei
ro e em soldados, e acabou por falhar, com a vito ria dos sitiados.
Permaneceu, contudo, como simbolo do avanc;o e perseguic;ao
moura aos portugueses em Africa. Neste contexto, nao admira
que, no final desse ano, nas Cortes reunidas em Lisboa, a
assistiu D. Sebastiao, com 8 anos de idade, os representantes do
povo, clero e nobreza solicitassem que nao se largassem «os
lugares de Africa, nem Mazagao», e que «no Algarve se
fortalezas, onde parecerem necessarias». Num dos documentos
saidos das Cortes afirmava-se «ser mais justa e conveniente a
conquista de Africa, que a da India», por razoes de proximidade
geografica, «estava perto... e convinha doma-la e estender nela 0
imperio lusitano»8. A questio da independencia nacional tam
bern esteve presente nestas Cortes. Os conselhos para a educa
de D. Sebastiao sao feitos numa perspectiva anticastelhana,
pois 0 futuro rei deveria ser criado «nos costumes do antigo
Portugal». Que «vista a portuguesa, coma a portuguesa, caval
gue a portuguesa, fale a portuguesa», e que «todos os seus actos
sejam portugueses}}9. 0 fortalecimento da politica africana e
independencia nacional faziam parte do cspirito do tempo.
Finalmente, na politica internacional, 0 combate entre cristaos e
muc;ulmanos estava na ordem do dia, sobretudo devido ao
expansionismo otomano no Mcditerraneo, evidente na tentativa
fracassada de expukio dos cristaos da ilha de Malta e, sobretu
do, na batalha de Lepanto (1571), que assinalou a dcrrota da
armada turca por forc;as cristas, de grande repercussao na
epoca10 .
Vma compreensao minima do reinado de dez an os de
D. Sebastiao requer, portanto, que se atente a sua educac;ao, ao
contexto nacional e internacional, mas tam bern a persona1idade
do proprio rei. Dos testemunhos coevos urn trac;o psicologico

Essa «actualidade" da guerra aos infieis

e referida por Monteiro (2009: 262).

a
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Retrato de D. Sebastiao, par Vieira Lusitano
para a Hist6ria de
Torno 1, de
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em Mem6rias

Machado.

que sobressai e a impetuosidade de D. Sebastiao; impulsivo,
agindo por capricho, e as vezes co1erico. Esta sua caracteristica
tinha ainda mais consequencias se tivermos em conta que se
estava na antecamara do absolutismo
que 1ria fazer da
vontade do rei algo ainda mais supremo e incontestavel. Nao
estranha que D. Sebastiao se tenha cercado de uma entourage de
muito jovens como ele, criticados como estouva
nas cronicas da cpoca, que se reviam na juventude e ardor do rei,
acompanhando-o nas muitas actividades fisicas (como as mon
tarias), desportivas e militares e ao aual nao contrariavam mas

'1
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mais se afastou da companhia e dos conse
sua avo e do cardeal D. Henrique, mais se apro
ximou deste grupo de jovens que ecoavarn as suas vontades e os
seus desejos.
Ao mesmo tempo, nao e possivel compreender as ac<;5es de
D. Sebastiao em prol do seu reino sem ter em conta a liga<;ao que
o rei, desde cedo, revelou em rela<;ao a mem6ria da na<;ao ll .
o culto da nacionalidade portuguesa, do seu territorio sagrado,
e dos lugares e herois que objectivavam essa idade de Duro da
. desempenharam um papel fundamental na visao que 0 rei
do seu papel na historia. Mas 0 culto desse passado nao era
frio e distante, mas filial e ate fisico. As suas viagens pelo reino
demonstram-no. Em Ourique, por exemplo, D. Sebastiao fez
questao de ir ao campo onde supostamente teve lugar a bata
Iha onde D. Afonso Henriques derrotou cinco rcis mOl1fOS.
Recusou-se mesmo a pisar a cavalo aquele lugar sagrado. E ai
mandou construir urn arco de triunfo 12 . Na igreja de Santa Cruz
em Coimbra visita 0 tumulo de D. Afonso Henriques,
a espada e pediu para a guardarem bern, pois ainda havia oe se
servir de1a no combate contra os mouros (e assim foi, antes da
sua segunda, e derradeira, partida para Africa, pediu ao mostei
ro a espada e 0 escudo do primeiro rei de Portugal, que levaria
consigo). Esta venera<;ao pe1a espada e peIo escudo do primeiro
rei de Portugal, como simbolos de conquista e guerra, e deposi
rarios de atributos divinos, estava enraizada nas mentalidades
desde a Idade Media 13. No mosteiro da Batalha ordenou a aber
tura da tumba de D. Joao II, mandou erguer ao alto 0 cadaver
incorrupto, tomou-lhe a espada, e disse: «este foi 0 melhor ofi
cial que houve do nosso oHcio ... este e 0 meu rei» 14. E como se
atraves do contacto ffsico 0 rei tentasse restabelecer 0 vinculo
com as grandezas do passado. A propria recep<;ao tnunfal, em
1572, que 0 rei concedeu ao vice-rei da India, D. Luis de Ataide,
apos os seus sucessos militares em Goa (que incluiram desbaratar
o cerco da cidade feito por for<;as inimigas), insere-se nesta dina
Os seus
mica de reactiva<;ao da gloria, adormecida, da

Sobre este ponto, ver Cruz (2009).
Cruz (2009: 259).
Marroso (1993: 222-229).
Velloso (1935: 130-131,297).
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feitos foram divulgados em todo 0 pais por ordem do rei, e uma
procissao solene honrou 0 her6i, com 0 rei a seu lado.
tulo-me, Luis, por teres voltado vencedor das negras
celebrava 0 poeta da corte Andre de Resende, «contra a louca
seita do iniquo Maomc», no combate ao qual 0 .
gene
ral» conquistou «eterna £ama, se nao fores conhecido na terra,
sc-lo-as no ceu»lS.
Esses assuntos do «ceu» estavam
presentes em
D. Sebastiao, antes e depois de se tornar
rei. A
do cavaleiro cristao era-lhe apeIativa. Ao ponto de,
muito mo<;o, escrever da sua inten<;ao de scr ,<muito zelo
so de di1atar a santa fe cat61ica por todas as partes do mundo, e
terei a Deus por fim de todas as minhas coisas, e em todas me
lembrarcl dde»16. Alias, sabe-se que D. Sebastiao conhecia os
romances de cavalaria, desde as Iendas de Carlos
passan
do pel os cavaleiros da Tivola Redonda, ate aos epicos de E1 Cid
e de Jorge Castrioto. Esses exemplos da Idade Media, exaltados
e mitificados, apenas poderiam estimular a sua mente ja predis
posta a seguir 0 rumo do combate, do valor e da honra em direc
<;ao a lenda. No mosteiro enrao existente no cabo de Sao
Vicente, em Sagres, ele aderiu mesmo a uma ordem militar, tor
nando-se D. Sebastiao cavaleiro da Ordem de Cristo l7 . Tambem
e de real<;ar 0 pedido que D. Sebastiao fez ao papa para que este
lhe entregasse uma das setas com que foi morto Sao Sebastiao, a
fim de ser depositada nurna igreja em honra do manir e santo a
ser construfda (e nunca concluida), no terreiro do Pa<,;o. No
meio de e:rande solenidade e ritual recebeu 0 rei a seta, em
Mais uma vez sobressai a devo<;ao de D. Sebastiao
ao chamamento, e ao poder, do simb6lico.
A disposi<;ao social, cultural e psicologlca de D. Sebastiao
tomou quase inevitavel a sua atrac<;ao peIo Norte de Africa, pelo
seu significado, e por aquilo que Ihc podia, e ao seu reino,
proporcionar. Assim, e quase que as escondidas da sua av6 e do
seu tio cardeal, em 1574,0 rei parte para Africa, a frente de urn
pequeno exercito, primeiro para Ceuta, e depois para Tanger.

Citado ern Pereira (1991-1992: 67, 68, 71).
Citado em Marques (2005: 155).
J7Vclloso (1934: 193) e Cruz (2009: 267).
Velloso (1935: 13).
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Esses tres meses em que csteve ausente Ian<;aram 0 pais numa
serie ininterrupta de procissoes, preccs e sermoes pedindo
sua seguranc;;a, assim como pelo seu d.pido regrcsso 19. Nao seria
esta a ultima vez que D. Sebastiao fazia jus ao seu cognome. E
em prac;;as africanas, 0 rei, rodeado pclo seu grupo de
fidalgos, fazia frequentes incursoes fora das cidades,
inclusivamente a vida em risco, ao tentar numa ocasiao urn com
bate desigual com um maior exercito inimig0 20 . Esta temeridade
do rei estava bem presente no espirito do bispo de Silves
numa carta dirigida ao soberano the explicava 0 born senso
seu imediato regresso. E terminava com um conselho onde eeoa
a voz do juizo contra 0 impulso: «Vossa Alteza ainda e muito
novo, move-se pclos brios de mancebo ... Entretanto, ven<;a-se a
si mesmo Vossa Alteza, que e a mais ilustre vitoria que
dome seu espirito; amansc a
de seu
Tambem neste caso nao seria a ultima vez que essa voz da pru
dencia se dirigiria a cleo Desta vez, 0 rei regress ana a
no galeao Sao Sebastiao. No rclato que fez desta primeira jorna
da african a, D. Sebastiao lembraria que a primeira coisa que fez
ao chegar a Portugal foi ir ao cabo de Sao Vicente, tao importan
te para os homens do passado glorioso do pais (homens que ele,
sintomaticamente, chama «mortos vivos»), tao diferentes dos
eles nao
homens do seu tempo. Sem a mesma grandeza e '
0 espirito de
passariam de «vivos mortos»22. Como se
D. Sebastiao, ao contrario do que the era pedido, permaneeeria
E de acordo com esse animo mental incapaz de serenar,
D. Sebastiao passaria boa parte daqueles que scriam os uItimos
quatro anos da sua vida a preparar uma segunda ida, que se que
ria gloriosa, ao norte de Africa. Um dos momentos mais mar
cantes deste periodo eo encontro que sc da entre D. Sebastiao eo
seu tio, 0 monarca espanhol Filipe II, a pedido do rei portugues,
a fim de the pedir 0 seu apoio militar para a expedic;;ao. Esta foi
a primeira e linica vez em que os dois soberanos se encontra
ram, no mosteiro de Guadalupe, na Estrcmadura espanhola.

Marques (2005: 173, 178).
Marques (2005: 181).
Carta citada em Marques
Cruz (2009: 283) e

176).
(1941: 253).
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os reinos penmsulares que justificassem uma
\.-VUJUJlLd, embora prometendo-Ihe alguma ajuda em soldados e
mantimentos. 0 rei portugues seguiria 0 seu eaminho. E esse
nao poderia ser abrandado. Nem quando ouviu 0 duaue de
Alba discorrer sobre os obsraculos e as
que se
coloeavam asua inten<;ao. D. Sebastiao pcrguntou-lhe «de que
cor eo medo?» Ao que 0 duque respondeu, «da cor da pruden
senhor». Mas a cor da prudencia nao tinha 0 brilho que
D. Sebastiao procurava.
o rei precisava de um motivo que 0 ajudasse a cumpnr 0
designio que a si proprio confiava. Marrocos estava num clima de
guerra civil com varios pretendentes ao trona. Urn dcles,
do pclos turcos, acabaria por conqUlstar 0 poder. A i
. tinha que scr cnfrcntada. D. Sebastiao
turea no norte de
decidiu que nao havia alternativa senao apoiar, a frente de urn
um dos pretendentes que nao estava na orbita do
grande
sultao da Turquia. Na realidade, nao havia verdadeira urgencia.
Eo apoio poderia ser dado de outra manetra. Mas essa logica nao
servia a mentalidade, nem a visao, do rei. E e por isso que a moti
vo acabou por se transformar, sobretudo, num pretexto. Numa
justifica<;ao para a gloria. Num primeiro momento, para
os receios daqueles que achavam (como D. Catarina, e 0
D. Henrique) que, acima de tudo, se devia salvaguardar a vida do
rei, 0 comando da expedi~ao, que se veio a revelar fatal para 0 rei
e para 0 rei no, foi confiado a D. Luis de Ataide.Mas D. Sebastiao
sabia que scria ele 0 chcfe da empresa; s6 aS5im eia Faria sentido.
Era para 15S0 que se sentia, desde ha muito, preparado. Assim,
D. Luis de Ataide seria, de novo, enviado para a India.
em
Junho de 1578, com 24 anos de idade, D. Sebastiao partiria para
o norte de Africa.
E partiria sem ter assegurado a sua sucessao no trono. Desde
ccdo, e em documentos da epoca, muito se escreveu e especulou
sobre a vida intima de D. Sebastiao que ajudassem a explicar 0
seu celibato. Desde impotencia (provocada por uma doen~a cro
nica), homossexualidade, misoginia (a D. Sebastiao «desapetecia
tudo 0 que mais apetecem os homens» sentenciaria Manuel de Faria
e Sousa em 1680)23 au ate a simples castidade de urn cavaleiro
Sousa (1680: 6).
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cristao, dado mais a virtu des celestes do que a prazeres terrenos.
que Curn facto e que nenhuma das iniciativas feitas para
tuar 0 matrimonio do rei resuitaram, embora a mao da filha
mogenita do reI de Espanha Ihe estivesse
sua partida para Africa. E bem revelador do estado de espirito
do rei que a urgencia que ele via em partir para Africa esmagava
a importancia de outras preocupas;oes, entre as quais, e sobretu
a urgencia em garantir que 0 trono portugues nao ficaria
vago, em circunstancia alguma.
A prepara<;ao da expedi<;ao foi problematica. 0 recrutamen
to militar foi obrigatorio em todas as provincias do reino, embo
ra muitos escapassem, comprando a sua liberdade. E 0 financia
mento foi feito atraves de novos tributos, a venda de novos
padrocs de juro, empn§stimos no estrangeiro e contribuic;oes da
comunidade crista-nova. Foram contratados tambem contingcn
tes estrangeiros. Por isso, 0 exercito portugues que se bateria em
Africa, composto aproximadamente por 12 mil
era, na
pratica, tambem urn exercito estrangeiro com mercenarios ale
maes, flamengos, italian os, castclhanos e as tropas do pretenden
te marroquino ao trono. Por outro lado, na
encontra
vam-se muitas mulheres e crianc;as (familias intelras que acompa
nhavam os mercenarios), alem de muitas andaluzas que, majs
tarde, se juntaram aos soldados portugueses. A nobreza portu
guesa participou com pompa e fausto na empresa, com os mclho
e lacaios. As reservas que houvesse quan
res trajes e com
to asensatez da empresa puseram-se de lado pela fors;a da vonta
de
. pelo codigo de honra e pcla perspectiva de benesses e
gloria no triunfo sobre os inimigos da fe crista. Nesta perspecti
va e smtomatica a atitude da Casa de Bragans;a: como 0 duque,
por doens;a, estava impossibilitado de ir, foi enviado 0 filho pri
mogenito, D. Teodosio, duque de Barcelos, que adata tinha ape
nas dez anos de idade 24 . Tambem foram muitos elementos do
(bispos inclusive, assim como um representante do papa) e
escritores e poetas, como Diogo Bernardes (que ficaria prisioneiro
apos a batalha e so regressaria apos pagamento de
para
louvar os feitos que se anunciavam. Em Cadis, ultima paragem
da armada de D. Sebastiao antes de rumar ao norte de Africa,
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assistiu 0 rei a uma corrida de touros, oferecida
autorida
des locais. E a ela assistiria nao a vista de toda a gente, mas ocul
to, embus;ado, de uma janc1a ornamentada26 . E assim permane
ceu D. Sebastiao como 0 rei encoberto. Para um rei que sempre
se tinha entregado ao simbolismo, e tendo em conta 0
futuro iria trazer, nao podia haver, naquele momento,
mo mawr.
Ja em terras africanas a decisao que iria selar 0 destino da
expediS;ao foi a de marchar por terra ate Alcacer-Quibir, provo
cando deste modo um confronto em campo aberto com as tro
pas immigas do sultio berbere Mulei Almelique (a quem os por
tugucses tambem chamavam Mulei Maluco). 0 coronel Vasco
da Silveira desaconsclhou 0 rei de prosseguir a jornada por terra,
condicoes
do clima, do terreno e do cansa<;o que
A prudencia aconselhava a prosseguir a expedi<;ao
por mar, estabelecendo primeiro uma base segura na costa, c
contando com 0 apoio navaL Os argumentos do coronel (que
morreria no pos-batalha, como prisioneiro de guerra), e de
outros, nao surtiram ncnhum cfeito. D. Juan de Silva, 0 embai
de Castela, que integrou a expediC;ao, escreveria a poueos
dias da batalha de Alcaeer-Quibir uma carta ao seu soberano,
onde lamentava «nao haver, hoje em
tao alegre a procura do
A JOfllaoa prossegulfla por
terra e, ao fim de uma semana, deu-se 0 encontro dos dois exer
citos. As fors;as eram desproporcionais. Se 0 exercito portugues
contava, aproximadamente 17 mil homens (os que oartiram de
mais os que se juntaram nas pra<;as
segundo algumas estimativas, contaria
menos 60 mil combatentes, e era muito
o perigo (e sobretudo a honra e
tinha sido finalmente encontrado
que restou foi a batalha. E 0 que dela contam os cronistas
que estivcram presentes. Nao obstante ser dificil ter um retrato
horas caoticas, os testemunhos coincidem nalguns
exacto
pontos. Com 0 excrcito do rei portugucs disposto em
e as fors;as mus;ulmanas em meia-lua, e depois de um
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momento de arremetida das tropas cristas, que desbarataram os
mouros, levando muitos a debandada, seguiu-se uma retirada
precipitada, da qual 0 exercito cristao nunca se recompos, aea
bando por ser derrotado em toda a linha. Morreram cerca de
oito mil cristaos. 0 que tam bern parece ser certa e a bravura
demonstrada por grande parte da fidalguia, pelos veteranos de
e sobretudo por D. Sebastiao que, mudando tres vezes
cavalo, combateu ate ao fim, primeiro acompanhado da cava
laria, e depois apenas por alguns fidalgos, no meio de uma imen
sidao de inimigos. Ja no seculo XIX, 0 historiador brita.nieo
Samuel Astley Dunham, referindo-se a fraca preparas;ao e exe
cus;ao da batalha, diria, relativamente a D. Sebastiao que «a sua
unica virtude era a coragem»29. Na batalha, D. Sebastiao portou
que no fundo era: um cavaleiro. E nao como um
como escreveu 0 historiador Queiroz Velloso, «a
1:'1 UlLJI:'<l1
0 verdadeiro fundamento da desordem em que
caiu 0 exercito cristao, foi a absoluta carencia de direcs;ao e de
comando. Faltou-lhe urn chefe»30.
Muito se escreveu sobre a «morte» de D. Sebastiao.
o consenso aponte para a sua morte na batalha, nao existe aCOf
do total entre os historiadores. Ainda hOJe se duvida da sua
morte no campo da batalha 31 • As cronicas coevas sao contradi
torias. Ninguem viu 0 rei morrer, embora algumas digam que ele
foi morto por «alarves» (berberes) que 0 despojaram de vestua
rio. Foi encontrado urn cadaver, identificado por alguns fidalgos
como sendo 0 de D. Sebastiao, mas outros nao 0 reconheceram.
Esse cadaver seria mais
ja no reinado de Filipe II, enviado
para Portugal e sepultado no mosteiro dos J eronimos, com 0
bern revelador epitafio «Se e vera a fama, aqui jaz Sebastiao»32.
De facto, para a
do sebastianismo aquilo que mais inte
ressa e a duvida, que se instalou logo apos a batalha, sobre a
sobrevivcncia do rei. E essa duvida foi alimentada, de uma forma
selectiva, por certas narrativas e eventos. Como 0 testemunho de
Luis de Brito, valido do
que refere como nos ultimos
momentos viu D. Sebastiao a afastar-se, «ja sem haver mouro
Dunham (11l33: 198).
Velloso (1935: 370-371).
exemplo, Sousa

(2005: 359).

(2005).
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algum que 0 seguisse... e 0 caminho para onde ia era mUlto dis
tante do lugar onde depois diziam que 0 acharam morto»33.
fundamental desempenhou aquele que ficou conhecido
como 0 «boato de Arzila». Na noite da derrota urn grupo de
cavaleiros apresentou-se no forte de Arzila e pediu para abrirem
as porras, pois com eles se encontrava 0 rei. Assim foi feito, e urn
dcles entrou embus;ado na pras;a, acabando 0 gru po depois por
embarcar para Portugal. Esta hist6ria, veridica, parece contudo
ter tido outros intervenientes que nao 0 rei. !vias acabou por ser
divulgada e rcfon;ou a crens;a, em Portugal, na sobrevivencia do
rei 34 . E esta cren<;a tinha todas as condi<;6es para se enraizar
numa patria em alvoroc;o pelas notfcias do desastre africano.
o curto reinado do cardeal D. Henrique, as disputas legais, e
por um breve pc60do, militares, pela sucessao ao trono, mostl-a
vam bem como esse alarme era fundamentado. A perda da in de
pendencia de Portugal, e 0 infcio da dinastia filipina,
a confirma-Io. Mas por essa altura, como escreveu Oliveira
ja a «patria fugira da terra para a regiao aerea da poesia
e dos mitos»35. Tinha nascido 0 Sebastiao mitico.

No Ber~o do Sebastianismo

o sebastianismo nao nasceu do vazio. Existia todo urn clima
religioso e espiritual que combinou de uma forma perfeita com
a mensagem que 0 sebastianismo anunciava. 0 messianismo
judaico, que esperava a vinda do seu salvador, enraizado nas
comunidades cristas-novas da epoca, e que naturalmente antece
dia 0 sebastianismo, vai ajudar a moidar 0 novo credo nacional.
Esta actividade profetica era intensa no seculo XVI e varios mes
sias surgiram, em Portugal ou no estrangeiro, acabando muiros
por cair nas fogueiras da Inquisi<rao. Ao mesmo tempo, esta era
abundava a crcns;a l1as
uma epoca abcrta ao maravilhoso. Ou
premonis;6es, nos agoiros, nas maIdi<r6es, nos prodfgios, e onde
fenomenos naturais (como raios ou a passagem de cometas)
eram vistos como sinais de futuros acontecimentos na vida dos
3+
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paises, das sociedades, e dos 1l1dividuos. Finalmente, nao c de
descurar a influencia das lendas sobre «imperadores adormeci
dos», como Frederico II na Alemanha, Carlos Magno na Fran<;a
eo rei Artur nas ilhas britanicas. Todos eles exemplos de reis que
urn dia iriam regressar, salvar 0 seu povo e revelar ao mundo
uma majestade e poder nunca vistos, para todo 0 sempre36 • Estas
expectativas escatologicas da Idade Media desempenharam tam
bern 0 seu pape] na imagina~ao popular no infcio da Idade
Moderna portuguesa.
E neste contexto que 0 profetismo de urn sapateiro da vila de
Trancoso, na Beira Alta, vai ser fundamental para a emergencia
do sebastianismo como movimento messianico portugues. As
trovas de Gon~alo Annes, conhecido como «0 Bandarra», e que
ulgadas, em manuscritos, antes do naSClmento de D.
"um processo na
por ser libertado).
no Livro da Revela~ao, na valoriza~ao da Historia e
do progresso historico feita peIo abade Joaquim de Fiore37, e em
profecias peninsulares, como as do arcebispo de Sevilha Santo
que anunciavam a vinda de urn salvador (descrito como
«encoberto»), 0 bandarrismo anunciava a vinda de um rei pro
metido que poria fim a queda do presente e inaug
nova era de ascensao e harmonia. No meio de «tanta
sem haver chefe que mande», vaticinava Bandarra a vinda de urn
soberano «com tal nobreza, qual ell nunca vi em Rei», e «esse
bom Rei Encoberto... tirara toda a
sera paz em todo 0
mundo»38.
E portanto numa
profetico-mitica, e onde predo
minavao humus messianista do bandarrismo, que 0 sebastianis
mo nasce, cresce c, com 0 passar do tempo, adquire contornos
de uma verdadeira religiao clvica que perdurara, com maior ou
menor intensidade, ao longo dos seculos. A cren~a que 0 rei
redivivo iria regressar e salvar 0 pais nesta hora de afli~ao insta
lou-se, sobretudo nas camadas populares. Por exemplo, pouco
tempo depois da perda da independencia, Baltazar Gon~alves,
um ferreiro da ilha Terceira, foi alvo de um processo da
1

ll

1"'>

o

CHEFE IMAGINARIO

369

Inquisi,¥ao, por ter proclamado uma revela<;ao que lhe fora dada
por Deus: D. Sebastiao estava
escondido, mas regress aria e,
a boa maneira de Bandarra, traria paz a todo 0 mundo. Ha
apelide {) a,¥oriano de ser «0 fossil mais antigo que
se connece da especie sebastianista»39. Claro que muitas vezes
aquilo que «se conhece» c apenas uma parte daquilo que se des
conhece, e scguramente que a «especie» sebastianista ja se en con
trava suficientemente desenvolvida a epoca. 0 que e certo e que
com 0 passar dos anos, 0 sebastianismo ira evoluir e ganhar mais
pormenores: 0 rei regressaria numa manha de nevoeiro, monta
do num cavalo branco, aparecendo do mar, onde viveria numa
«encoberta» (tal como 0 rei Artur na ffiitica Avalon). Ao
mesmo tempo, certos acontecimentos, vistos como sobrenatu
rais, pareciam confirmar, na opiniao e sentir de muitos, a veraci
dade do sebastianismo. Como, por exemplo, 0 incendio que, em
1601, destruiu a igreja e a capela do hospital de Todos os Santos,
em Lisboa, mas que «milagrosamente» poupou 0 retrato de D.
Sebastiao, 0 unico que sobreviveu entre todos os retratos dos
monarcas portugueses.
prodigio, «causa de tanto espanto»,
e outros, refon;;.aram a cren<;a sebastiani
Logo no inicio da dinastia filipina surgiram casos
reis (os falsos D. Sebastiao), pessoas que se apresentavam como
o rei regressado, e que chegaram a ter forte adesao popular. Estes
levantamentos foram duramcnte reprimidos pelas autoridades
punham em causa a legitimidade
Por exemplo, 0 «rei de Penamacor», presumivelmentc
ro oriundo de Alcoba<;a,
enquanto na Ericeira, 0 a<;oriano rCl-ermlta
mcnte uma corte, confenndo tftulos com selos reais que
mandado fazer, sendo enforcado no peIourinho em Lisboa,
tamente com companheiros 41 .
:Mas a existencia de fieis, dispostos e disponfveis a acreditar na
do salvador, nao bastava. Era necessario urn livro sagrado,
uma Bfblia quc 0 bandarrismo forneceu com 0 seu anuncio da
reden~ao. E, sobretudo no desenvolvimento da religiao c1vica

Givens (2011: 29).
Marques (2010: 174-175).
Ventura (2005). Tambem houve 0 casu do «pasteleiro de Madrigal>,
mais n3 luta pelo poder entre D. Antonio Prior do Crato e Filipe II. Ver Medina
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sebastianista, foi crucial a actividade apostolica. Nao sera
rado ver em D. Joao de Castro 0 «Sao Paulo» da religiao
.
Tal como Sao Paulo, tambem D.Joao de Castro
urn processo de conversao. Inicialmente ao lado de D. Antonio
Prior do Crato na sua luta peIo trono portugues contra as pre
tensoes de Filipc II, D. Joao de Castro largaria as actividades
e diplomaticas para se dedicar ao estudo, interpreta<;ao
e divulga<;ao das trovas de
arreigando-se-Ihe
que D. Sebastiao era 0 Encoberto, 0 imperadoI
rido nelo vate. E, como apostolo, dedicou 0 resto aa sua vwa a
a boa nova. Publicou em Paris, no infcio do seculo XVII,
as trovas de Bandarra e a sua interpreta<;ao (a sua exegese)
sendo esta a primeira vez que as profecias do beirao seriam
impressas (ainda que parcialmente). Ja antes, quando 0 seculo
ao tim, D. Joao de Castro convenceu-se que
. de percorrer 0 mundo, vivendo
cia como urn
se encontrava em Vcneza, onde estava
cativo depois de revelar a sua identidade. Este «D. Sebastiao de
Veneza» seria pessoalmente identificado por D. Joao de Castro
e outros portugueses como 0 rei perdido, embora se tratasse, de
com relatos oficiais, de urn aventureiro calabres. Nao
obstante, esta apari<;ao provocou agita<;ao em Portugal, e preo
cupa<;ao das autoridades filipinas 43 . No seu Discurso da vida de
D. Sebastiao, D. Joao de Castro escreveu que 0 preso «e 0 ver
dadeiro Rei de Portugal», e que «0 ha Deus de salvar,
0 ha
de
seu Capitao General da Conquista do Umverso»44.
Deus, contudo, acabou pOl' nao 0 saivar, e 0 prisioneir
ra logo se tenha dito que nao seria 0 mesmo que
tificado pelos portugueses) acabaria por ser enviado para
Espanha, onde seria enforcad045 . D.Joao de Castro manteria ate
ao fim a sua cren<;a; 0 seu espfrito de missao custou-lhe 0 opro
brio e a pobreza (desprendimento material tfpico dos verdadei
ros missionarios)46. Neste momento original do sebastianismo
outros apostolos houve. Como D. Antonio de Menezes, compa
nheiro de D. Joao de Castro, que morreu de doen<;a em Africa,
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para onde tinha ido a procura de D. Sebastiao. Sena um do s pri
meiros martil'es da religiao sebastianista:
. morrer por de,
indo as cC2:as, e as palpadelas, busca-Io por mares, e costas de
o ber<;o do sebastianismo, como religiao clvica,
ganhava assim forma. E a sua mensagem de reden<;ao para
iria ser reactualizada, por uma
antes e denois do fim do cativeiro espa

o

Sebastianismo e a Restaura~ao

Na sua obra
publicada ja no
memorialista D. Prancisco Manuel de 1Vlelo48 escreVeU
desastre de Alcacer-Quibir «fez com que muitos varoes
simos
nao so a vulgar duvida da sua morte [D. Se
bastiao], mas que passassem a esperar com sua vinda a restitui
do seu imperio». E, acrescentou,
facil de persuadir ao
f'nr'lr·.,,, aquelas coisas que deseja»49. No periodo que antecedeu
a Restaura<;ao essas coisas que 0 «cora<;ao desej ava» vmham ao
cima na literatura e na poesia epica, muitas vezes de uma
camuflada, em virtude das circunstancias. Uma das narra
emergia era a contraposi<;ao entre a idade de 011ro
passados) e a idade de ferro (0 presente). 0 perfodo da
ocupa<;ao castelhana correspondia ao cativeiro da babi16nia dos
judeus, representando urn castigo divino. Para 0 teologo e escri
tor Antonio Carvalho de Paradaso, pOl' exemplo, depois do
tempo «em que el rey dom Sebastiao queria come<;ar a encher 0
mundo com as esperan<;as verdes e nunca maduras de um novo
imperio», tudo se perdeu, «entrando 0 miserivel reino em novas
desventuras que nunca nele acabarao». Portugal vivia a sua
de ferro ... na tarde do mundo ja cansado e debilitado»51.
E nao era apenas uma sensa<;ao difusa de decadcncia; alicer<;ava
se em factos historicos, que a tornavam concreta, como 0 ataque
\'-",-\"-Hl}'W':>
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continuo as
ultramarinas portuguesas, no Oriente e
no Brasil, por parte de holandeses e ingleses.
A memoria colectiva vai ser ainda sedimentada, na literatura,
pelo enfoque na identidade nacional portuguesa, distinta da dos
castelhanos. Valoriza-se a historia de Portugal, e sobretudo os
seus momentos fundadores, especialmente os seus mitos de ori
gem. Sao mesmo foqados documentos com 0 intuito de valori
zar a independencia nacional. Os monges brancos da Ordcm de
particularmentc do mosteiro de Alcoba~a, desempenham
urn papel fundamental na produ~ao desses documentos.
o relato de um acordo nas Cortes de Lamee-o.
D. Afonso Henriques, em que os presentes
santa liberdade do reino:
que el-rei N OS50
as cones de cl-rcl de
Leao, ou Ihe de tributo?» E todos se levantaram e, tendo as
disseram. "Nos somos livres, nosso
nossas ffiaos nos
o senhor que tal cons en
1l1orra»52.

Tambem na mesma altura aparece um documento, escrito em
latim, reproduzido par Frei Bernardo de Brito na sua Cronica de
e retomado posteriormente por outros cronistas, que con
firmava a proteq:ao que Cristo tinha dado a D. Afonso Henri
em Ourique. 0 reino tinha assim uma rela~ao exclusiva. e
mdependente, com 0 divm0 53 . A historia de
como na
Lusitana, tambem do cisterciense
Frei Bernardo de Brito, e apresentada como uma
clara mente uma consciencia nacional por
dos
Alias, 0 periodo subsequente a
conheceu um verdadeiro surto editorial de historias
naClOnalS. Pedro de Mariz, nos seus Didlogos sobre a Historia de
Portugal, divulgou inclusivamente os retratos de todos os
monarcas portugueses. Isso constituiu nao s6 uma novidade na
historiografia portuguesa, como tambem era mais uma forma de
acentuar a singularidade e au tenticidade lusas 55 •
Torgal (1981: 231-233); Actas das
Lobo (2011: 87-89).
Bethencourt (1991: 489).
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Para alem da historiografia, a prega<;:ao exerceu um papel
nesta consolida~ao da conscicncia nacional. No
pito, os sacerdotes fomentaram a resistencia a dominacao
na. Na pnltiea, estes oradores sacros, por
puramente religiosa, exerceram um papel activo de comentario
politico e de interven~ao sociaL E, tendo em eonta que muita
desta oratoria sacra nunea foi impressa, nao exagerado ver nes
tes pregadores importantes motores da opiniao publica da
epoca; nao so moldavam a opiniao dos notaveis, como, sohretu
do, davam voz as pretensoes e anseios populares. Pregadores
Luis Alvares, que ficaram celebres na
l1t:~lLllIllUa.Ut: da dinastia filiDina.
a nonra e 0
vezes, esta ora
dlsslmulada, mas nao deixava de ser incqui
a ouviam 56 . Foram tambem eles mensagei
dwt::ido e perdido», mas que havia de ser resNao e possivel compreender 0
durante a domina~ao filipina sem 0 lIgar a esse mClplente portu
uesismo, a no~ao que Portugal tinha uma identidade propria 58 .
E essa liga~ao ve-se claramente no elogio que, durante a domi
filipina, se faz a Casa de Bragan~a como depositaria de
tradi<;oes e virtudes nacionais. 0 poeta Francisco Rodrigues
Lobo, por exemplo, dedica a sua obra «0 Condestabre de
Portugal» (sobre N uno Alvares
. arauto da independen
ao duque de Bragan~a, D. Teodosio II (0 tal duque de
Barcelos que, em crian~a, esteve presente em Alcacer Quibir, e
pai do futuro D. ]oao IV), para que «fique no muncio eterna esta
memoria» e para que «a nao perea 0 tempo descuidado»59.
E tambem durante este perfodo que emerge um outro profeta cia
religiao sebastianista, 0 cristao-novo Manuel Bocarro Frances,
medico e astrologo, que chegou a ser preso pelos seus pressagios,
e que ve exactamente em D. TeodoslO II, a fi£:ura do Encoberto:
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«Obriga<;:ao te nasce de amparares, Serenissimo Duque, 0
. triste, de seus Principes
Eu 0 vi, Lusitanos, nao
me engano, Ja temos ao Monarca
E
vez a cren~a sebastica na vinda do redcntor transfere-se para uma
outra personagem historica. E tambem no encomio da casa bri
gantina a influencia dos pregadores foi sentida. Alias, aquando da
morte do duque, dez anos antes da recupera~ao da llldependcn
fizeram, 0 jesuita Andre Gomes elogiava
do pulpito «urn principe tao excelente» que era, para 0 reino,
«seu amparo e protec<;:ao, e grande consola<;ao das saudades de
seus Reis»61. Esta invoea~ao da nostalgia e da saudade,
ser inocente, significava a recusa de um presente
um aoelo para urn futuro que 0 redimisse.
autonomista portuguesa
aRestaura~ao
de 1640 ira acentuar ainda mais os temas
na literatu
ra anterior. Assiste-se ao triunfo postumo
Bandarra que e ele
vado a condi~ao de santo-padroeiro do Portugal renascido. As
suas trovas sao ,ntprnrpt ... ri ... "
cumprlque anunClaram 0
e identificaram
D. Joao, duque de Braganc;;.a, como
Encoben0 62 . No dia da
de D. Joao IV uma
colocada
num altar da sc de Lisboa, fOI-lhe telto urn novo
Trancoso (com a .
«Aqui jaz Gon~a]o Annes
natural desta vila. aue profctizou a
deste
versao completa) em Nantes,
pclo embaixador do novo rei portugues. Muitos celebraram
D. Joao IV como 0 Eneoberto revelado (como 0 pocta Manuel
Tomas)6.3, nenhum deles atingindo 0 sublime do padre jesuita
Antonio Vieira. Num sermao de 1642, proferido na capda real, no
em que 0 rei comemorava 38 anos, Vieira revel a D. Joao IV
como 0 verdadeiro rei eneoberto enviado por Deus para restituir
o
asua grandeza, rebaixada durante a subjuga~ao filipina:
.lH1<UHl'-".Ul,-"

Assim estava .t'ortugal tnstc, assnn estava
assim estava cativo. e assim Ihc prometia S. ] ose a coroa

Manuel Bocarro Frances, citado em Azevedo
Marques (2010: 391).
Costa e Cunha (2008:
Raposo (1940: 224).

(1984: 21-23).
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debaixo das cinzas do rei morto reputado por vivo; assim
conscrvava vivo e encoberto aquele que verdadeiramentc
havia de restituir aos tristes. dcsconsolados e cativos a coraa

Dessa forma os «reis estranhos» deram lugar ao «rei natu
rah/)4. Mas 0 serviyo que Vieira prestara ao sebastianismo
nal sed. 0 de liga-Io, de uma forma definitiva, a uma coneep~ao
providencial da historia de Portugal. A ideia de Portugal como
de
os paises ja esta presente em Bandarra e na
interpreta<;ao que cIe faz de D. Joao de Castro. E mesmo no
periodo da domina<;ao filipina essa ideia de um destino
da patna, a que estaria reservada a lideranc;a de urn impeno Uill
nrpa~('::;(l de outros oradores 65 . Por isso,
assistira nao apenas a
mas, a frente de um imperio espiritual,
uma nova era de concordia, paz e felicidade no
mund0 66 . Vieira universaliza 0 sebastianismo que,
se con
vene na promessa de um povo
0 portugues. Esta e a sua
grande contribui<;;ao profetica para a religiao
ira permanecer e ser reactualizada em
mesmo que Vieira nunea defendesse a ideia que D . .:)eoastlao urn
dia regressasse. Alias, depois da mone de D. Joao IV, Vieira pro
fetizou a vinda de outros encobertos nos seus sucessores. E 0
mesmo faria Manuel Bocarro
para quem «0 eneoberto
de repente e sera obedecido por todos os reis do
Essa visao do destino messianieo de Portugal, como
patria de todas as patrias, naoira ficar por aqui, prolongando-se
nos tempos.
De qualquer forma, nao estranha que, naquela epoca, 0
sebastianismo tenha sobrevivido ao joanismo (0 qual veio a reve
episodio na vida do messianismo portugues)68.
<;:l\hrpvmpn(';~ explica-se com a sua ligac;;.ao a conseiencia
Vieira (1642).
(2010: 224-225).
e condenada pela Inquisi~ao
ria Maria de Macedo,
da metacle do seculo XVIl, tambem
Encoberto (nesre caso, 0
tiao) esse papel de reformador do mundo. Ver Givens (2011: 130).
Manuel Bocarro Frances, citado em Moreno-Carvalho (2011:
Neste pOnto, ver Medina (1993: 299).
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nacional, nao apenas letrada (como prodli';ao cultural
mas sobretudo como uma ideologia de resistencia (que se mani
de varias
desde satiras, praticas subversivas, .
em alturas em que cssa consciencia nacional e abalada (0 que se
torna ainda malS concreto no contraste com 0 «outro», seja 0
«011tro» invasores estrangeiros ou elites vIstas como estrangei
ras). Por isso e que 0 scbastianismo ressurgira, adaptando-se a
difercntes contextos historicos, mas sempre em relas;:ao com uma
identidade nacional que se sente ameas;:ada. Assume-se assim
como uma forma de poder(um contrapoder), dcsafiando a
monia dos que oprimem, em nome dos oprimidos 69 . Assim, a
narrativa sebastianista nao exclusiva de nenhum grupo social;
o criterio de identificas;:ao nao e a classe social, mas 0 sentimen
to de opressao, c esse pode ser partilhado transversalmente
sociedade portuguesa. Nao obstante 0 seu cariz
vezes espontaneo, a «pluralidade social e cultural» na receps;:ao
ao sebastianismo e reconhecida70 . Esse caracter de resistencia do
sebastianismo sed. ainda mais evidente nos dois seculos que se
segUlram.

e

o

Sebastianismo no Seculo

XVIII

Urn outro Sebastiao havcria de marcar a Historia de
Portugal na segunda metade do seculo XVIII. Principalmente
durante 0 periodo em que Sebastiao Jose de Carvalho e
de Pombal) teve nas suas maos as redeas da
governas;:ao, como secretario de Estado dos Negocios do Reino
durante mais de vinte anos, 0 sebastianismo foi identificado, e
combatido, como uma
era visto como uma erva dani
que tinha que ser erradicada para que 0 pais
urn novo rumo, racionalista e iluminado, de forma a transformar
Portugal num pais moderno.
acima de tudo, atraves do com
bate ao sebastianismo, Pombal combatia 0 inimigo insidioso e
omnipresente, responsavel por todos os «cstragos» causados a
desde 0 reinado de D. J oao III: a Companhia de Jesus. Os
ver Medina (1993: 299).
Veja-se Scott (1990).
Costa Cunha (2008:
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eram acusados
ter urn plano malefico de
Portugal e cxecutavam-no atraves da educa~ao
os espiritos. A promo<,:ao e divulga<,:ao ac crenG1ces e
superstis;:6es, de que 0 sebastianismo era uma
faziam parte
plano hegemonico e ameas;:ador da soberania
absoluta e da legitimidade do poder regio. 0 poder da coroa
devia ser absoluto, autonomo, e nao admitia concorrentes no
plano temporal, a comes;:ar pela Igreja.
Neste contcxto, nao admira que 0 rcforrnismo PVlIU.JrtllllV
asscnte na ideia da seculanzas;:ao da sociedade portuguesa. E como
..
dos assuntos temporais pertencia agora ao Estado, e
vai passar a assumir um papd de liderans;:a no ensino
institui<,:6es) e, ao mesmo tempo, a lideran<,:a
no exercfcio da censura
culturaFI. 0 alvo preferido da censura pomDauna, SODretuao a
da instituis;:ao da Real Mesa Censoria, e0 jesuitismo e no
index das obras proibidas estao muitas
suas obras. 0 padre
Antonio Vieira foi transformado num inimigo
Todos os seus escritos foram reunidos numa rnesma obra com 0
sintomatico titulo de Maquinac;oes de Ant6nio Vieira Jesuita. E na
Deduc;ao Cronol6gica e Analitica mandada fazer para listar todos
os «estragos» dos jesuitas, as trovas de Bandarra sao
e fa<,:anhoso»72 Vieira, e mesmo um dos
impressos de D. Joao de Castro cdenunciado como uma fabrica
dos jesuitas: nele os jesuitas «compilaram todas, quantas cha
madas profecias haviam temeriamentc inventado, contra a verda
de»73. Neste memonallamenta-se a sorte de D. Sebastiao como
urn «infeliz pupilo» da Sociedade de Jesus. 0 rei teria sido «tao
infeliz com os ditos )esuitas ate depois de morto», pois 0 sebastia
nismo na~ passaria de uma impostura jesufta (a «inven~ao do
cncobrimento milagroso e vinda prodigiosa do senhor rei
D. Sebastiao» )14. Esta missao pombalina de extirpa<,:ao da
cia jcsuftica danosa culminou, como nao poderia deixar de ser em
todas as obras de purjfica~ao, nas Iabaredas c muitas obras sao
mandadas queimar, como, por exemplo, os escritos de Vieira e de

Araujo
Silva (1767:
(1767:
Silva (1767:

(2000: 9-40).
422).
107).
110).
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Manuel Bocarro Frances. Houve mesmo
sebastianistas que,
por terem declarado
em publico,
ca~)tH~aClos com
e desterr0 75 .
E comum dizer-se que esta purifica<;ao pombalina era
cessaria, pois 0 sebastianismo
esta altura era manso, uma
mera que nao incomodava
-Mas essa ideia
assente numa desvaloriza<;ao do poder mobilizador do sebastia
isso que Pombal comba
dormente. E
U.'-'Ul\"~la supostamente promovida
nrn~prj-" reformador da socieda

o
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fieis que
romarias as colinas de Lisboa (como Santa
Catarina) a espera do regresso das naus do Encoberto so . Houve
mesmo um
de 28 anos, que esteve presQ na cad cia do
Limoeiro em Lisboa, por se proclamar enviado de D. Sebastiao, e
escolhido por Deus para governar Portugal. Este «D. Sebastiao do
Limoeiro» aparece em varias estampas e gravuras da
e0
isodio foi reproduzido em per;as de
J OC050S ou nao,
estes episodios rcvelam como 0 tema est a va presente nos
tos, c se uns 0 acolhiam, outros invcctivavam-no.
:Mas nao foj so de folclore
se alimentou 0 sehastianismo.
surto de escritos sobre 0
Estes anos conheceram urn
sebastianismo,
sofisticados, procurando «misturar fe e
da
racionalidade»82. E c nestc vcriodo Gue se assiste a

a cmzas

ira demonstd.-Io.

o Sebastianismo no Seculo XIX
A primeira decada do seculo
no meio do tumulto provo
cado pelas invas6es francesas e 0 vazio provocado pela fuga da
familia real para 0 Brasil, reafirmou a capacidade de mobiliza<;ao
.
em mais um momento de crise.
de fieis da religiao
o sebastianismo ressurgiu, e em
. Como nao poderia dci
xar de ser as trovas de Bandarra foram de novo utilizadas como
o momento historico; os seus vaticinios
anunciavam a
de Napoleao, assim como a data da invasao
do exercito que iria
«ninho em Portugah 78 . Estas novas
numa
trovas teriam sido
tura do profeta beirao. E os seus escritos sao novamente pUUll,-,a
dos e rceditados, em Barcelona e em Londres. Deram-se
dios folcl6ricos e espontaneos, mas revel adores de um
espirito, como 0 de um suposto aparecimento em Lisboa de um
ovo com as ID1ClalS
D. Sebastia0 79 . E tambem cxistem relatos

93).
304) c Azevedo
Vcr Hermann (2010) e Barata
Medina (1993:
Azevedo (19B4:

90).

os maletlclOS, ou meritos,
ex-frade Jose Agostinho de Macedo, UUC;ll;)Vl
-sebastianista de Pombal, apoiante do absolutismo, que
os sebastianistas no seu opusculo Os Sebastianzstas.
Criticas sabre esta Ridicula Seita. Declarando-se como «born
de
confesso dos jesultas (e da
viI canalha»), 0 polemista dcnunciava
maus'
maus vassalos, maus
cida&ios e
varridos, doidos rematados»83. Este ataque
azo as mais variadas replicas por sebastianistas ou por autores que
nao se identificando como tal 0 deterlGJ.anl,
teo Um
0 frade donl1nicano Jose
obra de 11acedo «as mconscqucncias, as contradi<;ocs os <lU,:}UlUV;),
os erros de
de
. de Politica e de L6gica sao mais
da Trafaria e do
De
bastos do que as areias nas
que Agostinho de Macedo
entre os
sebastlamstas e os «pedreiros livres» revel a como as inquieta~6es
set)astlams;tas sobre 0 povo orfao na ausencia do rei podiam abrir
Casa de
o caminho a por em causa a legitimidade
mesmo tempo que podiam promover «perigosas»
-'--''-''---'U''--'-'•.<'-',

Martins (1929).
(2010: 495).
Hermann (2010:
(1984: 96) Hermann (2010:
Medina (1993: 308-309).
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soberania popular. Desta forma, os sebastianistas nao eram apenas
«tolos» mas potenciais agentcs
subversao, mcsmo que isso
fosse, como acusava Macedo, de uma forma inconsciente 85
o segundo grande momenta sebastianista neste seculo surgi
ra no periodo da Revolu<;ao Liberal. Este periodo, visto como
urn dos
momentos de transformas;:ao na historia con
ternporanea portuguesa»86, que vai revolucionar 0 Estado, a sua
organiza<;ao, assirn como os bibitos socialS e culturais do Antigo
Regime, constitui urn dos tais episodios de crise em que a identi
colectiva, sobretudo popular, se scntiu amea<;ada. E abalada
nas suas tradi<;6es, costumes, habitos e mentalidades. Os liberais.
apostolos da nova ordem, estrangeirados, imbuidos do
revolucionario que vinha da revolw;ao francesa, tinham como
rnissao virar Portugal do avesso, torna-lo novo. E da mesma
forma que 0 scbastianismo tinha 0 potencial (C01110 tcmia
Macedo) de estimular ideias subversivas de soberania popular, a
dessa soberania popular tambem poderia manifestar-se em
ideias de conserva<;ao e manuten<;ao daquilo que estava sob ata
E assim 0 sebastianismo vai ajudar a criar uma aura sebastia
a volta da figura de D. Miguel, «0 tradicionalistM, como
que iria defender a integridade nacional da invasao estran
(neste caso, efectuada por elites nacionais). Mais uma vez, e
atraves do miguelismo, 0 scbastianismo emerge como
de resistencia. A propria figura de D. Miguel prestava-se a este
tratamento sebastianista. E ate certas analogias com 0 rei
em Africa. A come<;ar
seu nome, Miguel (tal como 0 arcan
jo Sao Miguel) que f01 mterpretado pclos seus seguidores como
urn sinal da missao a que estava destinado, «Emissario
a quem 0 senhor Deus dos eXCrcitos mandou a Portugal... para
nos remir das garras desses mais arteiros Demonios»87. Por outro
como principe, regente, e depois rei, D. Miguel tinha uma
imagem popular, quer na sua devos;:ao a santos, quer nos seus
e maneira de ser. Na descri<;ao inesquecfvel de Oliveira
D. Miguel preferia «as touradas, os cavalos, a ca<;a, as
estrebanas, os arrieiros, os picadores, os frades bern grosseiros, as
r~~""'''''''~''~ saloias de Qucluz, tisnadas pdo sol e cheirando a erva»,
Sabre este ponto,
Ramos (2009: 762).
Lousad" e Ferreira

Barata (2005: 335336).
17).
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aos «moles requintes do pa.;;o, aos entretimentos da corte»88. Ao
mesmo tempo, enquanto rei, D. Miguel cultivava a aproxima<;iio
ffsica do povo ao soberano, como 0 demonstram as suas viagens
e alvoro~o popular que causavam89 . Nao
pelo
e as
causa estranheza que 0 comportamento de D. Miguel, e a dcfesa
que
faz da tradi<;ao em Portugal contra mfluenclas
ras, fa<;am com que urn miguelista afirme, ja com D.
que de era «urn principe eminentemente naciolJdl,
sempre, qualidade que ninguem ousara contestar
tambem se levantou uma espera
D. Miguel do exilio, e que iria perdurar, na unagma<;ao
DODulares. Ate casos houvc, tal como no sebastiamsmo
«falsos D. Miguel»91 que se apresentavam, e chegaI<:IlIl
como 0 desejado rei que iria

o Sebastianismo na Passagem
do Seculo XIX para 0 Seculo XX
A ideia da decadencia de Portugal- e da urgencia de projec
tos que 0
desse estado - norteou 0 pensamento de
muitas elites polfticas e culturais no seculo XIX92. A filosofia da
historia de Alexandre Herculano transmite esse decadentismo,
reflectido na ausencia de integridade das classes dirigentes do
«Povo! Onde estao os teus sabios, os teus generais, os teus
nobres, os teus abastados, os teus homens virtuosos!»93 Este
decadentismo sera desenvolvido, entre outros, por Oliveira
Martins (que the chama «decomposi<;ao nacional»), 0 qual cona sua Historia de Portugal com uma visao desencantada,
fatalista mesmo, de um pais desprovido de uma classe polltica
competente, de uma educas;:ao capaz, mergulhado no mimetismo
e desde ha muito sem uma identidade propria e distinta, refugian
do-se por isso no sebastianismo, como uma «prova postuma da
Martins (1951: 291).
Lousada Ferreira (2009: 206 -208).
Vas(;oncelos (1989: 117).
Lousada e Ferreira (2009: 324-325,
Serrao (1969: 55).
Herculano (1837: 6).
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nacionalidade»94. Portugal era colocado em frente ao espelho da
ciencia historica, ainda que romantica, e nao se gostava daquilo que
se via. Este deelinismo
. um novo estfmulo, vindo do
exterior, com 0
creto e doloroso 0 rebaixamento do pais, vergaao e aVll taao no
seu orgulho patrio. Este c geralmente visto como um elemento
-chave no refon;o da identidadc nacional, abrindo um cielo his
torico em que a consciencia da identidade
decisivamente a toda a popula~ao do pais 95 . A ideia de que a
decadencia teria que ser ultrapassada e redimida com um novo
projecto de refunda~ao nacional (ja presente nos lideres da revo
lu~ao liberal) ganhou assim cada vez mais fon;,:a na passagem para
o seculo xx. E essa ideia-chave acabou por se colar ao projecto
para Portugal, sobretudo nos seus adeptos mais
monarquia e contra a tutela
fervorosos. Contra
vistas como um verdadeiro «monstro» de duas
e
forma concreta da decadencia nacional, a republica passou a ser
vista como a unica alternativa de reden~ao para Portugal96 E esta
motora daquele que ira ser apelidado «sebastianismo ver
a
melho» (<<verrnclho)} porque radical e jacobino )97, representado,
por exemplo, na obra de Guerra Junqueiro. A patria, moribunda
(<<Que e da grandeza heroica do passado, Que c das torres d'ou
trora olhando 0 mar?!»), pode renascer atraves do republicanis
(no caso,
mo salvador, anunciado por um messias
Nuno
Pereira) que restauraria Portugal num «ideal de
patria, transfigurar-nos-ia pOl' encanto, de povo de chatins em
de hero is, de mortos com dire ito ao cemiterio, em gente
com direito ao pao, com direito aluz»98. Para 0 sebastianis
mo vermelho essa era a luz regeneradora da republica almejada.
E este e tambem um perfodo em que 0 nacionalismo portu
floresceu de varias formas, surgindo nacionalismos civis,
religiosos e militares que muitas vezes se intercruzavam uns com
os outros. Este pendor nacionalista reflectia-se nao so na for
de Dartidos Dolfticos. mas na ::lfirm:H~~() de movimentos

o
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a volta acontecimentos marcantes da vida
marcos da independencia (como a Comissao
Central 1.0 de Dezembro de 1640)99, ate a vida exemplar de
herois nacionais (como a Cruzada Nacional D. Nuno Alvrlres
Pereira)100. Assim, dentro da atmosfera nacionalista da
primciras decadas do secu]o xx, assiste-se a um
tema do sebastianismo que pode ser visto de uma dupla maneira.
Primeiramente, assiste-se ao conflito entre visoes historicas
sobre 0 D. Scbastiao historico e ao papel do sebastianismo na his
tona do Dais. Se Alexandre Herculano tinha sido benevolo com
manceboL. era lIma alma
meio de
uma na~ao de bufarinheiros»lOl, autores posteriores nao
""y> 0 rumo. 0 escritor Julio Dantas, por exemDlo.
va 0 deliria de um D. Sebastiao
yoga na
desde 0 estudo que 0 Ulo;;;Ul~V
dedicou ao rei portugues)103, enquanto Costa LODO, num
analitico, nao deixava no entanto de apontar ao rei uma «ins ani
dade mental» que pas sou despercebida aos cronistas do seu
tempo. Ja 0 sebastianismo, nao obstante ter contribuido para a
reconquista da independencia, era um «insano mito», uma «lou
cura», uma «aberra~ao mentah 104 . Mas seria Antonio
fazendo uso da sua racionalidade instrumental e impiedosa,
o mais duro ataque a Figura do rei e ao sebastianismo,
~ando as sementes para aquela que seria a segunda guerra sebas
tica em Portugal. D. Sebastiao seria um «inexcedivel peda<;o de
asno», enquanto 0 sebastianismo, como um messianismo
influencia judaica, nao sendo exelusivo de Portugal, teria sempre
sido, no entanto, um factor de atrofia e decadencia. So uma
«[dorma da mentalidade» poderia assim «salvar» Portugal do
romantismo sebastianista: «nao, senhores, nao nascemos
tianistas e nao que"femos, positivamente nao qucremos, viver
como se 0 fossemos!» 105 Esta visao negativa, que Sergi 0
clvicos reunidos

Cp.rTlll ..

~'Matos
91
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Catroga (1994).
(1961: 253).
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Herculano (1846: 42).
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noutras ocaSloes, teria resposta em Carlos Malheiro
catolico tradicionalista (e que por isso se diz
sor de urn «sebastianismo bl'anco» )106, que, numa Exorta~ao a
Mocidade, criticaria 0 racionalismo fmpio e desprovido de
que nao entendia a mensagem profunda de D. Sebastiao
como simbolo maximo do Portugal
D. Sebastiao foi uma
que tivesseis

0

do scculo xv:
a sua pureza reincarnadas.
{mpeto da luta, 0 ardor do

numa mensagem para a sua epoca, e para a I Republica,
algo sel' seguido:
Dias, ve no exemplo de D.
Combated - eis 0 programa e 0 lema, mocidade. Combater
a
que nos dissolve; combater 0 egolsmo que nos
da; combater os credos rnalsaos que nos desnaturam 107.

A segunda
continuaria com replicas e
autores em val'ios foruns, com Sergio
cas por parte
dendo a sua «ctica da razao» (<<cl'itica estrenua e lucidez») con
tra a «ctica do Romantismo»
«pregui~a do espirito»),
pnnllanto Malheiro Dias punha a enfase na incapacidade
racionalista em atim:ir 0 significado de D. Sebastiao,
o Encoberto nao e hoje 0 rei vencido
mouros; e Portugal
flagelado
calamidades da hora presente, e que todos os
patriotas de cora<;:ao e consciencia
a vcr reposto na esti
rna c no conceito universais 108 .

daria tambem a sua contribui~ao para a
rei portugues. De D. Sebastiao, como
escreveu
da sua biografia romanceada (dedicada a
Carlos 1..
Dias, em recorda~ao da tarde em que «pisamos
juntos a camp ina
de Alcacer-Quibir»), «tem-se dito 0
Antero de

aUl\.-Ll

Saraiva (1961: 254).
Dias (1925: 52).
Dias (1925: LXXI).
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lamentando 0 autor
as «chocarrices de menosprezo
com que tem sido etiquetada a ansia patriotica, 0 sonho audaz destc
animo potente e ral'o» 109. No final da obra, 0 escritor reafirma
a perenidade do sebastianismo: «foi, e e sera sempre 0 mesmo que
Re1acionando-o com 0 messianismo, e num conexorta-os a
de Portugal», Antero de
nao esperar por um M.essias, mas a tentarem ser esse salvador:
Deste modo, num dado momento, a
historica
ra e
entre muitos como tu, urn ser de escolha que reuna
em sfntese sao pensar e 0 nobre sentir comuns, mais as quali
dades necessarias e excepcionais de organiza<;ao, direCl;ao e
mando. E entao esse que charnaras Messias sera apenas urna
mais alta 110 •

A epoca,

a procura desse «messias» tinha-se intensificado, c
ai 0 tema do sebastianismo se
sentir. Esse culto do
outras vezes concretizado em deter
historicas, como
0 caso 10ao Franco, no
ja
Afonso Costa e, sobretudo, Sidonio
durante a primeira experiencia republicana, ajudou
vivificar 0 sebastianismo
tempos. A historia
e da sua curta «Republica Nova», e tambem a historia da
do seu fundador e do movimento,
urn mito a
emergindo da
historica, acabou por a
,"\prdurar no tempo como promessa de rcnascimcnto da
presidcnte Sidonio Pais era, nas palavras de urn admi
que todos
rador, «um homem com tal estatura para ser
sem 0 minimo esfor~o, antes com 0 mais espontaneo respeito,
como chefe 0 acatavamos e veneravamos»112. E a morte desse
nao matou 0
de venera~ao por «grandes homens»
nas primeiras decadas do scculo xx.
nomens que escreviam para a revista Seara Nova, republi
denunciaram muitas vezes 0 messianismo
que esses tempos incubavam. «Estamos preparando

III

b,cn'P"·Prtr.(1943 [1924]:
F;m,,,,;,.-,,rt,,, (1943 [1924]: 443).
Torgal (2006: 9-11).
(2006: 361).
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um processo
no mais intimo
sebastianistas, 0 ambiente para
escreveria Raul
«para aqucla
anonima de Encoberto,
0 misterio, 0 inominado,
amanha. Estamos chocando
e pesadelo do dia
malS ou menos, 0
aventurezro» I 13. Esse
chefe redentor,
atravessa varias correntes ideologicas
politicos,
um grau elevado no nacionalismo de cariz
Lusitano. No peri6dico A ldeia Nova, 0
fascista do
director Raul de Carvalho eXDrime essa procura pelo
Surja 0 homem que reuna em volta da Sua perSOllauuaue
qualidadcs
que tornem um ditador lOltellge:nte,
aDoiado pOl' todos aqueles que nao
na hora do
nac,;ao inteira bend ira
solcne
esse homem
apare<;:a para salvar Portugal do perigo q uc nos

Para os nacionalistas lusitanos, esse homem, como nao se
afirmar, era Cunha Leal. E tambern D. Sebastiao e
como sempiterna referencia de patriotismo. Na
apresenta<;ao
A Verdade, Raul de Carvalho descreve 0 perio
dico como «0 f!rito de revolr:1
novos de Portugal que sem
politicos apenas um ideal
patrial Por ela lutou D. Sebastiao em
E nas paginas da Ditadura:
Joao de Castro Osorio, Hder
Fascismo
nalismo Lusitano. escrevia uma «Ode a D. Sebastidv»
a

11&

(1924: 153).
(1923b).
Carvalho (1923a).
Castro (1923:

o
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«filme»
ter um «reahzador», um metteur en scene, e
enquanto ele
se revelar, «urn homem ou 0 espfrito de
11Clmens, a vida portuguesa continuara a marcar passo, a
anda»117. Essa «espera» estava contudo a terminar e
para muitos, com 0 ditador portugues. A propria personagem
tonca D. Sebastiao sera exaltada, ao longo do
narrativas oficiais ou
do regime. 0 jornallsta e lllLO\:,;\.-LUdl
Costa Brochado, na sua biografia do rei quinhentista, descreve-o
como «flor imaculada do melhor patriotismo»118. E na comemo
dos 400 anos do nascimento do rei, em 1954, 0 Diario da
Manhd insurgiu-se contra a detrac<;;ao de D.
til e
figura» que foi «vitima da ira Sanl1UUd
Dseudo-crftico-historica
demo-liber
do lema «Tudo pela Na<;ao, nada contra a
D. Sebastiao era cxcmplo
de
e

Sebastianismo na passagem para

0

seculo XXI

Com 025 de Abril de 1974 iniciou-se urn novo cielo
rico. Esse momento de ruptura revolucionaria do regime
co
transforma<;oes estruturais da sociedade portuguesa que a
iriam transformar de uma sociedade rural para outra predomi
nantemcnte urbana come<;aram antes, a partir da segunda meta
de do seculo xx), sobretudo no perfodo .
devido a sua
propria indefini<;ao e instabiLidade institucional, assim como as
expectativas que a revolu<;;ao gerou, propiciou a emergencia de
lideran<;;as fortes e carismaticas, que, na opiniao
fieis iriam
endireitar 0 rumo da lIistoria de Portugal. Com maior ou
menor intensidade, essa
uma caracteristica de
dos partidos politicos da altura.
Como tinha
habitual no passado, 0 tema do sebastianis
mo
a ser abordado. Francisco Sousa
por exemplo,
sebastianismo
escrevendo n'A Capital, afirmou-se reccoso
dominantc nos partidos portugueses, «a verdadc eque a esperan<;a

14 de Maio).
(1941:
Alferrara (1954).
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messianic a do homem providencial e uma constante da ansiedade
colectiva e e, sem duvida, 0 cartaz mais atractivo para uma mobili
za~ao polftica do povo portugues». Sousa Tavares lamentava os
seus perigos para a jovem democracia portuguesa: «eu nao creio na
instaura~ao de uma democracia assente numa galeria-de-homens
providencia» 120. Sensivelmente na mesma altura e publicado urn
livro pcla Secretaria de Estado da Comunica~ao Social dedicado ao
Sebastianismo: breve panorama dum mito portugues onde, entre
outros excertos creimpressa a analise «nao romantica»
Antonio
A propria cultura anarquica do tempo, que se autopro
mOVla em graffitis pelos muros de todo 0 pals, tambem sentiu
necessidade de glosar 0 tema sebastianista, com a satira (e critica
nao ha
das mentalidades) presente no slogan:
D. Sebastiao volta para a semana!» U m born retrato desse sebastia
nismo p6s-revolucionario c-nos dado, por exemplo, por Joao
Rosa, no iornal Tempo:
Elc ha-de, um dia, revelar-·se: () llder do nosso descontenta
mcnto, da nossa
do nosso desespero, da nossa impoten
cia de homens a qucm se vilipendia a humanidade ... Ele
um dia, revelar-se. Ainda que nao
outro quc alguem que ja
conhes;amos mas sem podermos saber que e ele... Ele hi-dc, urn
dia (ainda a tempo?), finalmente, revelar-se. E chamar-lhe-emos,
por exemplo, Presidcnte 122 .
Com a progressiva consolida~ao do regime, e com a trans
do papd da lideran~a e a necessidade dos chefes poli
o poder executi vo com outros agentes, dentro
fora do pais, poder-se-a dizer que se esbateu 0
meSSlamsmo politico, ou pelo menos, a esperan~a generalizada
na I Republica se
sentir), que 0 lfder, sozinho, e contan
com a sua excepcionalidade, possa regenerar Portugal.
E
dificil, hoje, identificar 0 «chefe que mande». PeIo menos
e essa a fase historica que atravessamos.
Mesmo que Alfredo Margarido, ja no Portugal dos anos 90
do seculo passado, afirme que «falta-nos hoje, como ontem e ate

120

Sousa Tavares (1996
Secretaria de Estado
Rosa (1978: 3·4).

422-423).
Comunica<;ao Social (1978).
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anteontem, uma boa certidao de 6bita de D. Sebastiao», criti
cando a forma como se «hipersensibiliza 0 papel do chefe» na
democracia portuguesa 123 • E mesmo que, em momentos de crise,
como aquela que abala Portugal no infcio do seculo XXI, surjam
de todos os quadrantes politicos e sociais (e religiosos),
para a necessidade de lfderes de qualidade, lamentando-se a sua
ausenCla na patria desditosa1 24 . Alias, uma esmagadora maioria
dos DortUlzuescs (urn inquerito de 2011 coloca a percentagem em
uma das dimens6es essenciais da
democracia 125 . Por outro lado, 0 tern a sebastianista
no discurso polftico. E quase um ritual portugues
sebastianismo cada vez que um lfder partidario se afasta (0
tido fica «orfao»), ou quando regressa, e ate na
chefias pollticas do presente com as do pass ado. Esse
sivo e, de tempos a tempos, actuallzado.
A propria figura historica de D. Sebastiao e alvo de inesgo
ravel interesse, academico e jornalistico. De tempos a tempos
surgem novas revela~6es, seja sobre a sua vida intima, scja sobre
a sua hipotctica sobrevivencia. Barrilaro Ruas, nas paginas
Correia da A1anha, aventou a possibilidade de D. Sebastiao ter
deixado descendencia no norte de Africa, que iria ate a actriz
Amelia Rey Cola~o, cuja familia viveu em Marrocos,
.
a «parecen~a extraordinaria entre Amelia Rey Cola~o, quando
jovem, e 0 retrato mais famoso do Rei D. Sebastiao»126. A ine
xistencia de compradores para urn (suposto) retrato do rei por
num leilao . noticia nos jornais portugueses 127 . A tese
do «D. Sebastiao de Vcneza» ganhou mesmo novo impeta no secu
10 XXI. E aventa-se a possibilidade de a sepultura do verdadeiro rei
se encontrar em Limoges, na
Ha mesmo historiadores
que, «em nome da cicncia», querem fazer urn exame de ADN as
supostas ossadas
rei e, assim, presumem, ~~acabar de vez com
o mito sebastianico» 129. Quando se trata de D. Sebastiao, a
eXDn~ssao «descanse ern paz» e incorrigivelmente optimista.

12J

12'

Margarido (1990: 113-114).
POI
Sobral (2010); Coutinho (2011); Marto (2011) e Baptista (2011).
Pinto
(2011).
(1989: 27).

Publico (201
Correia da Manha (2011) e 0 Interior (2010).

Publico (2007).
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Sebastianismo para alem do nacionalismo

o sebastianismo sempre foi mais do que simples nacionalis
mo. A sua origem, e natureza, como religiao elvica, que integra
mas supera esse nacionalismo, deu-lhe desde 0 infcio uma orien
universalista. A no<;(ao de povo eleito que iria regenerar nao
s6 a patria mas todas as patrias fez com que a procura sebastia
nista do chefe imaginario corresponda, tambem, aprocura de um
pals imaginado, como cume do mund o 130. Este providencialismo
hist6rico de Portugal, e que foi reafirmado pelo quinto-imperia
lismo do padre Ant6nio Vieira, sera actualizado por outros pro
fetas da religiao sebastianista ate a
contempod.nea.
o movimento saudosista no alvor do seculo XX mostra esse
caracter expansivo e umversalista da religiao clVlca
Ele
esra presente em Afonso
Vieira que, na Demanda
anuncia que a ultima encarna<;ao do Encoberto eo ressurgimento
Portugal C01110 condutor da humanidade:
vindo da sua
;t6ria, da sua Dol', das qualidades dormentes nas rosas do seu
Povo, Portugal pode e deve ser, outra vez ainda, her6i e
Mas sed. Teixeira de Pascoaes, e 0 seu movimento da Renasceru;a
Portuguesa que, partindo da identidade unica de Portugal (de
a saudade c elemento propulsor e 0 sebastianismo manifesta<;ao
patria»132) afirmara 0 potencial de Portugal para, depois de
seculos de desnorte (de decadencia e estrangeirismo), gerar uma
nova civilizagao, que ele chama de «Era Lusiada», urn imperio do
espirito e da cultura. Os portugueses sao «este mcssianico Povo
que tendo dado a humanidade 0 mundo fisico, compete-lhe dar
o novo mundo moral». 0 nacionalismo de Pascoaes, atraves
conceito de na<;ao eleita, elcmento-chave da religiao sebastianis
ta «<futuro sol da Renascen<;a» 133), mira uma nova civiliza<;ao que
e supranacional134. «Acreditai (e preciso acreditar)>>, exorta
Pascoaes, «que a nova Luz religiosa, libertadora, que 0 ser
no espera, sera de origem lusfada, camoniana,
E esta a mensagem final contida na sua portugalidade.
Sobre este ponto, ver Albuquerque (2002: 316-317) e Louren<;o (2011: 14).
Vieira (1922: 324-325).
Pascoaes (1915: 104).
I)) Pascoacs (1915: 145)
Ver excelente artigo de Soares (2009: 49); Pascoaes (1988).
Pascoaes (1988: 164).
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Desde cedo que Fernando Pessoa, influenciado originalmen
te pelo mOVlmento saudosista, buscou aquila que
chamou
«renascen<;a da vida nacional»136. Esse renascimento teria, for<;o
samente, de ter
religiosas e, por IS so, Pessoa via no sebas
tianismo uma forma superior de realizar esse renascimento. Para
Pessoa, 0 sebastianismo era 0 «unico re1igiosismo verdadeira
mente portugues». Ele era urn fen6meno religioso nacional e
popular, porque «ninguem sabe como ele nasceu nem de
Pessoa estudou e interpretou as trovas de Bandarra
em casa duas c6pias)138, mas criticava os
anterio
res por nao terem compreendido 0 si e:nificado slmb6lico de
D. Sebastiao: 0 seu reino sobre 0
material. E essa a patria ideal e a sua realIzacao Sle:mtlcara 0
regresso de D. Sebastiao. E este quinto'
sao portuguesa no mundo:
Os que querem um Portugal honesto, feliz, rico c h".",..~rln.
quercm a
da
civilizacional portuguesa, q uerem
que des<;amos ao burguesismo nacional de uma pseudo-na<;:ao
au a Belgica, querem que abandonemos a nosso
na constrw;ao do novo mundo, que
de realizar em espfrito aquilo que realizamos outrora em
corpo ... mais alta e a missao portuguesa do que tudo quanto
possa
a
dos portuguescs ... mais alta e a obra lJ9.

o sebastianismo, em Pessoa,
num proJccto
colectivo de
do mundo. Sera essa a «obra» portu
guesa, urn novo imperio do espfrito e 0 seu contributo
para a hist6ria universal.
Mas Pessoa nao foi 0 ultimo dos profetas da religiao
tianista. Agostinho da Silva, por exemplo, e 0 seu ideal da luso
como realiza<;ao suprema de um Portugal predestinado
tambem se insere nesta corrente de pens adores que pensaram e
vaticirraram 0 papel do pais no mundo numa chave sebastianista.
A esse novo dominio do espfrito, que purificara a humanidade,
Pcssoa(2011:
Pessoa (2011:
Pessoa (2011:
Pcssoa (2011:

55).
56).
20-21).
109).
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Agostinho da Silva deu-lhe 0 nome de Idade do
Santo. Partindo da vocac;ao universalista e ecumenica
tugueses, essa futura comunidade transnacionaI, de
fonia e um embriao poderoso,
a uniao
harmonica entre todos os povos. Esse imperio sera HUllldlll.:>ld
e assente 110 esplrito e na liberdade, em vez da desumanizac;ao
das sociedades actuais assentes na riqueza material, no
mo, na desuniao. E a ilha dos Amores, de Camoes, reactuali
zada para 0 s6culo XXI. Mais uma vez, 0 providencialismo
na base de uma sociedade do futuro, desta vez uto
e sempre apontando para 0 imperio transnacional do
espirito como ultima metamorfose, e destino,
mo luso 140 .

Sebastianismo e identidade nacionaI
no infcio do seculo XX, toi urn estudo pionci
0 historiador Joao Lucio de Azevedo
.:>cuastianismo uma «feic;ao inseparavel da alma portu
. A identidade nacional portugucsa estaria assim
ao sebastianismo e, mais tarde, outros autores veriam nele
uma marca distintiva da consciencia nacional portuguesa.
Antonio Quadros, na sua
da personalidade portuguesa,
diferente de qualquer outra, definiu 0 sebastianismo como «urn
dado caracterfstico e distintivo da nossa psicologia
na psicoiogia social portugucsa, ou sep, na
ca» 142, Esta
manClra de scr portuguesa, naquilo que define c distingue 0
«ser» portugues, manifestou-se ao longo
seculo xx por estu
dos de caracterologia, visando definir 0 perfil psicologico do
caracter portugues. Embora uns sejam mais rigorosos do que
outros, aos portugueses foram atribufdas caracteristicas como 0
o idealismo, 0 saudosismo, a emotividade, a impro
visac;ao au desenrascanc;o (0 «chico-espertismo» c a «espcrtcza
':>~Ud':>llanismo,

Vcr Silva (1994); Iv1artins (2008) c SOllsa (2006:
(1984:
Opiniao semelhantc, do sebasrianismo
urn mito «incrus
rado no fundo da alma
rem Francisco de Sales de Mascarenhas Loureiro (1970:
266,
142 Quadros (2001: 345).
"0
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a capacll1aae de adaptac;:ao, 0 espirito de
ou a
entre outras 143 . Estes seriam alguns dos
elementos diferenciadores dos portugueses relativamente a
outros povos.
Se para muitos 0 cad.cter nacional, como urna Vll b111dl1UdUl.:
Cde louvar, para outros encerra problemas e atavismos
que impedem 0 progresso do pals. Ruben A. escrcveu um
que os portugueses eram
chulos de nomes ilustres... 0 110SS0 tinico orgulho e baseado
que os antepassados fizeram ... E nos
de alto a
descobrimos novos
baixo do Pals, continuamos a ser
mundos sentados amesa da ma-li:ngua I44 .

Num outro contexto, outros autorcs vem na
do sebastianismo nos portugueses (como crenc;a em pessoas e
soluc;:oes salvadoras) uma das razoes que impedem Portugal dc
sair do seu provincianismo, de ser moderno, de dar um ponta
pc no fataIismo e abrac;ar 0 mundo 145 • Tratar-se-ia mesmo
uma forma de «autocolonizac;ao»146. Acima de tudo, aquilo que
se vitupera e 0 excesso
intcrpretac;:ao mitica do pais, que se
reflecte quer no suposto providencialismo historico de
Portugal, quer na definic;ao de tra<:;os essenciais e inalteraveis do
caracter nacional portugues. Tudo isso evisto como uma fiq::ao,
uma fabricac;ao das elites, uma forma paternalista de pensar 0
e urn testemunho quer de desconhecimento das
quer do atraso da investiga<:;ao cientifica do
pais, que justificariam a proliferac;:ao de especulac;oes miticas
sobre Portugal e as portugueses 147 . Para que Portugal verdadei
ramente or02Tida. de acordo com csta corrente
pensamento,
do mito c cstabcleccr 0 espfrito critico
e assim, a exccpcionalidadc de
sera negada, a crcnc;:a num «destino» portugues des
uma forma fria e lucida, se podera afirmar que
Pascoaes
97-109)

Real

113-132); Dias (2004); Cunha

112-113).

Ruben A. (2007 [1981]: 193).
Martins
Cardina (2012: 213).
Santos (1999).

(2007); Mattoso

--,
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de secuJos de mitos e poesia sobre
urn «pais como os outros!»148
debaixo das luzes do racionalismo, 11aO
e, contudo, isento de problemas. «Tao mau e 0 despotismo do
mito como 0 da razao», avisou urn dia 0 historiador Martim de
Albuquerque l49 . Ao contnirio do racionalista impiedoso, ser
racionalnao
que se deva dar importincia a toda uma
sao nao-material na vida das comunidades, fcita de emo<;oes, S1m
e, sim, mitos. A desvaloriza<;ao dc todo esse campo
e simb6lico corre 0 risco de constitUlr tambcm uma forma de
e de incol1mreens;:)o do Doder que essa dimensao exercc
sentimentos colectivos. Nem
menosprezo de todo esse «t"pnn<:i
('/>0-11/>;.-'1

1111t05 lcnaas»'-'" c a Torma C01110
conscieneia nacional portuguesa, mais a mais, saDenao-se que essas
«fomes sagradas» da nacionalidade desempcnharal11 um
damental, ao longo do tempo, na forma<;ao das r'I"",~r.".<,L)
que essa base imaterial tenha permanecido
Mas 0 facto de a identidade nacional ser uma constru<rao cultural,
se vai fazendo ao longo dos tempos, nao impede que se reeo
o papcl de temas mfticos no seu desenvolvlmento. E
mo nao concordar com 0 sebastianismo. Ver ncle urn erro. Mas
nao e por cle ser visto como falso que deixa de ser consequente.
E 0 sebastianismo teve consequencias na realidade empirica do
pais, ao longo dos tempos, com maior ou menor for~a, da politica
a cultura. Desdc logo, como
de resistencia popular e
nacional, mas tambem como incubador de messianismos polIticos.
sobretudo, a sua natureza como rcligiao clviea ajudou a sedi
mentar a consciencia nacional, 0 sentimento de pertcn<;a a urn
que se julgava, e sentia, diferentc de outros. Tao especial
e dlterentc que, para alguns, no plano cultural, devia
todo
o mundo. E reconhecer 0 contributo hist6rico do sebastianismo
nao c cair no sentimentalismo Heil. Pelo contrario.E fazer 0 mais
f: pcnsar Portugal como um todo, em vez de 0 pensar de
costas voltadas, seja para a razao, seja para 0 mito.
I4S

Barreto (2009: 25).
324).

lSI

(1990: 253).
Smith (2010: 153-157), Vcr tambem Sobral (2003).
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