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NOTA PRÉVIA

Uma análise da obra de dois autores, representativos de duas cor-
rentes literárias com um notável suporte político-doutrinário, obriga 
necessariamente a uma abordagem do ponto de vista da história das 
ideias, com amplas citações demonstrativas. É esta a perspectiva da 
primeira parte deste trabalho, que é uma introdução ao tema fulcral: 
Nas encruzilhadas do século XX. António Sardinha e Teixeira de
Pascoaes.

A segunda e terceiras partes, subsidiárias da primeira, actua-
lizam, dentro dos limites da criação e sensibilidade literárias, a intelli-
gentsia da época e o mito pessoal de cada poeta.





I – PARTE

CONTEÚDO FILOSÓFICO-DOUTRINAL
DAS CORRENTES INTEGRALISTA

E SAUDOSISTA
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1. INTRODUÇÃO GERAL

Ao estudarmos o Integralismo Lusitano e a sua relação com o 
Saudosismo, não podemos deixar de fazer uma análise da ambiência 
filosófico-política que enquadra estes movimentos, quer numa pers-
pectiva ideológica, quer numa perspectiva de expressão literária.

Já a partir de 1868 se prevê o final da rota percorrida pela civili-
zação liberal, que surge minada de contradições e encaminha o país 
para o descrédito desta tendência e consequente apocalipse da mesma. 
De facto, não obstante as várias tentativas no sentido de fazer renas-
cer Portugal, o liberalismo em tudo faz prever a crise de 1890-1892.
O clima, revelador de uma grave falta de identidade, é caótico e a
ruptura dá-se a todos os níveis: sócio-económico, cultural e político. 
No que diz respeito a este último aspecto, várias tendências e centelhas 
de esperança se afiguram como possíveis e vantajosas ao renascimento 
pátrio. Para alguns intelectuais da época, o republicanismo representa 
uma dessas tendências, a única tábua de salvação de um país cuja alma 
está moribunda. A outros preside a ideia mais conservadora e auto-
ritária de que só é possível uma «vida nova» se o poder for entregue 
ao rei. A este caberia destituir os partidos do governo da nação.

A nível económico e social, o quadro não se revela menos nebu-
loso. O país afunda-se na miséria e bancarrota progressivas. É sobre-
tudo a burguesia que procura a estabilidade perdida e busca equilíbrio 
perante as ameaças do proletariado, em estreita ligação com a corrente 
do anarco-sindicalismo.

A nível cultural, a crise, não menos aguda, é notada pelos vários 
autores, que assumem múltiplas tendências literárias: entre eles, um 
Fernando Pessoa, um António Sérgio, um Leonardo Coimbra, um 
António Sardinha, um Teixeira de Pascoaes. A Pascoaes se deve a 
reflexão profunda sobre a decadência de Portugal, quando o autor
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propõe entusiasticamente o renascimento nacional, a que se deve subor-
dinar completamente a obra social e política da República (Pascoaes 
1929: 5).

O poeta de Amarante aconselha os portugueses ao reencontro da 
identidade nacional pela «ressurreição espiritual» da «alma lusitana»:

Vê-se que chegou o momento de Portugal reconquistar a sua 
independência moral, tornando a viver pelo espírito (pelo seu espírito) 
e não pela matéria, o que só é próprio dos povos decadentes. Espírito 
significa vida, e matéria significa morte. Eu creio que a minha confe-
rência poderá concorrer, um pouco, para a nossa ressurreição espiri-
tual (Idem, 5).

Resulta bem claro que a «ressurreição espiritual» da pátria tem 
por eixo fundamental a Saudade. Esta é encarada como dinâmica cria-
dora, perpetuadora, projectiva e construtora do futuro. Aquilo que 
constitui um entrave à revelação da identidade é produto de impor-
tação. Assim, mais adiante, Pascoaes acrescenta:

O alto clero sempre fiel a Roma, os altos políticos sempre fiéis a 
Paris, têm sido os obreiros da nossa desnacionalização, os inimigos do 
nosso espírito e, por isso, da nossa independência. De maneira que, 
hoje, a alma pátria encontra-se verdadeiramente subterrada e adorme-
cida sob as más influências estranhas. Chega de parecer estrangeira na 
própria terra natal, tão desconhecida é dos portugueses! (…)

O nosso esforço, embora limitadíssimo, será sempre no sentido 
de a revelar, de a pôr a descoberto, tirando-a do montão de escombros 
que a esmagam e asfixiam, para que ela surja outra vez, à luz de uma 
nova vida e venha a realizar a obra civilizadora do nosso Portugal 
maior e mais belo que todos nós sonhamos! (Idem, 7-8).

Este propósito de «ressurreição» nacional, que preside aos
ideais da maioria dos escritores da primeira década deste século, é 
notório num Fernando Pessoa, em que este conceito adquire um cunho 
de exaltação messiânica. Atentemos no elucidativo passo, indicado na 
revista A Águia:

Para Portugal se prepara um ressurgimento assombroso, um 
período de criação literária e social como poucos o mundo tem tido (…)

Tudo indica portanto, que o nosso será, como aquele, maxima-
mente criador.
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Paralelamente se conclui o breve aparecimento na nossa terra 
do tal Supra-Camões. Supra-Camões? A frase é humilde e acanhada.
A analogia impõe mais. Diga-se de um Shakespeare e dê-se por teste-
munha o raciocínio, já que não é citável o futuro (Pessoa 1929: 143).

Este prognóstico sebastianista, que representa uma reacção contra 
uma pátria que se afigura decadente é, por outro lado, uma tentativa de 
renascimento activa, através de um mito português. O sebastianismo, 
como bem o observou António Quadros, é uma procura de «regene-
ração nacional e humana, (…) de redenção a partir de um arquétipo 
vivo e concreto no drama do devir português» (Quadros 1989: 75).

Se esta crença e vontade de reanimar Portugal, visíveis em
 autores como Pascoaes e Pessoa, manifestam a ambição de progresso, 
igualmente forjam e confirmam o conceito de decadência, que lhe está 
implícito e sem o qual a noção de progresso é desprovida de signi-
ficado.

2. DECADÊNCIA E REGENERAÇÃO

O tema da decadência, um dos traços característicos da literatura 
portuguesa, a partir de meados do século XVI, está ligado à nostal-
gia do império luso-oriental perdido e consequente retardamento da 
evolução de Portugal em relação à Europa, do ponto de vista técnico-
-científico e económico.

Da consciência da perda da grandeza nacional, agravada pela 
dominação castelhana, após 1580, resulta uma literatura marcada pelo 
desalento e pela tentativa de reacção, no sentido do presságio sebas-
tianista e do Saudosismo. Na verdade, Portugal, após ter «mudado o 
futuro do mundo» (Ribeiro 1929: 13), mostrou-se incapaz de acompa-
nhar os países por ele «modificados». Chegado o século XIX, é notório 
o atraso das estruturas sócio-económicas portuguesas. E a conscien-
cialização de tal facto está estreitamente ligada a certas cisões polí-
ticas, como as invasões francesas, a revolução liberal de 1820, as lutas 
civis e a independência do Brasil, que contribuíram para se pôr cobro 
à modorra em que o nosso país se encontrava. No dizer de Joel Serrão,
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da consciência de tal desajustamento entre os tempos português
(ou ibérico) e europeu transpirenaico advieram sempre ao longo dos 
três últimos séculos, quer o sentimento de decadência coeva, havendo 
em mente o passado – paradigma (Idade Média, século XVI ou, até, 
século XVII), quer os esforços de actualização, ou de europeização, 
tendo em mira um projecto nacional de efectivação no porvir (Serrão 
1965: 30).

É assim que podemos observar, no último quartel do século XIX, 
a obra de um autor como Alexandre Herculano, cuja mundividência 
de homem liberal português se centra numa ideologia decadentista, 
aliada a um ímpeto regenerador. Com efeito, na sua obra Opúsculos, 
interroga-se: «Que somos nós hoje?», para logo responder:

Uma nação que tende a regenerar-se; diremos mais: que se rege-
nera. Regenera-se porque se repreende a si própria; porque se revolve 
no lodaçal onde dormia tranquila; porque se irrita da sua decadência, 
e já não sorri sem vergonha ao insultar os estranhos; porque principia, 
enfim, a reconhecer que o trabalho não desonra, e vai esquecendo as 
viagens senhoris de fidalga (Idem, 36).

Com a aproximação do final do século XIX, esta ideia de deca-
dência aprofunda-se e começa, não apenas a ser mencionada pelos 
escritores, mas a presidir ao texto literário de um Eça, de um Abel 
Botelho ou de um Fialho de Almeida, atingindo o auge na Pátria de 
Junqueiro, transbordante de pessimismo, e nas Despedidas de Nobre, 
que podem considerar-se o retrato da própria decadência:

Anda tudo tão triste em Portugal!
Que é dos sonhos de glória e de ambição?

(Nobre, in Coelho 1978: 248)

Mas este autor procura uma solução de tipo messiânico-sebastia-
nista como tentativa de superação da crise, no sentido de uma actuali-
zação de Portugal:

Virá El-Rei menino do Estrangeiro,
Numa certa manhã de nevoeiro…

(Idem, 248)
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O mesmo tema da decadência ligado à tentativa da sua supe-
ração, através de messianismos de estirpe vária, surge ainda bem 
documentado, na obra Sempre de Teixeira de Pascoaes:

Ó minha pátria, ó túnica de Cristo
Jogada e esfarrapada!
Ermo da penitência, onde eu avisto
A esperança a gritar, desesperada,
Lutando com a morte!

(Pascoaes s/d: 200-201)

E, no seu poema «Adamastor», pela presença do Desejado, pre-
vemos já a sombra do Encoberto amanhecida e o nevoeiro da manhã 
lendária dissipado:

E sobe em nevoeiro e tudo transfigura
A sombra do Encoberto.

(Pascoaes s/d: 206)

Mas os «fumos da Índia» continuam a condicionar a perspectiva 
axiológica disfórica da nossa literatura, como o documenta a visão 
deprimente da história nacional de Álvaro de Campos:

Pertenço ao género de Portugueses
Que depois de estar a Índia descoberta
Ficaram sem trabalho.

(Coelho s/d: 248)

A consciência da decadência, aliada ao mito sebastianista – tenta-
tiva de supressão daquela – encontramo-la também no Integralismo 
Lusitano, pela voz de António Sardinha:

Casa de Pedro-Sem e do Encoberto
Casa que teve tudo e não tem nada,
Nem mesmo a cinza sobre o lar deserto.
Ó casa antiga, ó ancestral morada,
Porque inda crês no nevoeiro incerto
É que serás por Deus abençoada.

(Sardinha 1937: 11)
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A fraqueza nacional e a consciência da crise que se vive são indu-
bitáveis, como o demonstra uma breve visão da nossa literatura e a 
multiplicidade de movimentos de início do século XX que, imbuídos 
de ideologias diferentes, procuram na sua generalidade o ressurgi-
mento nacional, a «ressurreição espiritual» do povo português. Esta 
pluralidade de movimentos brota da Renascença que, no dizer de 
António Quadros, no ano de 1915, dimana «em diversas direcções 
(…) afins no essencial, mas diferentes quanto à prática, ao método e
direcção político-cultural» (Quadros 1989: 84). Assim se explica a
coexistência, nos alvores deste século, da Renascença Portuguesa, do 
Integralismo Lusitano, do Orpheu, do Portugal Futurista da Seara Nova… 
e de alguns «profetas» isolados como Raul Leal.

Do ponto de vista político, a ideologia republicana, ao surgir em 
meados do século XIX, ganha especial relevo a partir de 1880, sendo 
de referir a célebre tentativa frustrada de 31 de Janeiro de 1891.

Finalmente, no dia 5 de Outubro de 1910, Portugal assiste à
instauração da República e, com esta, ao ideal de regeneração.
A ambiência parece enfim propícia a levar a cabo as ideias propostas 
por Antero de Quental, que defendia que:

A República é no estado, liberdade; nas consciências, morali-
dade; na indústria, produção; no trabalho, segurança; na nação, força e 
independência. Para todos, riqueza; para todos igualdade; para todos 
luz (Quental 1982: 188).

Aliás, é de referir aqui o artigo de Antero «Expiação» de 26 de 
Janeiro de 1890, que se encontra na sua obra Prosas Sócio-Políticas, cujo 
profetismo e actualidade de considerações falam por si:

Portugal expia, com a amargura deste momento de humilhação 
e ansiedade, 40 anos de egoísmo, de imprevidência e de relaxamento 
dos costumes políticos – 40 anos de paz profunda, que uma sorte
raríssima nos concedeu e que só soubemos malbaratar na intriga, na 
vaidade, no gozo material, em vez de as aproveitarmos no trabalho, na 
reforma das instituições e no progresso das ideias.

Sob o insulto imprevisto, esta nação parece agora acordar: mas 
é necessário que o protesto nacional seja ao mesmo tempo um acto de 
contrição da consciência pública. Reconhecer os erros passados será já 
um começo de emenda: e temos muito que emendar. O nosso maior 
inimigo não é o inglês, somos nós mesmos. Só um falso patriotismo, 
falso e criminosamente vaidoso, pode afirmar o contrário.
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Declamar contra a Inglaterra é fácil: emendarmos os defeitos gra-
víssimos da nossa vida nacional será mais difícil; mas só essa desforra 
será honrosa, só ela salvadora. Portugal ou se reformará política, inte-
lectual e moralmente, ou deixará de existir. Mas a reforma, para ser 
efectiva e fecunda, deve partir de dentro e do mais fundo do nosso ser 
colectivo: deve ser, antes de tudo, uma reforma dos sentimentos e dos 
costumes.

Enganam-se os que julgam garantir o futuro e assegurar a nacio-
nalidade com meios exteriores e materiais, com armamentos e lardes 
de força militar. Uma era nova começou para esta nação, que acorda, 
como dum sonho, do seu optimismo egoísta e banal, e severas pro-
vações lhe parecem reservadas. Para arrastar com elas de pouco lhe 
servirão os canhões e os couraçados em que a imaginação, popular, na 
sua ingenuidade, vê um símbolo de força.

Mas a verdadeira força é outra. Não é com canhões que havemos 
de afirmar a nossa vitalidade nacional, mas com perseverantes esfor-
ços da inteligência e da vontade, com trabalho, estudo e rectidão. Nem 
a nossa dignidade está dependente de um couraçado, ou de dez ou 
vinte couraçados, mas só e exclusivamente da energia da nossa moral 
(Quental 1982: 447-448).

Com base nestas concepções, funda-se a Liga Patriótica do Norte, 
de que foi presidente Antero Quental.

Atentemos agora no epílogo do discurso proferido pelo poeta, 
quando da sua eleição a presidente da Liga, em 7 de Março de 1890:

A atitude que nos convém não é a do protesto violento e estéril: 
é a da concentração da vontade, aplicando-se indefessa até conseguir, 
pela força e independência reconquistadas, a desafronta, o sossego e 
a dignidade. Se ainda fossem necessárias provas, esta última humi-
lhação nos provaria quanto o pensamento da «Liga Patriótica» é
único e salvador; quanto é necessário e inadiável que, unidos nesse 
só pensamento, todos os Portugueses trabalhem sem descanso pelo 
levantamento da nossa infeliz pátria, hoje ludibriada e sem defesa. 
Coragem, paciência e esforço: tal deve ser doravante a nossa divisa.
Se a seguirmos à risca, o futuro, um nobre futuro, digno do nosso 
nobre passado, nos recompensará amplamente pelos sacrifícios do 
presente (Quental 1982: 460).

Os ideais de Antero de Quental, ligados ao propósito de ressurgir
ou renascer, são ideais socialistas. Aliás, ressurgir ou renascer tornam-se, 
de imediato, palavras de ordem cruciais, tanto para socialistas repu-
blicanos como para monárquicos integralistas.
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3.  A ÁGUIA E A NAÇÃO PORTUGUESA, ARAUTOS DE DOIS 
MOVIMENTOS

No 1.º de Dezembro de 1910, numa ambiência de esperança
na jovem República, nasce, na cidade invicta, a revista A Águia. Diri-
gida por Álvaro Pinto, conta com a colaboração de autores como
Jaime Cortesão, Leonardo Coimbra, Augusto Casimiro e Teixeira de 
Pascoaes, que será posteriormente o seu director e o grande mentor 
do ressurgimento pátrio, pelo encontro definitivo do povo com a sua 
alma de Saudade.

Embora com a revolução liberal de 1820 seja já notória a von-
tade decidida de regenerar Portugal, é a partir de 1910 que se cria uma
verdadeira doutrina da portugalidade, que, no entanto, não é favore-
cida pelo poder estatal, imbuído de positivismo. Como observa, com 
justeza, António Quadros,

a revolução triunfante de 1910 foi lisboeta e nasceu no signo do pensa-
mento positivista (…). Mas o positivismo com a rigidez da sua lei dos 
Três Estados, com o seu historicismo e com a sua leitura superficial da 
realidade e do ser, nunca poderia fundamentar uma teoria exigente e 
profunda de Portugal (Quadros 1989: 75).

Em oposição a este ideário surge a revista nortenha A Águia que, 
desde a sua 1.ª série, se assume, por um lado, como independente e, 
por outro, como anti-positivista, ao pretender adoptar «as posições de 
imparcialidade crítica que a evolução política necessitava» (Gomes 
1979: 177). Porém, neste propósito ou «apelo a uma posição anti-
-ideológica, se terão esboçado os primeiros sinais das cisões futuras» 
(Idem, 177).

Em comum, os intelectuais aguilistas assinalam o momento de 
crise, que despontava em todos os domínios, sobretudo no sistema 
educativo, que acabam por visar, ao proporem verdadeiras reformas 
no ensino:

O clima mostrava-se favorável à atribuição das deficiências da 
vida portuguesa aos sistemas instructo-educativos e A Águia fez acen-
tuar esse aspecto, preconizando uma profunda e vasta reforma de
instrução, reforma essa pela qual os cidadãos deviessem funcionais 
para os fins que a nação tinha de se propor (Idem, 177).
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Consideremos agora globalmente A Águia. Numa breve síntese, 
podemos apreciá-la dividindo-a em três fases, que correspondem a 
um clima doutrinário específico. A primeira diz respeito ao período 
que medeia as datas de 1910 a 1915, a segunda que finda em 1921 e a 
terceira iniciada nesta data e com ocaso em 1932 1.

Uma leitura aprofundada e globalizante da 1.ª série desta revista 
(até 1912) permite-nos considerar que, de facto, a caracteriza uma
pretensa «imparcialidade crítica» em relação ao poder, por um lado, e 
por outro, a existência de um projecto renovador dentro de uma linha 
idealista. Tal projecto fundamenta-se no nacionalismo ou no patrio-
tismo – palavra de ordem dos republicanos – e alicerça-se na cons-
ciência desmedida da necessidade de uma elite, com base no conceito 
de «Homem Superior», de origem evolucionista, que Teixeira de
Pascoaes atribui a Tolstoi (Spinelli 1981: 47).

Para ilustrar a concepção antropológica pascoalina, basta lem-
brar o percurso iniciático do herói de Marânus ou Adão, em Regresso ao 
paraíso, que, depois da queda, abre caminho de acesso a uma «supra-
-humanidade espiritual» (Costa 1980: 33) futura. E, no próprio acto da 
criação, Deus molda o Sonho-Homem 2 igual a Si próprio:

… moldou, delirando, aceso em febre,
A misteriosa e estranha Forma Humana,
Que era afinal a forma do seu sonho,
Do Sonhador, portanto.

(Pascoaes 1986: 128)

1 A divisão periodológica da revista A Águia difere de autor para autor. Jacinto 
do Prado Coelho divide esta revista em quatro fases distintas. Estamos, no entanto, de 
acordo com o autor, no que diz respeito à atribuição da maior importância à segunda, 
isto é, àquela cuja direcção literária coube a Teixeira de Pascoaes (Coelho 1978: 26-27).

2 Num tempo dominado pelo pensamento evolucionista, que veio quebrar a 
concepção tradicional do fixismo das espécies, Pascoaes, também ele um panteísta 
evolucionista recorre à imagem bíblica. Ele próprio a justifica em outra obra sua: «Não 
há ainda hoje quem prefira o Adão de Moisés ao Orango de Darwin? Adão é um mito, 
o orango uma evidência. O mito é um produto da fantasia, a evidência um produto da 
razão. Mas a razão e a fantasia habitam a mesma caverna ou caveira onde nasceram; 
a razão tacteando, a fantasia voando. Trata-se de um réptil e de um pássaro. O pássaro 
é mais belo que o réptil» (Pascoaes 1992: 173).
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Além de questões de antropologia filosófica, nesta 1.ª série da 
revista A Águia, são ainda de notar a problematização de temas cien-
tíficos, a intervenção da corrente Saudosista – vectores que serão 
desenvolvidos na série posterior – e a inovação dos «aguilistas» feita à 
grafia arcaica. Na verdade, na primeira fase da revista A Águia, surge 
«o embrião de um movimento cultural regenerador e reformador», 
com o intuito de «conferir um conteúdo português à jovem República» 
(Quadros 1989: 76).

No ano de 1912, surge a Renascença Portuguesa, tendo por núcleo 
gerador a 2.ª série da revista A Águia, que findará em 1921. Os prin-
cipais colaboradores desta série são Raul Proença, Teixeira Rego,
Sampaio Bruno, Teófilo Braga, António Sérgio e Fernando Pessoa, 
entre outros. Quanto à direcção literária, artística e científica da revista, 
esta ficou ao encargo de Teixeira de Pascoaes, António Carneiro e José 
de Magalhães.

Com esta associação de escritores, apesar da sua diversidade, 
agindo no plano cultural, dá-se um passo em frente no sentido de 
renascimento de um país minado pelas cisões políticas, pois surgem 
agora as tentativas de solucionar problemas de cariz político, social 
e educativo. Nos estatutos da Renascença Portuguesa, é notório o pro-
pósito dos «aguilistas» de «não só promover uma maior cultura do 
povo português, por meio da conferência, do manifesto, da revista, do 
livro, da biblioteca, da escola» (Quadros 1989:76), como ainda é visível 
a vontade de devolver ao país a identidade perdida:

dar um sentido às energias intelectuais que a Raça possui; isto é colo-
cá-las em condições de se tornarem fecundas, de poderem realizar o 
ideal que, neste momento histórico, abrasa todas as almas sincera-
mente portuguesas: – Criar um novo Portugal, ou melhor, ressuscitar 
a Pátria Portuguesa, arrancá-la do túmulo, onde a sepultaram alguns 
séculos de escuridão física e moral, em que os corpos se definharam e 
as almas amorteceram (Pascoaes 1912: 1).

É este um texto-manifesto dos aguilistas, redigido e dado a lume 
por Teixeira Pascoaes, que termina com uma alusão, cuja intertextuali-
dade homoautoral nos permite confirmar tratar-se de um aglomerado 
de ideias mestras deste escritor, do ponto de vista cultural e político:

Sim a alma portuguesa existe, e o seu perfil é eterno e original. 
Revelamo-la agora a todos os portugueses, para que todos comun-
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guem o seu espírito e possam cumprir o destino que por natureza, 
nascimento e sangue lhe pertence. E, então, um novo Portugal, mas 
português, surgirá à luz do dia e a civilização do mundo sentir-se-á 
mais dilatada (Pascoaes 1912: 3).

Avultadamente, em várias obras suas, Pascoaes reitera a ideia 
supra-citada. É o caso da conferência O Espírito Lusitano ou o Saudo-
sismo, em que o poeta afirma que «Sim: a alma portuguesa existe!
E que ela existe e que do seu ressurgimento depende o nosso futuro e 
o futuro da República» (Pascoaes 1912: 8) é o que Pascoaes vai tentar 
provar, ao longo da sua conferência.

Numa mesma linha de pensamento, defensora e definidora de 
uma identidade nacional, Teixeira de Pascoaes profere o seguinte: 
«Portugal é uma Raça porque existe uma Língua portuguesa, uma 
Arte, uma Literatura, uma História (incluindo a Religiosa) – uma acti-
vidade moral portuguesa; e sobretudo, porque existe uma Língua e 
uma História portuguesa» (Pascoaes 1912: 25).

Com ópticas diversificadas, os «aguilistas» têm em comum a ideia 
de renovação da pátria com a ajuda e a acção da República. É esta 
a opinião do filósofo Leonardo Coimbra, concedida numa entrevista 
acerca do ânimo e objectivos da Renascença Portuguesa:

A Renascença Portuguesa deseja dar uma finalidade à vida
nacional. Temos vivido na embriaguez do combate, na desonestidade 
administrativa e todo o esforço moral se tem afirmado nesse sentido.
A precipitação da luta, quando se condensava em volta da questão 
política, fez que a evangelização se limitasse ao castigo do roubo, 
que era a permanente forma de governação monárquica. Os padres 
videiros, utilitários e materialistas aliaram os seus interesses aos inte-
resses do trono. Deste modo, a revolta contra os governos desmorali-
zados atingiu o catolicismo materialista e ateu (…). Agora, destruído 
o passado e distendido o esforço de defender a República ameaçada, 
é preciso impedir a dissolução das vontades pela criação de um ideal 
colectivo, que seja ao mesmo tempo uma indubitável afirmação das 
eternas forças do espírito (Coimbra 1912: s/p).

Seguidamente, nesta mesma entrevista, Leonardo Coimbra refe-
re-se ao saldo positivo da sua revista e ao seu considerável número 
de sócios, o que demonstra a aceitação do movimento da Renascença 
Portuguesa. Além disso, afirma o seu propósito pedagógico de reabrir 
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a «Universidade Popular com cursos completos», para serem minis-
tradas «aulas nocturnas de instrução primária para crianças e adultos» 
(Idem), assim como promete «a publicação de um quinzenário em que 
se estudem os diferentes problemas nacionais de forma concreta e pre-
cisa» (Idem). Para esse fim – remata ele – «estão organizadas quatro 
comissões que estudarão, em todos os seus aspectos, os problemas 
religioso, educativo, económico e social» (Idem).

Após estas palavras, poder-se-ia pensar que a esperança num 
Portugal renovado, proposta pela Renascença Portuguesa, é indiscutível 
ou um pensamento objectivo generalizado. Mas tal não acontece, pois 
contra o movimento se defrontam «democráticos», «evolucionistas» e 
«unionistas».

É o próprio Leonardo Coimbra teorizador, filósofo e pedagogo da 
Renascença Portuguesa quem, em 1922, na 3.ª série de A Águia, da qual 
se torna director, vem a verificar que os ideais sonhados para Portugal 
do pós-República de 1910 tinham sido frustrados e que o momento do 
presente que o circunda é completamente diferente, como um pesa-
delo em que um sonho se tornou:

No interior encontramos a Pátria assoberbada de dificuldades 
económicas e financeiras, a República, que quase todos nós, os funda-
dores da Renascença, sonhamos bela e pura, cheia das feridas com que 
as traições duns e o amor brutal de outros lhe têem cortado as carnes 
(Coimbra 1922: 5).

No que diz respeito ao objectivo renovador e regenerador da 
revista A Águia, este mantém-se na sua 3.ª série, como se mantém 
o incitamento aos portugueses para que sejam fiéis à República e à 
pátria. Na medida em que a sua revista deve dar o exemplo de conduta 
ideal, os «aguilistas» propõem mesmo um programa a seguir. Nele 
consideram que «a grande categoria social que hoje une os homens é o 
Trabalho» (Idem, 6) e que é «para a organização das forças produtoras 
dentro da Economia e da Moral que o (…) pensamento de democratas 
quer orientar a República» (Idem).

Este órgão porta-voz da Renascença Portuguesa – que se pretendia
inicialmente imparcial – assume agora, na sua fase final, um compro-
metimento com o poder, não podendo «deixar de ser, a seu modo,
um órgão político, actuando no sentido de procurar soluções à crise 
nacional» (Idem, 7).
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Além de intervir no campo político, A Águia, nesta última fase, 
estende também os seus temas ao campo sócio-económico. A Saudade, 
tendo-se esfumado, não se abandonou porém a nostalgia nacionalista, 
o elitismo cultural, nem os intuitos pedagógicos que a mesma havia 
promulgado.

Mas voltemos aos seus tempos primordiais. Revista com longo 
âmbito temático, A Águia foi ab initio aberta à crítica social, à ciência, 
à filosofia e à literatura. Desde a sua série inicial, é notório o intuito 
de aprofundar a síntese resultante do Saudosismo e do Criacionismo. 
Esta doutrina criada por um «admirável Filósofo: Leonardo Coimbra» 
é, na opinião de Teixeira Pascoaes, uma teoria

segundo a qual o conhecimento que o homem tem das cousas deriva, 
em parte, das próprias cousas e em parte do nosso ser subjectivo.
A árvore que nós vemos, por exemplo, resulta ao mesmo tempo, de 
nós próprios e dela própria; isto é, a sua imagem é feita do nosso ser 
espiritual e do seu ser vegetal. E assim temos o conhecimento das
cousas composto dos mesmos elementos que formam a Saudade: espí-
rito e matéria (Pascoaes 1929: 12).

Uma tal definição evoca o esse est percipi (ser é ser percebido) de 
Berkeley, uma vez que há uma identificação do objecto com o con-
teúdo do conhecimento, ou seja, com a sua representação no sujeito. 
Em relação ao Saudosismo, tem em comum com o Criacionismo uma 
linha idealista que, em ambos os autores, é mais uma tendência geral 
do espírito do que um sistema de contornos definidos, tanto mais que 
Pascoaes resume tudo ao «espírito e à matéria», componentes basi-
lares do programa saudosista.

Criado por Teixeira de Pascoaes, o Saudosismo é por ele visto 
como uma das linhas síntese dos «aguilistas», um traço definidor da 
literatura portuguesa popular e culta e como elemento constitutivo 
do perfil etno-psicológico nacional. É assim que o poeta do Marânus 
abre a série de A Águia, em que lhe coube a direcção literária, com 
a definição de Saudade, que considera a «alma da alma portuguesa» 
(Pascoaes: 1912; Guimarães 1988: 72):

Renascer é dar a um antigo corpo uma nova alma fraterna, em 
harmonia com ele. O Passado é indestrutível; é o abismo, a treva onde 
o homem mergulha as raízes do seu ser, para dar à nova luz do futuro 
a sua flor espiritual. (…)
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Mas a alma portuguesa existe, vem desde a origem da Nacio-
nalidade; de mais longe ainda, da confusão dos povos heterogéneos 
que, em tempos remotos, disputaram a posse a Ibéria, (…). E nesse 
momento, mais divino que humano, a alma portuguesa gerou nas 
suas entranhas penetradas por uma luz celeste, a Saudade, a nebu-
losa do futuro Canto imortal, o Verbo do novo mundo português. (…)
A Saudade é o próprio sangue espiritual da Raça; o seu estima divino, 
o seu perfil eterno. Claro que é a Saudade no seu sentido profundo, 
verdadeiro, essencial, isto é, o sentimento-ideia, a emoção reflectida, 
onde tudo o que existe, corpo e alma, dor e alegria, amor e desejo, terra 
e céu, atinge a sua unidade divina (Pascoaes 1912:1-2).

O poeta de Marânus define e insere o Saudosismo no largo movi-
mento messiânico da nação que, em momento de decadência material 
(de queda, na sua concepção antropológica, expressa em Regresso ao 
Paraíso), há-de abrir-se e abrir o mundo a essa «Primavera Espiritual» 
(Pascoaes 1986: 167) e transcendente do futuro (Soares 2007: 191-234).

É, porém, já no número dezasseis da revista A Águia que Pascoaes 
procura aprofundar o conceito de Saudosismo, enquanto movimento 
poético activo, síntese da natureza e da alma humana. Mas, em toda 
a sua obra literária, a Saudade é uma constante na definição de uma 
antropologia essencial do homem português. Atentemos no seguinte 
passo, retirado de O espírito lusitano ou o Saudosismo, conferência pro-
ferida em 1912:

«Há ainda nos portugueses um sentimento que é só deles e que só 
poderia ser originado pela combinação harmónica do sangue dos dois 
antigos ramos étnicos 3 (…) Refiro-me à Saudade» (Pascoaes 1912: 9).

E, mais adiante, acrescenta:
«Saudade (…) é o desejo da Cousa ou Criatura amada, tornado 

dolorido pela ausência. O desejo e a dor fundidos num sentimento 
dão a Saudade» (Idem, 10).

3 Estes dois ramos étnicos a que o poeta se refere são o «semita» composto por 
fenícios, cartagineses, judeus e árabes e o «ária» composto por gregos, romanos, celtas, 
godos, normandos, etc. Segundo o nosso autor, «O ária criou a civilização grega, o 
culto da Forma, a Harmonia plástica, o Paganismo: o semita criou a civilização 
judaica, o Velho Testamento, o culto do Espírito, a Unidade divina, o Cristianismo 
que é a suprema afirmação da vida espiritual». Na opinião de Pascoaes, a mistura 
«daquelas duas raças (…) em partes iguais, (…) deram origem à raça Lusitana que é, 
desta forma, a mais perfeita síntese de dois antigos ramos étnicos» (Pascoaes 1912: 8).
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Após a definição da Saudade, tornada «suprema síntese espi-
ritual» do povo português, Teixeira de Pascoaes defende e reitera a 
ideia de sentimento saudoso como algo exclusivo e traço definidor da 
identidade nacional: «A alma lusitana concentrou-se numa palavra, e 
nela existe e vive, como na pequena gota de orvalho a imagem do sol 
imenso» (Idem, 13).

Como podemos verificar, quer Leonardo Coimbra, quer Pascoaes, 
duas personalidades dominantes da Renascença Portuguesa, confluem 
no propósito de regenerar a nossa alma, de acordo com a sua ontologia 
particular. Em ambos, é notória a apologia de uma «Raça» e de uma 
cultura portuguesas, que «exprimem uma originalidade inconfun-
dível» (Quadros 1989: 77).

A Renascença Portuguesa é, como temos vindo a verificar, um 
movimento multifacetado, pluriforme, ainda que com um único objec-
tivo. Assim, o Saudosismo de Pascoaes, o criacionismo de Leonardo 
Coimbra e «o cristianismo franciscano e paraclético de Jaime Cortesão 
são afluentes de um mesmo rio (…) como o serão o sebastianismo 
gnóstico de Fernando Pessoa» (Idem, 77). Porém, se há um objectivo 
comum, que é o ressurgimento nacional, nesta capacidade de con-
fluência no movimento da Renascença de várias tendências, imprime-
-se também a divisão, que dominará posteriormente na literatura
portuguesa. E o espírito combativo remonta a António Sérgio que, 
ligado à escola positivista lisboeta, põe em causa a atitude progres-
sista e viva do Saudosismo.

António Sérgio, também colaborador da revista A Águia, porque 
com os aguilistas crê «na ascensão da humanidade» e «na possível 
regeneração da (…) pátria», revela-se, porém, «céptico a respeito de 
muita ideia, como as virtudes da Saudade e as profecias do Bandarra» 
(Sérgio 1914: 8-9). Para ele, e contrariamente a Pascoaes, o culto do 
passado «é um efeito e não a causa das energias actuais» (Idem, 5).

Assim lhe responde Pascoaes, no número 31 de A Águia:

Tornarei a repetir que o Saudosismo tem por alma a Saudade… a 
lembrança e o desejo, ouça bem! Se um dos seus elementos é espiritual 
e contemplativo, o outro é material e activo. Se um é alma que sonha, o 
outro é corpo que trabalha. O Saudosismo traduz a harmonia entre os 
dois princípios. E não devemos desprezar nenhum, se quisermos fazer 
obra humana, fecunda e deste mundo, onde o homem-máquina de 
certos economistas não passa, afinal, dum fantasma (Pascoaes 1914: 1).
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Este espírito não é, contudo, o da República que, imbuída de posi-
tivismo, não segue os passos que Teixeira de Pascoaes quis traçar, ao 
ignorar a linha idealista nortenha ligada ao Saudosismo metafísico e à 
ideia de portugalidade. Mas o visionarismo não exclui o pragmatismo, 
expresso nos intuitos pedagógicos (Patrício 1996: 114) e, nesse sentido, 
o poeta de Amarante publica Arte de ser Português, com a finalidade 
de ser adoptado como manual de ensino nos liceus. No prefácio à sua 
obra, feito pelo próprio autor, este revela o seu propósito:

Este livro, não pelo seu valor literário, mas pelas verdades que 
encerra, deveria ser lido, estudado e comentado nos cursos de Litera-
tura e História Pátria, sendo certo que poderia mesmo constituir um 
curso independente e último dos Liceus, pois a sua matéria abrange, 
numa síntese superior, as matérias tratadas em quase todos os cursos 
liceais (Pascoaes 1920: 11-12).

E, mais adiante, prossegue com considerações que provam que os 
intuitos pedagógicos (Garcia 1984: 164-179) estiveram sempre subja-
centes ou presidiram à sua obra:

E assim, a nossa instrução secundária, além das verdades que 
ensina aos alunos ensinar-lhes-ia igualmente a verdade portuguesa, cujo 
conhecimento se impõe como força reconstrutiva da Pátria, dentro do 
seu carácter (…).

Instruir, educar e criar portugueses seria visar um alto ideal 
patriótico, fechando e coroando esplendorosamente o curso geral dos 
liceus (…).

A ideia aí fica, ficando também a tristeza de a não ver frutificar 
(Idem, 12-13).

Neste último parágrafo, a ideia indesejável de Pascoaes é verda-
deiramente premonitória, pois, inversamente ao sonho do poeta, Arte 
de ser Português nunca chega a ser adoptada no ensino liceal e o propó-
sito enunciado no prefácio é malogrado.

*
*     *

Dos poetas da Renascença se infere o objectivo único de fazer 
renascer Portugal com a República. O mesmo ideal, sem a mesma 
política, é defendido por um grupo de jovens que se situam no campo 
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monárquico e que terão sido os precursores do Integralismo Lusitano. 
Esta corrente doutrinária e essencialmente política terá nascido na
Primavera de 1914, com o aparecimento da revista Nação Portuguesa, 
a 8 de Abril, em Coimbra, no meio académico. Cresce e desenvolve-se 
em Lisboa, mas tem como berço embrionário a Bélgica, entre os exi-
lados que ali se refugiam após a derrota das incursões couceiristas 
em que tinham tomado parte. Os principais mensageiros deste movi-
mento são Domingos de Gusmão Araújo, Luís de Almeida Braga e 
Rolão Preto, sendo o último responsável pelas revistas Alma Portu-
guesa (1913) e Os Meus Cadernos (1913-1916), editadas no estrangeiro.
É na primeira das referidas revistas que surge a até então desconhe-
cida nomenclatura Integralismo Lusitano. Daí resulta o facto desta ser 
considerada o gérmen do dito movimento. Entretanto, o Integralismo 
em França, sua terra de origem, é já doutrina consagrada.

Com a Nação Portuguesa emerge o grupo que assume a direcção 
do movimento, cuja divisa é Pola lei e pola Grey. A revista, encabeçada 
por um pelicano simbólico, é demonstrativa do propósito de regresso 
ao passado, ao tradicional, vectores, aliás, bem presentes em toda a 
obra dos autores que presidem ao movimento.

Ao entrar em cena política, o Integralismo Lusitano propõe-se 
travar um duplo combate: contra a República, que havia sido imple-
mentada quatro anos antes, em 1910, e contra os partidários da monar-
quia constitucional, abolida quando da implantação da República, no 
quinto dia do mês de Outubro. A oposição ao regime vigente faz-se 
no campo doutrinário, pela cruzada contra a democracia e, no campo 
revolucionário, pela colaboração dos tradicionalistas em movimentos 
cuja intenção era pôr cobro ao regime republicano.

Identificado com o movimento congénere da Action Française, 
dirigido por Charles Maurras, o Integralismo dele imita a doutrina, 
decalca as fórmulas e repete as atitudes. Na verdade, além de movi-
mentos políticos, ambos são escolas de ideias com influência restrita 
a meios limitados. No que respeita a sua existência, enquanto movi-
mento coevo, podemos situá-lo no período que medeia a criação da 
Junta Central (Abril de 1916) e o Pacto de Paris (Abril de 1922).

Quanto à sua doutrinação, abrange um período mais largo: entre 
Abril de 1914, data do aparecimento da revista Nação Portuguesa e 
Janeiro de 1925, data da morte de António Sardinha. Como observa 
Carlos Ferrão,
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Nação Portuguesa, Primeiro Número.
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o que se passou antes deste período foram manifestações individu-
ais ou literárias alheias à política; o que houve depois não deve legi-
timamente considerar-se como actividade de uma forma organizada 
e obediente a dirigentes acatados, mas como confirmação do descon-
certo que invadiu o campo integralista e arrastou os seus adeptos em 
direcções contraditórias, frequentemente opostas (Ferrão 1964: 12-13).

A morte de António Sardinha, que representa o ocaso do Inte-
gralismo Lusitano, precede de quase duas décadas a morte do seu 
homólogo francês Charles Maurras, mas os resultados são idênticos 
no nosso país como em França. Neste país, a derrota e a libertação do
território em 1945 e, em Portugal, o 28 de Maio de 1926 põem cobro à 
sua expansão. É assim que Carlos Ferrão – que escreve a sua obra numa 
perspectiva ainda pouco distanciada e dir-se-ia, por vezes, simplista 
– afirma já com justeza que, «como movimento organizado, o Integra-
lismo Lusitano é uma recordação histórica; como doutrina, perdeu 
a influência que chegou a alcançar» (Idem, 17). Na verdade, embora 
os partidários do movimento o pretendam, nunca chega a existir um 
Estado Monárquico alicerçado sobre o tradicionalismo, o legitimismo, 
o poder individual do rei, o nacionalismo e uma economia que, à 
maneira medieval, seja um misto de privada e de corporativismo. Era 
este o ideal dos integralistas que, em sua opinião, correspondia à revi-
vescência da monarquia de Quatrocentos. Um tal ideal significa que, 
para os integralistas, a evolução histórica existe, na medida em que é
possível recuperar os modelos do passado e aplicá-los ao presente.
É que, na sua perspectiva, o liberalismo, como o republicanismo são 
uma degenerescência que se fez notar a partir de 1789 e deu origem ao 
pacto de Dôver (30.1.1922), que consistiu num acordo – embora tempo-
rário – entre duas hostes monárquicas, a constitucional e a legitimista 
miguelista, para mais facilmente combaterem a República. Com este 
propósito, distinguem-se as personalidades de João Amaral, Pequito 
Rebelo, Alberto Monsaraz, Hipólito Raposo e António Sardinha que, 
já em 1913, pertencia ao núcleo integralista do interior, cujo órgão de 
difusão, embora restrita, era a revista Integralismo Lusitano.

Dentro da mesma linha nacionalista, neomonárquica e miguelista 
surge a revista Pelicano, à qual António Sardinha atribui um cariz mais 
radical, pela criação de um sistema doutrinário coerente.
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No ano de 1914, enquanto a Renascença Portuguesa continua o 
seu programa sobre a vida nacional, com a República, o movimento 
neomonárquico ganha força com o regresso dos exilados, que logo se 
aliam à Junta do Interior. É neste clima de «boa-nova» para naciona-
listas miguelistas que surge a revista Nação Portuguesa, órgão do Inte-
gralismo Lusitano e parte integrante da vaga contra-revolucionária. 
De periodicidade incerta, a sua existência medeia as duas grandes 
guerras e divide-se em duas séries: a primeira, de onze números, e 
sob direcção de Alberto Monsaraz, e a segunda, constituída por doze, 
e sob a direcção de António Sardinha, um dos doutrinários principais 
do movimento.

No que diz respeito ao objectivo político, social e ideológico, a 
Nação Portuguesa, revista à maneira da congénere Action Française, 
procura inculcar nos leitores, como o assumem os responsáveis pelo 
movimento, a monarquia – aquela que, submissa a uma colectiva 
vocação católica, respeitadora das liberdades familiares, municipais, 
corporativas, caíra com D. Miguel. Procura, ainda, incutir a harmonia 
entre o moderno e o antigo – ou de sempre –, o nacional e o europeu, 
o tradicional e o revolucionário. Visa, enfim, «a revolução na perma-
nência» (Coelho 1978: 697).

Dois anos após a aparição da revista porta-voz do Integralismo, já 
o movimento possui uma organização complexa e uma cúpula incen-
tivadora: a Junta Central. Esta é fundada em 1916, ano da realização 
das conferências da Liga Naval Portuguesa intituladas Questão Ibérica. 
Nelas, como o título o indicia, anuncia-se a defesa de uma peninsulari-
dade, que podemos verificar na conferência O Território e a Raça de um 
António Sardinha e que vai ser uma constante na obra do autor, como 
bem o documenta o texto seguinte:

De modo que – resumindo –, Castela é a Epopeia, Portugal,
O Poema de Amor. Não olvidemos agora que a depressão atlântica da 
Península é naturalmente inclinada para a sociabilidade, enquanto o 
planalto central da Ibéria se fecha com o seu habitante no mais áspero 
dos exclusivismos. Vê-se como o meio físico promove, com efeito, 
o determinismo psicológico (Sardinha 1916: 50).

Quanto ao historial e divulgação do movimento, em pouco tempo, 
o Integralismo vai-se amplificando e penetrando no país, através de 
um número crescente de jornais e de semanários regionais. Em Feve-
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reiro de 1917, surge o diário A Monarquia, sob a direcção de Alberto de
Monsarás, cujas campanhas jornalísticas se revestem quase sempre
de aspectos pessoais agressivos, de combatividade, de um pendor 
elitista, de anacronismos de vária estirpe e de pragmatismo político.

Neste ambiente de cisão política e ao ver o povo português dila-
cerado e revoltado, em 1918-1919, Sidónio Pais propõe uma República 
Nova com um Presidente-Rei. Mas a súbita morte deste vem contrariar 
o restauracionismo previsível e criar uma cumplicidade conspira-
tória entre integralistas e couceiristas, facto que atira aqueles para o
desastre de Monsanto e para a desventura da Monarquia do Norte, 
além de literariamente fazer de Sidónio Pais a figura do Desejado. 
Insere-se aqui a «Elegia à morte do Presidente-Rei Sidónio Pais» de 
Fernando Pessoa, imbuída de sebastianismo e messianismo que, 
no dizer de Joel Serrão, «não é mais, em última instância, que um 
aspecto da percepção do desajustamento entre o tempo português e o
europeu» (Serrão 1965: 36). E é, sem dúvida, uma insatisfação resul-
tante da consciência de um Portugal moribundo, que só a esperança e 
a fé visionárias poderão salvar.

Ouçamos Pessoa, em largos passos do texto supra-citado, em que 
o tema da decadência surge ligado a um impulso regenerador, pelo 
mito sebastianista:

Quem ele foi sabe-o a Sorte,
Sabe-o o Mistério e a sua lei.
A Vida fê-lo herói, e a Morte
O Sagrou Rei!

(…)

Ah, tenhamos mais fé que a esp’rança!
Mais vivo que nós somos, fita
Do abismo onde não há mudança
A terra aflita.

E se assim é; se, desde o Assombro
Aonde a Morte as vidas leva,
Vê esta pátria, escombro a escombro,
Cair na treva;

(Pessoa 1979: 232-233)
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Consciente da crise ideológica que afecta a sociedade portuguesa, 
o poeta insiste na necessidade de revitalização nacional pelo sebastia-
nismo profético:

Regresse sem que a gente o veja,
Regresse só que a gente o sinta –
Impulso, luz, visão que seja
E a alma pressinta!

(…)

E qualquer gládio adormecido,
Servo do oculto impulso, acorde,
E um novo herói se sinta erguido
Porque o recorde!

(Idem, 234)

Portador da esperança ao país, Sidónio Pais, mesmo depois de 
morto, é visionado por Fernando Pessoa como o chefe capaz de recon-
duzir Portugal:

E um místico vislumbre chama
O que, no plaino trespassado,
Vive ainda em nós, longínqua chama –
O DESEJADO.

Sim, só há a esp’rança, como aquela
– E quem sabe se a mesma? – quando
Se foi de Avis a última estrela
No campo infando.

Novo Alcácer-Quibir na noite!
Novo castigo e mal do Fado!
Por que pecado novo o açoite
Assim é dado?

(Idem, 234-235)

O propósito sebástico de «ressurreição» da pátria, que preside aos 
ideais de Fernando Pessoa, adquire, no final do poema, um cunho de 
exaltação messiânica:
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Flor alta do paul de grei,
Antemanhã da Redenção,
Nele uma hora encarnou el-rei
Dom Sebastião.

(…)

E um novo verbo ocidental
Encarnado em heroísmo e glória,
Traga por seu broquel real
Tua memória!

(…)

Sê estrada, gládio, fé, fanal,
Pendão de glória em glória erguido!
Tornas possível Portugal
Por teres sido!

(…)

E no ar de bruma que estremece
(Clarim longínquo matinal!)
O DESEJADO enfim regresse
A Portugal!

(Idem, 235-238)

O sebastianismo é, aqui, uma tentativa de renascimento pátrio, 
através de um mito genuinamente português, é a procura de rege-
neração humana e nacional (Quadros 1989: 75), em tempo de deca-
dência. É, assim, em clima de abatimento público que têm razão de ser 
os prognósticos sebastianistas, que representam uma reacção contra a 
realidade concreta que se afigura declinante.

Na prática, pela segunda década do século XX, os conluios e 
desaires entre os soldados de Paiva Couceiro e as forças monárquicas 
instauram, por fim, a ruptura. Mas as cisões dentro do próprio Inte-
gralismo Lusitano começam a despontar, porque os partidários do 
movimento, numa postura crítica, põem em causa a conduta da pró-
pria Junta Central.

Nesta ambiência, no ano de 1923, integralistas e seareiros unem
– ainda que por tempo limitado – as suas antigas hostes e criam a 
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revista Homens Livres (Medina 1978), facto que causa a auto-demissão 
da Junta Central do Integralismo Lusitano. À beira do abismo, consti-
tuído pela desautorização e o cepticismo de alguns dos seus membros, 
a Junta Central opta pela morte.

No entanto, é curioso notar como a derrocada é semente de
adeptos do Integralismo. Na verdade, o movimento continua a vigorar 
pela actividade da imprensa regional e pelo considerável acréscimo de 
apoiantes.



II – PARTE

PENSAMENTO DOUTRINAL 
E ESTÉTICA LITERÁRIA

EM TEIXEIRA DE PASCOAES
E ANTÓNIO SARDINHA





Somos um sonho divino que não se condensou, por completo, 
dentro dos nossos limites materiais. Existe, em nós, um limbo interior; 
um vago sentimento original que nos dá a faculdade mitológica de 
idealizar todas as cousas.

Este limbo é Verbo não encarnado, intacto e divino. Daí, o con-
cebermos a Divindade e também a imperfeição do nosso ser que não 
se definiu absolutamente, não cristalizou em todas as linhas que deve-
riam marcar a sua integral fisionomia.

Se fôssemos um ser definido, seríamos então um ser perfeito, mas 
limitado, materializado como as pedras. Seríamos uma estátua divina, 
mas não poderíamos atingir a Divindade. Seríamos uma obra de arte e 
não vivente criatura, pois a vida é um excesso, um ímpeto para além, 
uma força imaterial, indefinida, a alma, a imperfeição.

TEIXEIRA DE PASCOAES

Ao princípio era o Verbo… E confessar o Verbo ao princípio de 
todas as coisas, é confessar o Espírito dirigindo o Mundo, é confessar a 
inteligência encaminhando a acção.

ANTÓNIO SARDINHA

Uma das características fundamentais da Renascença Portuguesa
consistiu, como já referimos, no facto de esta ter sido formada por 
escritores de correntes independentes e espírito autónomo, sem se 
enquadrarem num movimento dogmático. Cada autor elaborou a 
sua obra, segundo moldes próprios e os ditames da sua inspiração. 
Deste modo, seria difícil o confronto entre a Renascença e um grupo de
carácter coevo, como o Integralismo Lusitano. Daí a nossa opção pelo 
estudo individualizado de cada um dos mais representativos ele-
mentos transmissores da ideologia dos dois movimentos: Teixeira de 
Pascoaes e António Sardinha.
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1. TEIXEIRA DE PASCOAES

1.1.  A poética da Saudade

Director da revista A Águia, na sua segunda fase de existên-
cia (1912-1917), e importante construtor de mensagem «aguilista», 
constantemente preocupado com a acção educativa do nosso país,
Pascoaes é o grande mentor do Saudosismo.

Segundo Pascoaes pedagogo, «soidade» é a forma vizinha de 
solidão que surge em cantigas de amor e de amigo para designar o 
sofrimento causado pela separação. Este sentimento percorre a nossa 
literatura, desde os Cancioneiros à poesia de Camões e Frei Agostinho 
da Cruz (Pascoaes 1919: V) e chega às primeiras décadas do século XX, 
sem que sobre ele – enquanto sentimento ôntico do povo português 
– se tenha reflectido. Na sua obra Os Poetas Lusíadas (1919) e, depois 
de dividir a história da poesia portuguesa em cinco períodos (Garcia, 
1976: 187-188), Pascoaes faz uma aproximação crítica aos génios do 
lirismo que, em cada época, exprimem o percurso da Saudade.

Se as «cantigas de amigo» são a forma nebulosa ou embrionária 
da Saudade, é no período «marítimo ou henriquino» (Pascoaes 1919: 
21-22) que o «sonho pacífico e rural ganha corpo e actividade» (Idem, 
49). Nele, o sonho saudoso é ainda o canto ingénuo. É o «corpo» a 
que os poetas actuais dão espírito ou consciência: «alguns modernos
poetas (…) vão cantando, ou pintando ou esculpindo a sua grande 
herança camoniana e sebastianista» (Idem, 157).

Na obra Os Poetas Lusíadas, Pascoaes mais não faz do que
desenvolver, dentro da ideologia do Saudosismo, aspectos já conti-
dos resumidamente em obras anteriores. Exemplo dessa campanha
saudosista é a sua conferência O espírito lusitano ou o Saudosismo, de 
1912, onde o poeta define, de modo conciso e claro, a vida da Saudade:
«A Saudade procurou-se no período quinhentista, sebastianizou-se no 
período da decadência, e encontrou-se no período actual» (Pascoaes 
1912: 11; 1988: 49).

Aos dois primeiros períodos de Saudade, o quinhentista e o da 
decadência, Pascoaes nomeia «períodos da Saudade inconsciente, da 
Saudade aflorando em relâmpagos instintivos» (Pascoaes 1912: 11). 
No caso deste último – o período de decadência – chegou com a pene-
tração do estrangeirismo, que «atingiu a sua mais deplorável altura 
com o advento do Constitucionalismo francês» (Idem, 11). Por fim, 



«veio o período actual, em que o espírito da Raça adormecido, refeito 
das forças que perdera, acordou, enfim, para a vida consciente e cons-
trutiva» (Idem, 11).

Além de explicar a Saudade, ao inscrevê-la na diacronia da
história literária nacional, tanto popular como culta, é Teixeira de
Pascoaes quem lhe atribui a qualidade de traço definidor do espírito 
lusitano. Uma tal ideologia, enunciada em O Encoberto de Sampaio 
Bruno e retomada por Guerra Junqueiro, exerceu influência ou mesmo 
constituiu um dos impulsos do Saudosismo:

Guerra Junqueiro nas Orações, que buscam poetizar, afinal, as 
ideias matrizes do pensamento de Sampaio Bruno, cai numa religiosi-
dade difusa, de teor panteístico, que, sem dúvida alguma, preludia o 
Saudosismo e a poesia de Teixeira de Pascoaes (Serrão 1965: 227-228).

O Saudosismo interpretou-o o nosso poeta, quando atribuiu à 
Saudade um significado ôntico e uma dimensão tão profunda que ela 
surgiria como possibilidade única de ressurgimento pátrio:

O que se impõe, portanto, neste momento histórico, nesta Hora 
do Infante, é integrar na Saudade Revelada, isto é, no seu espírito origi-
nário e original, a Pátria Portuguesa.

Do contrário, não seremos mais que uma vaga mancha europeia 
prestes a ser absorvida e apagada (Pascoaes 1929: 14).

1.1.1.    A Saudade e o problema gnosiológico da transcendência:
o panteísmo naturalista e a heterodoxia religiosa

O propósito de renascimento do país é formulado reiteradamente 
na obra de Pascoaes. E a Saudade ou «sentimento-ideia» a ele subja-
cente adquire, além deste qualificativo eminentemente nacional, um 
carácter religioso:

Sim: a Saudade é a Renascença vivida pela alma dum Povo e 
não criada pelo artifício das artes plásticas, como aconteceu na Itália.
A Saudade é o espírito lusitano na sua supra-vida, no seu aspecto reli-
gioso. Ela contém em si, em vista do exposto uma nova Religião. Se 
descende, como demonstramos de duas religiões (Paganismo e Cris-
tianismo), a Saudade é, sem dúvida, uma nova Religião. E nova Reli-
gião quer dizer nova Arte, nova Filosofia, um novo Estado, portanto 
(Idem, 11).

41



42

Perante o exposto, verificamos que Pascoaes, ao analisar a Sau-
dade, encontrou nela um simbolismo religioso e filosófico resultante de 
duas tendências, o paganismo ou «culto da Forma» e o cristianismo ou 
«culto do Espírito», sem, no entanto, a identificar com qualquer delas. 
No dizer de Ambrósio de Pina, «as tendências espirituais de Teixeira 
de Pascoaes levaram[-no] até às proximidades do Catolicismo» (Pina 
1958: 1). E justifica-o pela existência na sua obra de figuras como 
S. Paulo, S. Jerónimo e Santo Agostinho, que o poeta não compreendeu 
mas exaltou, dentro de uma «ideologia panteísta» (Idem, 1; Coutinho 
1998: 185-197)). Porém, a subversão, pela inversão de valores do cris-
tianismo, na adopção de conceitos inteiramente seus, é uma constante 
na obra de Pascoaes. Relativamente ao catolicismo, Pascoaes é assim 
um verdadeiro heterodoxo, quando a sua obra é expressão «dos para-
doxos de tom blasfemo e da falta de respeito a tudo o que os homens 
têm por sagrado» (Mendes 1979: 97) ou, quando encara a criação como 
o pecado de Deus ou a negação da divindade:

O homem é um sacrilégio de Deus ou Deus negando-se a si mesmo.

(Pascoaes 1992: 124)

Afirmações como esta permitem a alguns críticos «dizer com 
exactidão que o sistema poético de Teixeira de Pascoaes é um cristia-
nismo que enlouqueceu» (Mendes 1979: 96).

Pascoaes é o primeiro a não se autoconceber como católico e consi-
dera mesmo que «desde os tempos mais ancestrais da nossa nacionali-
dade, a Raça lusa nunca aderiu a Roma e que foram simples interesses 
dinásticos e políticos que sacrificaram ao catolicismo romano a nossa 
independência religiosa» (Pascoaes 1912: 16).

Face ao problema gnosiológico da transcendência, Teixeira de 
Pascoaes confessa-nos:

Creio em Deus. Mas a minha crença não é absoluta ou anticristã 
à Torquemada. Deus é uma probabilidade representada por um sim 
sobre um número de nãos incalculáveis. Mas o SIM brilha inextingui-
velmente no meu espírito, e os nãos passam por ele como sombras 
(Pascoaes 1954: 10).

Eis-nos perante um «crente» contra a ortodoxia católica, apostó-
lica, romana, que apela para a «reforma (…) da nossa Igreja» (Pascoaes 
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1912: 15), ao dizer que se impõe a «fundação da Igreja Lusitana que 
tão vivas raízes tem na tradição e no espírito da Raça» (Idem, 15).

O Povo Português – em sua opinião – «é felizmente um povo reli-
gioso mas não católico, por isso mesmo (…) criou a Saudade» (Idem, 15).

Nesta mesma conferência, O espírito lusitano ou o Saudosismo, 
revela-se opositor da instituição e dos valores da Inquisição, verda-
deira mutiladora da espiritualidade portuguesa e opressora da liber-
dade religiosa: «a Inquisição, depois, mais oprimiu a nossa liberdade 
religiosa» (Idem, 16). Mas Pascoaes toma atitudes mais drásticas, 
demonstradoras da sua falta de adesão ao culto principal da igreja 
católica – a eucaristia – da qual, no entanto, manifesta algum conheci-
mento. Ouçamos o tom irónico da sua voz, em O Pobre Tolo:

A religião é uma refeição. Que é comungar? O verbo devorar 
disfarçado em liturgias. O estômago recebe a hóstia, o corpo vivo de 
Cristo. O estômago é o templo verdadeiro. Alguns, lembram a catedral 
de Burgos e a Batalha! O estômago do Tranca, por exemplo, é o Coliseu
de Nero, com mártires lançados às feras e os arrotos da populaça!

Sim, há um templo verdadeiro: o estômago e o seu labirinto de 
Creta e o Minotauro, lá dentro, ameaçando os paladinos do Jejum; 
Hércules, Teseu e outros tolos das clássicas idades, – semi-deuses! 
Avoengos de D. Quixote que se meteram nos miolos de Cervantes e 
Unamuno.

O estômago é o templo do Demónio, que o Demónio é uma 
divindade, pintada a tinta negra.

O demónio existe; o demónio és tu, caro leitor e o teu sorriso de 
quem não percebe patavina, e o sorriso de Gioconda que Vince roubou 
aos lábios da mãe Eva. O demónio és tu, caro leitor imaginário, como 
a doença de Molière. Pertences à Fábula. Ainda bem ! Na noite da tua 
inconsciência, distingue-se a figura lunática do pobre tolo; lunática 
porque dá luar; e porque dá luar, é que ela se torna visível na noite da 
inconsciência em que tu vives, meu caro leitor imaginário, irmão das 
Bruxas, dos Lobisomens e das Sombras que rondam, às horas mortas, 
no adro da minha igreja (Pascoaes 1924: 122).

Reparemos na identificação do leitor ideal com o demónio e deste 
com Deus, interceptando-se assim os planos material e espiritual. Esta 
«confusão» propositada de planos, por um lado, desvia-nos da inten-
ção de pretender enquadrar a obra de Pascoaes dentro da doutrinação 
católica e, por outro, demonstra como o seu pensamento é heterodoxo, 
sem barreiras, vivo, em constante movimento, abolidor de dogmas, 
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convenções e absolutas certezas. A atitude de Pascoaes face ao mundo, 
ao ser e a Deus assenta no princípio da incerteza e da indecisão entre a 
afirmação e a negação dos pressupostos:

crê e não crê, no mesmo instante, – duvida. É e não é, existe e vive 
(Idem, 200).

Na verdade, é um pensamento intuitivo, em si instável, que se vai 
constituindo livremente, com indiferença a contradições e tentando 
abarcá-las, integrá-las.

Antinomias como Paganismo e Cristianismo, Descrença e Fé, Satã 
e Deus constroem a vida do próprio espírito. É assim que cabem ao 
nosso poeta atributos como o de «teólogo agnóstico», «herético e pro-
fundamente religioso» (Coelho 1978: 797) ou «ateoteísta», como ele 
próprio se autodesignou, na sua obra Santo Agostinho 4. Além disso, 
pela coexistência de uma origem humana e de uma origem divina da 
Saudade, pólos de que Pascoaes faz a síntese, está implícita na sua 
obra a monadologia de Leibniz, igualmente importante na dinâmica 
criacionista, como na saudosista.

A evolução, para Pascoaes, é gradual crescimento do ser para uma 
finalidade espiritual. Inspirado no ideário leibniziano ou, de modo 
mais imediato, em Antero 5, concebe o mecanicismo apenas como 
metade da verdade, quando não afirma que tudo radica no espírito ou 
em Deus. Já em 1887, Antero de Quental considerava que a teoria do 
filósofo Leibniz, devidamente adaptada, podia servir a uma interpre-

4 Na sua obra Santo Agostinho, Pascoaes chega a afirmar que «Deus depende da 
luta entre os que o negam e os que o afirmam» (Pascoaes1945: 311). No dizer de João 
Mendes (Mendes 1979: 97), o termo ateoteísta resulta da tentativa de Pascoaes para 
se reconciliar com a ciência. Todas as tentativas nesse sentido terão, quanto a nós, 
que falhar, porque a intuição metafísica pascoalina nunca pode ser ciência. Manter-
-se-á sempre como profecia, aventura, ousadia do espírito (Soares 2007). Além disso, 
do ponto de vista das ciências especiais, é impossível a metafísica. Para lá de contra-
dições, como o notou, de modo pertinente, João Mendes, o ateoteísta inscrever-se-ia 
no propósito do poeta de defender que «aqueles que o [Deus] negam, precisamente 
porque o revelam em si, também são teístas à sua maneira, e mais ainda que os crentes» 
(Idem, 99).

5 A evolução em Antero gera-se num duplo dinamismo mecânico e espiritual, 
sendo o espírito a forma mais perfeita e a finalidade. Assim o verificamos, através dos 
sonetos «Solemnia Verba» (Quental 1991: 298) e «Na mão de Deus» (Idem, 300).
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tação do mundo, simultaneamente materialista e espiritualista. Assim, 
a Saudade, sustentáculo da poesia pascoalina – que, pela designação 
do próprio autor, é «o desejo e a dor fundidos num sentimento» 6
(Pascoaes 1912: 10) – não é mais do que a união perfeita da matéria 
com o espírito, que explica a constituição do universo, na opinião de 
Leibniz e do nosso poeta que, em determinado passo de O Pobre Tolo, 
afirma: «A lembrança e a esperança: a vida e o corpo do Universo» 
(Pascoaes 1924: 10). Mas, na opinião de Pitágoras, desta simbiose entre 
espírito e matéria resulta a constituição do próprio Deus. De igual 
modo, para Pascoaes, a Saudade é uma síntese da esperança e da lem-
brança, misto do desejo e da dor, do sangue ariano e do sangue semita, 
da matéria e do espírito, é ainda uma religião, a alma de um povo e a 
divindade.

A sua obra Marânus, onde – a fechar — sabemos que «a Saudade 
é irmã da Eternidade» (Pascoaes 1990: 153) ou o seu poema «Amor 
Saudoso» permitem-nos confirmá-lo. Aqui, como na obra messiânica 
(Soares 2007: 377-420), a Saudade surge como o grande sentimento da 
concepção religiosa do Universo, o traço definidor da «nossa espiri-
tual fisionomia» e o «próprio Deus»:

Deus vive na Saudade, como outrora
Antes de conceber a noite e a luz da aurora…
A Saudade de Deus é o próprio Deus
Despontando na azul fluidez dos céus,
Falando à nossa dor
E ao nosso amor…
(…)
Adoremo-lo assim, num grande altar
Da terra portuguesa.
É preciso rezar, cantar e trabalhar;
Ter esta força de alma e de certeza
Que esculpe em bronze de harmonia
E nos leva a encarar, sem medo, a negra Morte.

(Pascoaes 1997: 200-201)

6 O poeta vem corroborar esta opinião, com as seguintes palavras: «Mas a Dor 
espiritualiza o Desejo e o Desejo, por sua vez, materializa a Dor. O Desejo e a Dor 
penetram-se mutuamente, animados da mesma força vital, e precipitam-se depois 
num sentimento novo, que é a Saudade» (Pascoaes 1929: 10).
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Neste passo do poema, perde-se o pendor sebástico que noutros 
aflora e surge a Saudade revitalizada, inserida no tempo e no espaço, à 
maneira de Leonardo Coimbra, que «pretende suprir a sebastianista» 
(Spinelli 1981: 232). Mas é o próprio Pascoaes quem, a dado ponto da 
sua obra, chega a afirmar que tem Saudade do futuro e anula, assim, 
o sebastianismo imaginativo, indeciso, nebuloso e polémico, que foi 
alvo de ataques de racionalistas de tendências positivistas e pragmá-
ticas, encabeçados por António Sérgio 7.

1.1.2.  O nacionalismo peculiar à filosofia da Saudade

Nas páginas de A Águia, em artigo intitulado «Os meus comen-
tários às duas cartas de António Sérgio», Pascoaes defende-se dos 
remoques do pedagogo, ao estabelecer um elo do seu ideário com um 
passado tradicional, que é a causa das energias actuais:

Um Povo, quando quer encontrar energias novas, tem de ir pro-
curá-las ao seu passado.

E o meu caro amigo [A. Sérgio] deseja eliminar Camões! Que
loucura! Uma pátria necessita de se firmar constantemente na sua indi-
vidualidade esculpida pelos séculos. [..]

Resumindo: a Saudade, como ela é hoje compreendida, não é  
mais do que a Saudade […] a converter-se em consciência poética 
e filosófica (Pascoaes; Gomes 1988: 110).

António Sérgio, também colaborador da revista A Águia, porque, 
com os aguilistas, crê «na ascensão da humanidade» e «na possível 
regeneração da (…) pátria», revela-se, na verdade, «céptico a respeito 
de muita ideia, como as virtudes da Saudade e as profecias do Ban-
darra» (Sérgio 1914: 8-9; Gomes 1988: 116). Para ele, e contrariamente 
a Pascoaes, o culto do passado «é um efeito e não a causa das energias 
actuais» (Idem, 5; Idem, 116). Assim, critica o Saudosismo, na revista 
A Águia, em «Epístola aos Saudosistas», artigo ao qual Pascoaes 

7 Este autor, a partir da publicação de A Evolução do Sebastianismo de João Lúcio 
de Azevedo, insurge-se contra o mito sebástico português, que classifica de «uma 
nubivaga retórica» (Sérgio 1949: 293). A sua polémica surge com a «Interpretação Não 
Romântica do Sebastianismo», publicada na revista A Águia de 1917 e continua na 
«Introdução Histórica» do Guia de Portugal de Raul Proença.
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replica, gerando-se um clima de ataque e contra-ataque que se notabi-
lizou. Mas Pascoaes, com destreza, defende a causa nacional, indisso-
ciável de uma identidade saudosa.

O nacionalismo peculiar à filosofia da Saudade não permite, no 
entanto, que a obra de Pascoaes se cinja a uma exarcebada esperança 
patriótica. A sua filosofia é a conciliação da esperança com uma nostál-
gica recordação nacional. Pela própria definição, a Saudade, enquanto 
esperança, está voltada para o futuro, enquanto lembrança, para o 
passado:

É idílica pela esperança que contém, elegíaca, pela lembrança que 
a entristece; e é trágica, pela ausência de todas as cousas que doloro-
samente nos faz sentir o silêncio total da Natureza (Pascoaes 1919: 191).

1.1.3.   A problemática do tempo na Saudade e a mundividência 
de Pascoaes

Na doutrina da Saudade pascoalina, só há lugar para o pas-
sado e para o futuro, tendo em conta o passado, pois que representa 
o regresso à origem que todo o ser anseia, sobretudo o homem. Não 
há lugar para o presente, visto que, assim que algo começa a existir, 
fica a ser pertença do passado. É significativa do que temos vindo a 
dizer a sua fórmula: «Vivo, porque espero. Lembro-me logo existo» 
(Pascoaes 1924: 10). E esta concepção não diz respeito apenas ao 
homem. O nosso poeta aplica-a também ao Universo, que visiona de 
um modo saudosista e panteísta, como demonstram as suas palavras:

A uma força criadora e abstracta no sentido A-B, corresponde 
uma força criada ou concreta no sentido B-A. As duas forças coincidem 
no tempo e no espaço. Assim a energia vital que desabrocha em flor, 
expandindo-se, ao mesmo tempo se retrai condensada no relevo das 
suas pétalas. Essa flor é o símbolo saudoso do Universo, cuja expansão 
(se realiza) num tempo futuro infinito, através dum espaço futuro infi-
nito. A eternidade é o futuro e o passado, coincidindo… Quer dizer: 
o Infinito e a Eternidade são espaço e tempo inesgotáveis. O tempo, 
abrangendo as mobilidades da esperança, é imóvel como o espaço. 
Cada minuto que eu vivo é o mesmo ponto inesgotável do espaço.
Sou eterno dentro dum minuto; sou infinito dentro dos palmos do 
meu corpo. O tempo só existe como Eternidade e o espaço só existe 
como infinito. Um minuto vale mil séculos; um palmo vale milhares 
de séculos (Pascoaes 1919: 245-266).
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O mundo como Pascoaes o concebe é produto da imaginação. 
Daí que, em sua opinião, o tempo possa ser imóvel e exista como 
eternidade, ainda que tal facto venha abolir os conceitos de futuro e 
de passado imanentes à doutrina da Saudade. Quanto à espirituali-
zação gradativa e sistemática do Universo, expressa no texto supra-
citado, esta é pressuposto do Século XIX, [presente em Antero], a que 
Pascoaes dá uma enformação própria. O mesmo se passa em relação 
ao agnoticismo, que condiciona uma concepção política, sócio-histó-
rica, artística e literária peculiares e que preside a uma busca inces-
sante do Absoluto e do Irracional, que a sua obra confirma:

Sou um absurdo; creio em mim

(Pascoaes 1924: 99).

1.1.4.  Projecto Político

Do ponto de vista político, Pascoaes explicita claramente a sua 
opinião em Arte de Ser Português, razão que nos leva a citá-lo, de modo 
amplo:

O Estado derivaria da própria organização municipalista. Cindida 
esta nas suas várias corporações, formaria o governo local, o governo 
municipal; reunida superiormente, em Cortes, constituiria o Estado, 
pelo processo descrito na Era Lusíada:

Impõe-se uma República (ou qualquer outra forma de Governo) 
que frutifique em pleno século XX e mergulhe as raízes até ao fundo 
heróico do Passado, de forma que ela seja o íntimo e secular sentir da 
Raça organizado em leis modernas. Estas leis, breves e claras, orna-
riam o nosso esqueleto político e social, garantindo à Pátria a sua 
figura inconfundível e de pé.

O chefe de Estado seria eleito por bastantes anos e por todos os 
representantes dos Municípios, cujos presidentes reunidos anual-
mente, ora em Lisboa ora no Porto, deveriam constituir as Cortes, com 
os presidentes de outras Associações (comerciais, científicas, operá-
rias, etc.) as quais elegeriam e demitiriam os ministérios.

Às três entidades, Chefe de Estado, Ministério e Cortes, com-
petiria o governo da Nação. Portugal seria assim uma espécie de
Confederação de Municípios, autónomos quanto à sua própria vida, 
mas intimamente ligados na vida comum nacional.

Desta maneira, se conciliaria a maior independência municipal 
com a maior unidade nacional.



49

O presidente dum Município seria também um representante da 
Pátria. As duas qualidades harmonizar-se-iam no mesmo indivíduo. 
O interesse do Município e do País encontrariam nele um perfeito 
acordo, dos mais belos e patrióticos resultados, e a representação 
nacional, tornando-se mais legítima, não enfermaria dos males do 
nosso actual parlamentarismo estrangeirado na sua origem e roído 
por todos os defeitos (Pascoaes 1920; 1991: 43-44).

Uma estrutura político-social assim definida e assente em valores
republicanos, em Pascoaes, culmina na recusa de modelos estran-
geiros ou na apologia da portugalidade.

1.1.5.  Sociedade ideal e ética de conduta

Para Pascoaes, «Deus é o Homem infinito. E o poeta fala, entre 
os homens, a linguagem de Deus, para que eles se reconheçam na sua 
própria natureza etérea e progridam moralmente» (Pascoaes 1920; 
1991: 81).

O poeta desempenha, assim, a função de vate, ser egrégio. Ele 
é o «primeiro a perceber a Realidade, os vínculos transcendentes da 
existência humana» (Soares 2007: 276) e, como tal, deve aconselhar 
e ensinar aqueles que não têm as suas capacidades. Tem, portanto, 
inerente à sua função de poeta uma vocação pedagógica. Pascoaes 
expressa esta ideia, quando afirma que «a sensibilidade poética vibra, 
como nenhuma outra, ao contacto da Realidade e a conhece, por assim 
dizer, em primeira mão. Uma verdade, quando aparece no Mundo, é 
por intermédio do poeta» (Pascoaes 1920; 1991: 5).

Pascoaes visa atingir o ideal, a verdade portuguesa (Idem, 124), «por 
intermédio do poeta», revelador do caminho de ascese em direcção
ao espiritual – Deus:

Quem fez comunicar os homens com Deus foi o poeta (Idem, 82).

Quanto ao item sócio-histórico, Pascoaes adopta uma perspectiva 
neoplatónica e considera que o indivíduo, «ser animal» e imperfeito 
é, no entanto, uma ideia mais perfeita, porque mais complexa, do que
os seres minerais e vegetais. Mas o homem, ou especificando, os
portugueses são reflexo de uma ideia, um «ser espiritual» de perfeição 
maior: a Pátria, à qual devem submissão.
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A sociedade portuguesa ideal, para Pascoaes, estaria organizada, 
de modo hierarquizado, da seguinte forma:

«Seres Humanos
e animais»

Reino vegetal

Reino mineral

«Seres espirituais»
Humanidade

Pátria
Família

Perante o esquema apresentado, são compreensíveis as palavras 
do nosso poeta, na sua obra didáctica Arte de Ser Português que, pela 
urgência de ser seguida, foi escrita em duas semanas e onde declara: 
«Temos que considerar a nossa Pátria como um ser espiritual, a quem 
devemos sacrificar a nossa vida animal e transitória» (Idem, 24).
E, mais adiante, ao referir-se aos seres imperfeitos como elementos de 
«transição» para os mais perfeitos, afirma:

A lei suprema da Vida é, portanto, a lei do sacrifício das formas infe-
riores às superiores (…) O corpo menor é atraído pelo maior. Atrair é 
viver; ser atraído é morrer. O pequeno corpo atraído perde-se, morre 
no grande corpo que atrai (…). Assim o indivíduo sacrificado à Pátria 
fica também a ser Pátria. Cumpriu a fonte o seu destino tornando-se 
rio, e o rio tornando-se mar e o indivíduo tornando-se Família, Pátria, 
Humanidade (Idem, 27-28).

Nessa evolução dos seres imperfeitos para os seres perfeitos, «a lei 
do sacrifício das formas inferiores às superiores» (Idem, 27), estes três 
elementos Família, Pátria e Humanidade representam – para Pascoaes – 
«seres espirituais cada vez mais complexos, que findam no supremo 
ser espiritual: Deus» (Idem, 33).

Quanto ao ideal de conduta em sociedade proposto para o nosso 
povo, que Pascoaes confessa ser «o fim deste livro, ou melhor, a sua 
patriótica ambição» (Idem, 28), diz-nos que o importante é «dar o 
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sentimento natural desta lei suprema aos portugueses e estabelecer 
entre eles e o seu destino uma perfeita concordância, isto é, elevá-los 
a esse estado de alma, chamado heróico (morrer pela Pátria, amar e 
trabalhar)» (Idem, 28).

Como verificamos, a ardente esperança patriótica é uma constante 
na obra de Teixeira de Pascoaes e faz parte da sua mundividência, que 
o próprio autor considera «idealista» (Idem, 119-124), porque deriva 
do «sentimento saudoso». A este, o poeta denomina igualmente «misti-
cismo naturalista», cujo propósito é a libertação da matéria.

Numa breve síntese, em Arte de Ser Português, Teixeira de
Pascoaes apresenta a suas concepções de existência e vida, ou seja,
de matéria e espírito, a tudo subjacentes:

Transmutar do demoníaco em divino, eis o nosso ideal que
consiste no campo patriótico, em elevar o criador animal e individual 
a criatura espiritual: Família, Pátria; em encontrar a harmonia entre as 
duas formas da Realidade, Esperança e Lembrança no campo religioso; 
e no campo sócio-histórico, o nosso idealismo consiste em encontrar a 
harmonia entre a Tradição e a Revolução, A Herança e a Personali-
dade (Idem, 120-121).

1.1.6.  A literatura e a arte

Para Pascoaes, a Saudade é uma constante que define a espiritua-
lidade portuguesa e a orienta enquanto sentimento ôntico:

Eu chamei Saudosismo ao culto da alma pátria ou da Saudade 
erigida em Pessoa divina e orientadora da nossa actividade literária, 
artística, religiosa, filosófica e mesmo social (Idem, 118).

É na lógica deste contexto de filosofia da Saudade que devemos 
fazer um avalo da concepção pascoalina de literatura e de arte. Do pri-
meiro ponto, é importante focar a apologia da leitura de obras que 
traduzem a alma da Raça. Na opinião do nosso autor, em O espírito 
lusitano ou o Saudosismo, só deste modo o povo luso poderá «comungar 
(…) o seu próprio espírito e readquirir a antiga energia dominadora e 
criadora» (Pascoaes 1912: 11).

As obras por ele citadas e os autores são: «as Orações de Jun-
queiro, as Tentações de S. Frei Gil, a Alma Religiosa, Parábolas, Cantigas, 
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Auto das quatro estações, Dizeres do Povo de António Correia de Oliveira, 
Ar Livre, Pão e Rosas, Canções do Vento e do Sol de Afonso Lopes Vieira 
(…), os poemas de Jaime Cortesão, Mário Beirão, Augusto Casimiro, 
Afonso Duarte» (Idem, 11). É que, para Pascoaes, «o povo precisa de 
ler e amar estes Poetas que são os intérpretes do que há de mais íntimo 
e inconfundível na alma e na paisagem portuguesas» (Idem, 11).

Em sua opinião, «souberam tirar da nossa alma e da nossa terra 
um Canto, precursor duma nova Acção. Nestes Poetas, que formam, 
por assim dizer, um Camões colectivo, o espírito lusitano sentiu-se 
revelado e dilatado» (Idem, 11-12).

Pascoaes faz também o elogio de escritores antigos já impressio-
nados pelo grande sentido da Saudade, embora esta existisse apenas 
de uma forma instintiva. Dá especial relevo a, entre outros, Duarte 
Nunes de Leão, ao rei D. Duarte, a Camões e a Garrett.

Ao retomar a sua época, Teixeira de Pascoaes refere laudatoria-
mente a filosofia criacionista do seu condiscípulo Leonardo Coimbra 
e valoriza a pintura de artistas como António Carneiro e Cervantes
de Haro. Considera-os «Artistas e Poetas a quem a Saudade falou» 
(Idem, 12).

Quanto à escultura, a figura de realce é Soares dos Reis, com a 
estátua do Desterrado, que é «sagrada», porque nela «vive já, de alguma 
forma, a Saudade religiosa e metafísica» (Idem, 13).

1.1.7.  A visão linguístico-semiótica em Pascoaes

Após termos abordado algumas «manifestações da nossa acti-
vidade em que melhor se revela a Alma Pátria» (Pascoaes 1920: 83; 
1991: 63), convém ainda referir as «palavras intraduzíveis» (Idem, 75) 
do português que, na opinião de Pascoaes, não só manifestam «o génio 
da nossa língua» (Idem, 76), como ainda definem a fisionomia da 
«Raça lusíada». Na verdade, em todas as línguas há lexemas que não 
encontram substituto em outras línguas, devido à carga psicológica, 
ao cunho misterioso que eles encerram, que diverge de lugar para 
lugar, porque o inconsciente colectivo, a existência peculiar e trans-
temporal difere de povo para povo. E, se não há sinónimos perfeitos,
também não há traduções que são, em si, interpretações ou desvios
do original significado. Em conformidade com esta posição está
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O Desterrado de Soares dos Reis.

«Sente-se que diante de seus olhos, perpassa o Vulto divino da nova Deusa (A Saudade).
Soares dos Reis é o precursor dos actuais Poetas, o precursor da verdadeira arte lusitana.

É uma Figura Suprema. O Desterrado é a Esfinge da Raça.»

Teixeira de Pascoaes
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Heidegger, quando diz que «só se pode traduzir do grego para o 
grego» e que «uma língua não corresponde a um pensamento, e por 
conseguinte, nem o ajuda nem o atraiçoa, porque ela é o próprio
pensamento» (Quadros 1989: 97).

A primeira palavra que Pascoaes diz intraduzível nos outros
idiomas e que está na base de todas as nossas palavras que têm além é a 
Saudade e a dicotomia que a compõe: desejo e lembrança (Pascoaes 1920; 
1991: 75-76). Outras palavras cujo sentido primeiro possui um sentido 
anterior, misterioso e mágico são: «remoto, ermo, oculto, luar, nevoeiro, 
medo, sombra, etc.» (Idem, 76). Todas elas encerram a Saudade, mas 
sombra, oculto e nevoeiro têm em comum a particularidade de reme-
terem para o mesmo campo semântico.

Atentemos em nevoeiro que, na opinião de Pascoaes, não é mera 
tradução de vocábulo francês «brouillard» ou do «fogg» inglês, visto 
que o seu sentido nestes outros idiomas é apenas objectivo, «é físico 
somente, enquanto que a palavra nevoeiro tem para nós um segundo 
sentido subjectivo e misterioso. Nevoeiro encerra a ideia de sonho, 
aparição futura, esperança, o Sebastianismo!…» (Pascoaes 1929: 13-14).

1.1.8.  O mito Sebastianista inerente à alma lusíada

O sebastianismo, tal como o Saudosismo fazem parte do idea-
lismo da alma lusíada. O sebastianismo é, para o nosso poeta, o 
«espectro divinizado da nossa grandeza morta, prometendo o seu regresso, 
numa encoberta manhã» de nevoeiro (Pascoaes 1920; 1991: 117). E se, 
por um lado, é expressão de morte da grandeza material, por outro, 
aponta para a ideia de renascimento espiritual da pátria. No dizer de 
Pascoaes, se o Sebastianismo é a expressão divina e «mítica, da nossa 
dor, é, já, em sombra nocturna, o futuro sol da Renascença» (Idem, 
117). É assim que este mito prolifera na obra poética pascoalina, onde 
a feição didáctica e objectiva se esbatem e dão lugar à autenticidade 
lírica. É o caso do poema longo «Aos Lusíadas» (1916), escrito com 
o propósito de incentivar Portugal à participação na 1.ª Guerra 
Mundial, ao lado dos aliados. Nele, a lenda de Ourique – segundo a 
qual Cristo terá aparecido a D. Afonso Henriques, para lhe prometer a 
vitória sobre os Mouros e a fundação do reino de Portugal – funde-se 
com o mito sebastianista:
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Acorda, Portugal, do teu desmaio!
Que o nevoeiro da lenda matutina
Escureça, ribombe e gere o raio!
Cristo de Ourique, Aparição divina!
De novo aos nossos olhos te revela
E uma nova coragem nos ensina!

(…)

Ó Deus de Ourique, ouvi meu pobre canto,
Embora numa voz que já perdeu
A unção divina, a graça, o etéreo encanto!

Portugal, esse grande mausoléu,
Deslumbrai-o, fazei-o estremecer,
Quebrai-lhe a fria tampa à luz do céu!

Que à nossa pobre sombra a padecer,
Fantasma secular, enfim regresse
O Dom Sebastião do nosso ser!

(Pascoaes s/d: 191-192)

E o mesmo mito é recriado por Pascoaes, quando da primeira 
travessia aérea do Atlântico Sul, em «Oração Sebastianista», dedicada 
a Gago Coutinho:

E rezo a tua vinda anunciada,
Dentre as brumas daquela madrugada
Que virá dissipar a noite escura

(Idem, 198)

1.1.9.  O sentido antipositivista e metafísico da Saudade pascoalina

Em Portugal, a infiltração dos ideais de António Sérgio é cada vez 
maior e vem propor a «reforma da mentalidade» dentro dos moldes 
positivistas e pragmáticos, cujo intuito essencial reside no estudo da 
lógica, da psicologia empírica e da gnosiologia. Fica de lado a noção 
de portugalidade, o estudo e valorização da psique colectiva e especí-
fica do povo português. Apesar disso, não assistimos à desintegração 
da nossa paideia, devido às figuras literárias das margens do Douro, 
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cuja obra se orienta no sentido antipositivista, metafísico, intuitivo e 
misticizante, expressos dentro das linhas do saudosismo e do sebas-
tianismo.

1.2.  Conclusões analíticas

Teixeira de Pascoaes, tributário da cultura portuense, em 1935, 
publica o poema «Painel», que é uma sinopse de Portugal com a sua 
história, geografia e mitos, dos quais o sebastianista é a nota domi-
nante:

Sentimo-nos já próximos daquele
Olimpo lusitano
Onde habitam as sombras dos Heróis
Que esperam regressar à Pátria bem-amada,
À Praia do Ocidente e do crepúsculo,
Onde o vento, de noite, anda a contar às árvores
Histórias de náufragos…
Onde a luz do luar é irmã da nossa mágoa,
E a rósea madrugada é leda e triste…
E onde as coisas são almas, que aparecem
Veladas do brumoso
E saudoso mistério em que termina a terra
E principia o mar…

Ó Bandarra do amor! Bruxo da profecia!
Eu creio, como tu, em Dom Sebastião!
Eu creio, como tu, no seu regresso! Eu creio!
Já seu perfil de encanto
Doira de etérea graça o nevoeiro
Dessa Manhã divina, prometida
Pelo canto do Povo e dos Poetas.

(Pascoaes s/d: 198)

A atitude poética de Pascoaes assenta num subjectivismo extremo, 
criador de ambientes quase desumanizados, povoados de sombras, de 
vagas impressões, de fantasmas, de «tristezas indecisas»:

(…) Eu ouço, por encanto,
os passos da Saudade… que às estrelas,
Ao infinito, às nuvens se dirigem…
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(…)
Tristeza do Infinito e da Distância!
Santa tristeza cósmica de Deus!
Calma tristeza ideal da Eternidade!
Tristeza do Indeciso, do Princípio!
Do Vago, do Crepúsculo!…

(Pascoaes 1907: 18-19)

No plano espiritual, entre o sim e o não há o talvez que, a preva-
lecer, origina o princípio da incerteza, nota comum a todo o ideário 
pascoalino:

Eu bem te sinto em mim, pois também sou
Indecisão, crepúsculo e incerteza!
Sou princípio de vida e fim de vida!
Uma aurora e um poente à mesma hora…

(…)

Ó Vénus de Aflição e dos Amores,
Ó Vénus da Tristeza e da Alegria!
………………………………………………….
Sombra do nosso corpo e o nosso espírito.

(Idem, 19)

Com frequência, na obra de Pascoaes, encontram-se também pre-
sentes imagens familiares, sobretudo relacionadas com a natureza: 
o sol, o mar, a montanha, as nuvens, a aurora… Mas, não raro, estas 
imagens transfiguram-se e despertam visionadas pelo modo panteísta 
ou pelo «idealismo naturalista» do poeta, imbuídas de misticismo, 
de divino, que lhes indefine os contornos e as devolve incorpóreas. 
Pascoaes

não só anima as pedras e as árvores, não só humaniza as coisas e os 
animais, não só faz vibrar de vida afectiva as moradas e as paisagens, 
mas indefine as marcas e os domínios do espiritual e do material, 
numa insólita visão do mundo natural (Pereira 1995: 422).

No pensamento de Pascoaes é, efectivamente, habitual a coli-
gação do concreto e do abstracto, pela espiritualização de sensações 
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e elementos do mundo natural ou pela materialização de estados de 
alma:

Sombra que não há sol capaz de a desfazer
Ou astro que não faz, nascendo, a luz do dia…
Desgosto que não muda em dor algum prazer
Ou prazer que não muda a dor em alegria
Eis a Saudade… a luz eterna que ilumina
O mar da nossa mágoa…
Amar é a parte do beijo
Que não se beija, mas chora…

(Idem, 18).

As sucessivas antinomias que presidem à obra poética de
Pascoaes – apresentadas muitas vezes sob forma de abstracções, para 
tratar temas de carácter geral – não significam desenraizamento do 
nosso poeta. Da ligação com o (seu) mundo e a (sua) terra dão teste-
munho obras como Marânus, em que o visionário não ignora a paisa-
gem física e humana do Marão, ou Arte de ser Português, onde o poeta, 
defensor da identidade, procura revelar aos jovens a «verdade portu-
guesa» (Pascoaes 1991: 124). Ao enquadrar o homem na paisagem, o 
pedagogo crê adivinhar os traços de uma alma e de um mundo genui-
namente lusíadas.

A arte literária de Pascoaes definiu-a Leonardo Coimbra como 
sendo a expressão do sublime, porque não possui a «passividade 
dum escravo que recebe, mas a liberdade duma consciência religiosa
que consente, afirmando a presença dum super mundo espiritual» 
(Coimbra 1983: 53). Na verdade, a sua obra caracteriza-se pelo pri-
mado da imaginação, da inspiração e da intuição: «Quando escreve, 
obedece a uma força que está para além da sua consciência; como a 
sibila, aceita as palavras que lhe ditam, e às vezes mal compreende; 
por isso o seu verbo é escuro (…) fluente, quando não torrencial»
(Coelho 1978: 798).

No pólo oposto de um Fernando Pessoa, que buscou caminhos 
estéticos próximos da lucidez, da intelectualização, da premeditação, 
Pascoaes, homem aberto ao mistério do indivíduo, da sociedade, da 
humanidade surge, paradoxalmente, como «um possesso de abso-
luto, virado para o além-mundo, o reino de Deus e Satã, do Nada que 
é Tudo, o Sobrenatural, o Imaginário, a Quimera» (Coelho s/d: 14).
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É um verdadeiro neo-romântico, na tripla acepção vitalista, saudosista 
e lusitanista (Pereira 1983: 849-853). Na verdade,

os mais românticos dos nossos românticos não foram decerto, nem 
Garrett, nem Herculano, nem sequer os ultra-românticos, mas um 
Gomes Leal, um António Nobre e, porventura, acima de todos, um 
Pascoaes, em cuja mundividência se diria que o romantismo se excede 
a si mesmo (Serrão 1965: 107-108).

2. ANTÓNIO SARDINHA

2.1.   O Integralismo Lusitano 
e seus postulados filosófico-políticos e artísticos

Contrariamente ao grupo da Renascença Portuguesa, o Integralismo 
Lusitano é um movimento com características ideológico-culturais 
bem definidas, cujos membros são partidários mais ou menos obsti-
nados do sistema político monárquico. No entanto, durante a chefia 
de António Sardinha, apesar dos ataques constantes por ele feitos à 
«ideologia republicana», o movimento procurou uma certa abertura. 
Convém referir nesta fase a existência de um Afonso Lopes Vieira, 
que esteve muito ligado ao Integralismo Lusitano e, simultaneamente, 
colaborou na revista A Águia, órgão oficial da Renascença Portuguesa. 
Não podemos, é certo, enquadrá-lo neste movimento, apesar de
Pascoaes laudatoriamente o referir, em O Espírito Lusitano ou o Saudo-
sismo, como um dos «intérpretes do que há de mais íntimo e incon-
fundível na alma e na paisagem portuguesas»(Pascoaes 1912: 12), com 
quem «o espírito lusitano se sentiu revelado e dilatado» (Idem, 12).

Afonso Lopes Vieira estabeleceu, na verdade, «uma ponte entre 
os homens de A Águia (…) e o Integralismo Lusitano» (Quadros 1989: 
87), em versos que procuram exprimir a «alma portuguesa» e que
afirmam o «supremo carácter da Raça» (Vieira 1917; Pereira 1995: 377).

A conduta não de todo sectária dos integralistas é constatada 
também pela união – ainda que temporária – dos homens do Pelicano 
e da Seara Nova, na revista Homens Livres. No seu segundo e último 
número, António Sardinha publicou o artigo «Almas republicanas», 
onde manifesta a abertura do seu movimento a diversos «sectores
do pensamento humano» como o racionalismo e o republicanismo de 
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Seareiros. Assume-se, porém, como adversário «cada vez mais justi-
ficado, mais consciente» de tais ideais, que não proclama e tão só
respeita:

Ora em combate franco ao individualismo na sua maior manifes-
tação: – A Plutocracia, nos achamos aqui, neste reduto, dando as mãos 
fraternamente, criaturas provindas dos mais diversos sectores do pen-
samento humano, desde o senhor Raul Proença (saúdo com respeito 
o meu adversário!), impugnador incansável das verdades semeadas 
pelo Integralismo, até ao meu reaccionarismo, cada vez mais justifi-
cado, mais consciente e mais indefectível (Medina 1978: 100).

Raul Proença tece, no entanto, verrinosas críticas a António
Sardinha, em «Acerca do Integralismo Lusitano». Acusa este movi-
mento de imitação da «maurrasiana filosofia do facto», defendida pela 
Action Française (Touchard 1970: 39-143) e critica-lhe a recusa do pro-
gresso que Sardinha fundamentava, servindo-se das «doutrinas bioló-
gicas de René Quiton».

Na tese O Valor da Raça (1915), que serviu de «dissertação para 
concurso à Faculdade de Letras de Lisboa», António Sardinha expõe 
as suas opiniões acerca do conceito de Evolução:

Eis como o ludíbrio racionalista se socorre dos abusos derivados 
da doutrina de Darwin. A ela pediu a utopia revolucionária a justifi-
cação dos mais dementados gregarismos, tentando explicar o conceito 
milenarista da Cidade – Futura pelo sentido biológico da Evolução 
– segundo o princípio do aperfeiçoamento ideal para que os seus seres 
tendem indefinidamente, através de alterações consecutivas e inces-
santes. A instabilidade arvora-se em segura regra científica e socio-
lógica. Não houve invenção subversiva que não se autorizasse com a 
nomenclatura pomposa do transformismo. Gerou-se a crendice baixa 
do Progresso que os caixeiros-viajantes ostentam pelos botequins em 
luxos intelectuais de ínfima marca. As chamadas «ideias-avançadas» 
ganharam foros respeitáveis, graças a legiões e legiões de primários 
alimentados duma palavrosa cultura oficial. Eu não insisto no rosário 
de desastres a que as sentenças dogmáticas da Evolução arrastaram o
 período histórico que a guerra presente sepulta com duas pazadas
e meia de terra na vala mortuária das cousas sem nome. Basta que assi-
nale a emenda por que está passando o critério correntio de Evolução 
com as descobertas sensacionais de René Quiton.

Evolução já não significa mudança, modificação, mas antes perma-
nência, fixidez. Toda a manobra afincada da Vida se empenha em man-



61

ter integralmente as condições específicas da sua génese. É o princípio 
designado por lei da constância original dos seres.

Para os que dobram o joelho em frente do fetichismo aparatoso 
do Progresso, a ciência aparece-lhes de súbito a informá-los, – oh, que 
desapontamento! (Sardinha 1915: 12-13).

Eis as páginas de António Sardinha a que Raul Proença vai tecer 
uma crítica que fez época. Começa por citar o seu adversário para, 
seguidamente, dele discordar:

«Evolução já não significa mudança, modificação, mas antes
permanência, fixidez». Assim diz Sardinha. Como se dissesse: Cami-
nhar já não significa mudar de posição, mas estar parado (…). As
doutrinas de Quiton, os senhores estão a ver, permitem afirmar que 
cada nação «assenta num inviolável meio vital, o qual consiste no 
equilíbrio constante das condições especiais de que o agregado brotou,
valendo a alteração delas pela queda insanável do organismo». A pri-
meira condição, pois, de toda a política científica é respeitar as primi-
tivas instituições de cada povo, as que constituíram, por assim dizer, o 
seu «ambiente originário». Como dizia Rivarol, res eodem modo conser-
vantut quo generantur (Proença 1964: 76-77).

O integralista Pequito Rebelo consegue, por fim, embargar tem-
porariamente a crítica exposta por Proença com vários argumentos, o
principal dos quais é o foco do pensamento contra-revolucionário:
o antinómio Tradição – Progresso. Em sua opinião, os dois elementos 
do binómio completam-se, sendo o segundo uma continuação que 
tem por base o primeiro e este um prolongamento de si em progresso.
A Pequito Rebelo se deve, de facto, a abertura do conceito de Tradição 
à teoria evolucionista.

Proença não cessa, no entanto, os seus ataques ao Integralismo 
Lusitano, considerando-o agora uma cópia da doutrina de Maurras. 
De facto, António Sardinha foi fiel seguidor do pensamento maurra-
siano, mas foi também ele quem primeiramente impulsionou o estudo 
da Contra-Revolução em Portugal.

E a propósito do carácter reaccionário do movimento, é Pequito 
Rebelo quem o considera uma tendência natural e portuguesa. Reagir, 
para ele, encerra em si a «beleza do agir multiplicada», porque é sin-
toma de vida, em defesa ou cisão contra um adversário que pretende 
anulá-la. É assim que o Integralismo, assumindo o seu reaccionarismo, 
crê e investe no ressurgimento e, neste sentido, opta por uma posição 
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simultaneamente realista e idealista, pela defesa da sensibilidade e da 
imaginação.

A ideologia contra-revolucionária, imbuída do pensamento 
neo-escolástico, é encabeçada por António Sardinha que se declara 
contra a razão, em favor da Inteligência, porque esta,

dispondo do sentido das «relatividades», eleva-se dos factos às leis e 
exerce-se salutarmente pela investigação e pela verificação das deter-
minantes que regem os fenómenos, e do grau de relações que os une 
entre si.

Nunca a Inteligência teve inimigo pior que o racionalismo! O seu 
desprestígio, – o enfraquecimento das suas faculdades lógicas, não se 
filiam em outras causas que não sejam derivadas das mil e uma ideo-
logias com que a Razão-Pura nos abastardou e corrompeu a limpidez 
do pensamento (Sardinha 1929: 12).

Mas o pensamento, para Sardinha, está sempre correlacionado 
com a fé – «Sem crer não se pode querer!» (Sardinha 1915: 173) – 
e com a acção da qual a fé se torna inseparável, tal como o ilustram 
as seguintes palavras:

«O homem nasceu para compreender», preceituam as intelectua-
listas. «O homem nasceu para agir», entendem os pragmatistas. Mas 
como ao começo já era o Verbo e o Verbo se fez carne para habitar 
entre nós, o homem para o que nasceu foi para compreender e para 
agir depois (Sardinha 1929: 38).

A ideologia contra-revolucionária, elaborada segundo as pers-
pectivas do tomismo e da filosofia positiva, assenta em valores como: 
a Ordem, a(s) Liberdade(s), a Desigualdade e a Realeza que existem 
dentro de uma «lógica natural e divina».

2.1.1.  A Ordem: problemática gnosiológica da transcendência

A Ordem surge como um valor essencial, fonte de paz e evolução
de uma sociedade. Esta «Ordem Nova» proposta por Sardinha em
Ao Princípio era o Verbo encontra-se, segundo ele, na organização dos 
seres, dos fenómenos, da natureza, do próprio universo e opõe-se à 
Desordem ou anarquia que é anti-natural. A Ordem proposta por 
Sardinha tem por base a Moral, que concentra a herança secular de 
um comportamento humano, desenvolvido à luz de valores sagra-
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dos e perpétuos, como a Família, a Pátria e a Religião. É assim que o 
nosso autor inicia a sua tese O Valor da Raça com uma citação da obra
La comédie humaine de Balzac, que sintetiza o seu próprio pensamento: 
«J’écris à la lueur de deux vérités éternelles: la religion, la monarchie, 
deux nécessités que les évènements contemporains proclament, et 
vers lesquelles tout écrivain de bon sens doit essayer de notre pays» 
(Sardinha 1915: VI).

Inspirado em Comte, com o intuito de aliar a noção de Ordem 
à de Progresso, António Sardinha é pertinaz defensor da monarquia 
absoluta e seguidor da Tradição católica. O autor assume-se, na ver-
dade, como um radical miguelista, num poema que dedica «A El-Rei 
D. Miguel», em Pequena Casa Lusitana, onde ecoam noções milena-
ristas sobre a visão do rei como o unus pastor:

É de medalha o teu perfil vincado.
Tu, sim, que foste o último Senhor,
Que deste ao ceptro o uso dum cajado
E à Realeza o ofício de pastor!

Ficou suspenso sobre a terra o arado,
Desde que o abandonou o lavrador,
Ninguém o tira donde está fincado,
Não há ninguém que o puxe com vigor!

(Sardinha 1937: 165)

No que diz respeito ao problema da transcendência, o catolicismo 
que caracteriza António Sardinha faz dele um crente, temente a Deus, 
Ser incriado e supremo, adorado enquanto criador, redentor, prin-
cípio, fim. Como presença perfeita, divina Providência, que a tudo 
assiste e preside, ei-lO no soneto «Deus na Planície»:

O Espírito de Deus flutua e erra
Por todo este concavo profundo.
Assim errava Ele sobre a terra
Quando pensou na criação do Mundo.

É noite. Aqui não há mar, nem serra.
Há o infinito, o vago. E cá no fundo
Minh’alma que se excede e que se aterra,
Ó Hálito-Supremo em que eu me inundo!

(Sardinha 1915: 271)
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Todas as determinações do ser do poeta, por mais elementares 
que sejam, representam forças virtuais, em que se afirma uma tendên-
cia para Deus:

Ó Hálito-Supremo!… É noite escura.
É o Criador no enlevo em que eu me alago
Domina e empolga a Sua criatura.

Sucumbe em mim o bicho vil da terra.
E como no Princípio sobre o vago
O Espírito de Deus flutua e erra

(Idem, 271-272).

Ser imperfeito, material, «criatura transitória» ou «bicho vil 
da terra» (de evocação camoniana) é o homem, cuja conduta nem 
sempre é edificante. Consciente disso, não raro, ensombra o poeta a 
sensação do pecado, como acontece no soneto «Moira encantada». 
Nele, a queda ligada ao desejo sensual incontrolado é justificada, 
apenas, porque é aventura marítima, «onda e nave»:

E no delírio em que me esgoto e seco,
Flutua sempre o mesmo corpo de ave!
É longo e fugitivo como um eco,
– não há ninguém que m’o retenha e grave,
porque esse corpo, em quem, pensando, eu peco,
tem tanto de onda, como tem de nave!

(Sardinha 1922: 87)

Em outros passos da sua obra, reiteram-se expressões de pedido 
de perdão por humanas atitudes como, por exemplo, no soneto 
«No Horto», onde António Sardinha cede à prática da intertextuali-
dade exoliterária com aquele que foi, para ele, modelo de arte pictó-
rica – El Greco:

Peço perdão a Deus, se O ofendo e peco!
Mas, distraído da lição dos Salmos,
Vejo florir em torno as açucenas…
Paixão de Cristo no jardim do Greco

(Idem, 50)
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O motivo da Paixão de Cristo é inspirador da pintura clássica, 
que vem estabelecer uma relação dialógica com o poema do século XX. 
É, além disso, elucidativo da crença do poeta que, em outros textos, dá 
relevância a diversos vectores temáticos do cristianismo, como o do 
culto Mariano, que se alia à ideia de protecção maternal, no «Soneto 
de Amor»:

Santa Maria doce do meu sonho,
P’ra ti as mãos com humildade ponho
Nas horas de agonia e de incerteza!

Vejo-te longe, como numa ogiva…
Que a tua graça eternamente viva
E que eu a sirva em terra portuguesa!

(Idem, 70)

António Sardinha, cujo pensamento poético é todo atravessado 
pela religiosidade de feição católica não é, porém, um místico ou 
desenraizado, mas um devoto dedicado a Deus. Incapaz de se alhear 
do mundo terreno, porque é português e meridional (Cidade 1968: 
306), é preso à «carne tão grosseira e cega» que «se abrasa (…) em 
ânsias do Outro-Mundo».

É, contudo, fideísmo o sentimento que revela no soneto «Fome 
de Deus», em que o mundo material cede lugar à Saudade ascético-
-mística, que é desejo do Céu:

Oh alma de Toledo!…
E um frade prega,
– um frade prega, iluminado e fundo!
E até a Carne, tão grosseira e cega;
Se abrasa toda em ânsias do Outro-Mundo

(Idem, 71)

Reveladores de uma veemente religiosidade, dentro dos trâmites 
da Igreja Católica Apostólica e Romana são também os temas versados 
por António Sardinha, nos poemas «Senhora do Ó» (Sardinha 1915: 
19), «Sant’Ana» (Idem, 23), «Hora Cristã» (Idem, 53), «Os Santos Reis» 
(Idem, 71), «Fala San-João de Deus» (Idem, 211), «À Senhora dos Pra-
zeres» (Idem, 181), entre outros, que todos eles reenviam para o campo 
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semântico da hagiologia do cristianismo. São ainda indicadores da sua 
fé os términos das suas obras poéticas com a expressão Finis Laus Deo, 
acção de graças tradutora de toda uma vivência católica. Dela, e da 
confirmada participação do poeta nos rituais a ela ligados, temos con-
creta expressão, através de poemas como o seu soneto Vexilla Regis:

O órgão geme. É Sexta-Feira Santa.
Adoração da Cruz na Catedral.
E sobe o coro numa voz que espanta,
– voz de tragédia e cerração mortal!

Só um madeiro agreste se levanta,
Abrindo os braços negros por igual.
Os padres cantam. E em tristeza tanta
Recorta o incenso a mística espiral.

Soluça o órgão…
Com a Cruz erguida,
Por todo o templo a fé que nos alenta
Entoa um hino à Árvore da Vida.
E eu, pobre criatura transitória,
Enquanto a procissão perpassa lenta,
Julgo assistir ao desfilar da História!

(Sardinha 1922: 43-44)

Mas este tema da religiosidade atinge o paroxismo da intole-
rância, na obra Pequena Casa Lusitana, porque o poeta toca o fanatismo 
religioso, com a apologia feita à Inquisição:

Ó Santa Inquisição acende as chamas!
E no fulgor terrível que derramas,
Vem acudir à Pátria Portuguesa

(Sardinha 1937: 122)

Mais adiante na obra, no poema «Pesadelo», a «Madre Inqui-
sição» angaria feições políticas – às quais em nenhum tempo foi 
alheia – e surge como possibilidade de ressurgimento da monarquia. 
Através da Inquisição, os neo-monárquicos integralistas sentem a 
possibilidade de recuperar o passado absolutista e de repudiar a «moi-
rama nova», constituída pelos republicanos vencedores:
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Ó Madre Inquisição, quem denuncia
Essa moirama nova que eu odeio?
Subiu-lhe à alma a cor de cafraria
– belos tições p’ra ela arder no meio!

Não fez o Santo Ofício o seu ofício,
– e ainda há quem se lembre de o acusar!

(Idem, 184)

O mesmo radicalismo transparece em «Auto-de-fé», onde o 
poeta intransigente pretende a censura, pelo Índex, à obra de Guerra 
Junqueiro 8:

Deitem-lhe os livros todos à fogueira.
E enquanto a chama os lambe justiceira,
Ponham-lhe os santos óleos outra vez!

(Idem, 182)

Um tal anacronismo, «nota que (..) ensombra e prejudica o livro» 
(Quadros 1989: 146), além de politicamente se afirmar como combate 
intemerato ou oposição declarada ao republicanismo, aparece como 
resultado do sentimento de derrota por parte de monárquicos inte-
gralistas.

2.1.2.  A Liberdade, a Desigualdade e a Realeza

Após esta breve análise de como Sardinha concebe a Ordem, veja-
mos como entende a Liberdade. O nosso poeta explica-a como sendo 
uma necessidade intrínseca do homem, embora não seja entendida 
como um fim absoluto. Para António Sardinha, a «liberdade só se 
efectiva quando ponderada pela autoridade» (Sardinha 1915: VIII).

Quanto à Desigualdade, em sua opinião, esta é um conceito cujo 
referente existe concretamente, devido à heterogeneidade do ser 

8 Guerra Junqueiro e António Sardinha foram dois patriotas, embora com um 
diferente sentido de Pátria e uma política antagónica: «Pátria de Junqueiro e Pequena 
Casa Lusitana de António Sardinha marcam os dois extremos antagónicos da longa 
e dramática cisão portuguesa: liberais ou miguelistas, republicanos ou monárquicos, 
partidários da democracia ou absolutistas desta ou daquela cor» (Quadros 1989: 147).
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humano. A igualdade, essa, é um conceito abstracto que, como tal, não 
é aplicável à realidade.

No que se refere à Realeza, esta é, segundo Sardinha, o único órgão 
que pode fundar uma pátria em harmonia. É esta o objectivo da revista 
Nação Portuguesa, que foi decisiva na formação espiritual e política da 
mocidade do tempo. É ainda a Realeza o objectivo declarado do diário 
A Monarquia, onde António Sardinha e Alberto de Monsaraz travam 
um combate heróico a favor da restauração do Regime Tradicional.

2.2.  Os valores artísticos: o anticlassicismo

Quanto à arte, Sardinha concebe-a dentro de dois princípios:
o tomismo e o regionalismo. Este último foi uma das peças essen-
ciais do Integralismo Lusitano e é indissociável do nacionalismo, na 
medida em que propõe uma arte genuína, popular e sem interferência 
de modelos estrangeiros. Cada artista deve desenvolver a arte secular 
da sua região, sem a desvirtuar ou alienar.

O tomismo – doutrina teológica proposta por S. Tomás de Aquino, 
segundo a qual a essência do conhecimento depende simultanea-
mente dos objectos e da forma que o espírito neles apreende – Sardinha 
bebe-o possivelmente através da Art et Scolastique de Jacques Maritain 
(Touchard 1970: 145-147). Esta teoria assenta no postulado de que só 
pela contemplação, enquanto deleitação do espírito, se chega à verda-
deira Arte. Impregnada de catolicismo, a concepção tomista de arte é 
bem diferente da do culto de Beleza e Harmonia do classicismo pagão 
greco-romano:

Arte tipificada, na sua ascendência e nas suas derivantes, a reli-
gião da Beleza, começando como um pecado das pupilas, em relação 
às artes propriamente plásticas, acaba como a demissão da personali-
dade na selva escuríssima do Não-Ser. Produto fatalíssimo do indivi-
dualismo, inaugurado com as utopias anti-humanas dos humanistas, 
coroa por uma total decapitação das grandes aspirações da existência 
(sexualizadas agora até ao extremo de se pedir à comoção artística um 
aumento ou um sucedâneo das baixas comoções do instinto), a demên-
cia quinhentista de uomo único (…). O divórcio entre a sensibilidade 
e a fé, denunciado por Paul Claudel como uma das taras piores que 
recebemos da Renascença, conduziu-nos, por supostos caminhos de 
veludos e rosas, ao vácuo imenso dos «paraísos-artificiais», que, sendo 
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o templo em que mais dignamente se celebra a Religião da Beleza, são 
muitas vezes a ante-câmara, ou do suicídio, ou da loucura (Sardinha 
1927: 301).

Contra esta concepção de arte pagã, propôs António Sardinha 
uma nova e autêntica noção de Arte, em que o feitor ou artista não é 
encarado como vate ou ser excepcional e iluminado, mas antes como 
ente limitado que opera:

Eis porque, longe de se reputar, pelo dom que o habita, um 
emancipado dos preceitos ordinários da existência, antes a eles se deve 
submeter com a mais heróica e fecunda conformação. Do artista que 
compõe ao artista que executa, – do arquitecto ao pedreiro, do escritor 
ao salariado das nossas oficinas, prostituídas pela invasão da máquina 
que, em lugar de reabilitar o operário, o escravizou e rebaixou ainda 
mais, não se julgue que a diferença é intransponível: Todos eles criam, 
e assim, porque dominam a matéria e a afeiçoam aos ditames da sua 
razão, todos continuam a obra de Deus, que é uma criação incessante 
(Idem, 302-303).

2.3.  O conceito dinâmico de tradição e seus valores

A doutrina do Integralismo Lusitano, pensamento contra-revolu-
cionário e radical, modela as suas concepções dentro de duas perspec-
tivas: a histórica que, como já vimos, assenta num conceito dinâmico 
de tradição e a nacionalista. Esta engloba a própria concepção artís-
tica ou estética já abordada e aspectos que merecem realce, como o 
sebastianismo, o lusitanismo e o Saudosismo. Em Na Corte da Saudade, 
coexistem as três componentes e, por vezes, interpenetram-se, como o 
manifesta a dedicatória de António Sardinha a outro integralista, na 
abertura da obra:

A Luís de Almeida Braga, meu irmão na religião do Encoberto, 
em lembrança dos caminhos sentimentais do exílio que ambos pisa-
mos Garretteanamente (Sardinha 1922: 7).

Escrita em verso, Na Corte da Saudade tem por finalidade a reno-
vação da mentalidade portuguesa, dentro de uma linha lusitanizante 
e tradicionalista, pois nela está bem presente o apego à terra e ao seu 
perfil humano multissecular e ancestral. A própria citação do soneto 
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castelhano que inicia a obra não é mais do que a expressão nostálgica 
da pátria distante, como o confirma a chave que o encerra:

Iba soñando estrofas tu corazon jugoso,
Com plenas de Saudade, que el Tajo caudaloso
Las llevó hacia tu amada tierra de Portugal…

(Idem, 12)

2.3.1.  O lusitanismo: Sebastianismo e Saudosismo integralista

O lusitanismo de António Sardinha é comprovado pelo conjunto 
da sua obra poética, nomeadamente, Na Corte da Saudade, onde, logo 
após a abertura, é feita a «Invocação» a D. Sancho II, o rei que preferiu 
o desterro, em terras de Espanha (em Toledo), à vida de destronado a 
que o votava a Pátria. O poeta, identificado no sofrimento com o rei 9,
afirma, logo no soneto I: «Foste p’ra mim um Portugal Pequeno». 
E, mais adiante, o poeta-rei é a encarnação do sentimento saudoso:

Onde me trouxe, errando, a minha sorte!
Trouxe-me à capital do Outro-Mundo,
– trouxe-me ao purgatório da Saudade!

(Idem, 16)

Pela reminiscência, ou pela identificação projectiva com o 
monarca ancestral, o poeta afirma conhecer a cidade de Toledo sem 
a ter visto:

Longe, bem longe, numa pátria mansa,
eu já te conhecia sem te ver!
Nem mesmo sei porque entranhada herança
tu vives tanto dentro do meu ser!

Talvez seja porque em ti descansa
esse que em ti penou até morrer! (Idem, 17).

9 Durante a efémera governação do «Presidente-rei» Sidónio Pais, António 
Sardinha foi eleito deputado e fez parte da combativa minoria monárquica com 
assento na Câmara. Proclamada a Monarquia no Porto, em Janeiro de 1919, António 
Sardinha tomou parte muito activa nesse movimento, cujo malogro o obrigou a exilar-
-se em Espanha durante vinte e sete meses.
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No passo seguinte, além de referir directamente o rei, fá-lo
recobrar o trono perdido, ao reapossá-lo «de estranho de fatal poder!». 
D. Sancho – a expressão da Saudade, porque composto de desejo e de 
lembrança – encarna na figura do Desejado, que volta para governar:

Rei destronado, no maior segredo
ei-lo reinando sobre um vago povo

(Idem, 18)

Em outros passos, António Sardinha enlaça o Sebastianismo 
com o Saudosismo, no duplo aspecto da lembrança nostálgica e do 
«Encoberto», como no caso do soneto «Triste Fado». Ao referir-se a 
D. Sancho, associa-o à figura de D. Sebastião e este à esperança no
ressurgimento nacional:

E penso no teu reinado que não finda!
Lembra-me alguém que está p’ra vir ainda,
– teu sucessor em tão pesada herança!
Rei da Saudade, é o meu fantasma incerto,
quando é que tu, p’lo braço do Encoberto,
irás sentar-te nos jardins da esperança?

(Idem, 94)

A ideia do renascimento pátrio, ligado ao mito sebastianista, 
aparece ainda encarnada na figura de Egas Moniz, símbolo de por-
tugalidade que, por entre o nevoeiro, surge para «acudir a um reino 
pequenino». Mas o poeta, identificado com ele, aspira ir mais longe e

abrir caminho ao Portugal-Maior!
Egas Moniz… E dentre o nevoeiro
Contempla-me o barão assinalado

Só para acudir a um reino pequenino
afronta a ira negra do destino
e torna-a branda com o seu suor.

Errante como ele em terra alheia
pudesse a dor que o peito me golpeia
abrir caminho ao Portugal-Maior!

(Idem 79-80)
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O «Portugal-Maior» não é agora um império em extensão, feito de 
terra e mar. Trata-se de um império em profundidade, da identidade 
e da cultura portuguesas, que pretende ver reabilitadas. Para além do 
Sebastianismo, António Sardinha reconhece também na Saudade o 
sentimento intrínseco e genuíno do povo português:

Essa palavra «Saudade»
Se um português a inventou,
foi em Toledo, – jurava! –
que ele a chorar a soltou

(Idem, 22)

A mesma ideia da Saudade como sentimento ôntico do povo
português é reiterada no soneto «Na glória da tarde»:

– Seja a Saudade embora portuguesa,
quem sabe lá se foi aqui nascida?!

(Idem, 81)

É, porém, no heptassílabo «Variações da Saudade, sobre velhos 
motivos» que, além do idealismo saudoso surgir como componente 
espiritual do homem luso, também a literatura portuguesa é enten-
dida como expressão do Saudosismo. Na segunda estrofe do poema, 
António Sardinha refere os versos de Garrett, com o título «Saudades»,
que provam como o sentimento enforma a psique nacional. Na ter-
ceira estrofe, menciona António Nobre como poeta da Saudade e, nas 
seguintes, evoca a gran coyta do corazon e a poesia do período dioni-
siano. Seguidamente, assomam as imagens da «Joana que patos guar-
dava», da «Nau Catrineta», de «Inês de Castro e do Prestes Joham», 
cujo sentimento ôntico é saudoso.

Em suma, é opinião de António Sardinha a de que toda a
Saudade não é senão reflexo de uma Saudade maior: a do Divino.

Não vás, ó águia, tão alta,
teus voos tentam os meus!
Saudades, – sei lá! –, de nada,
– talvez Saudades de Deus!

(Sardinha 1915: 124)
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Quer o Saudosismo, quer o Sebastianismo são a afirmação da 
insatisfação presente, tentativas de dissolução da crise de identidade 
e de superação da decadência portuguesa, de que António Sardinha 
tem consciência, como podemos verificar no soneto «Vila Viçosa»:

Eram de noite, lívidos, dantescos,
no paço do reguengo os dois Amantes.
Pinta a Saudade a esmalte velhos frescos
Quanto não diz esta palavra: – «Dantes»!

(…)

Mas o palácio é mudo, – não n’o acordem
Num sonho que é sinal de mau agoiro
lá dentro está dormindo Portugal!

(Idem, 79-80)

É o Portugal dormente que António Sardinha visa despertar na 
sua obra poética, mas sobretudo e, de modo explícito, nos seus trata-
dos em prosa. Na sua tese O Valor da Raça – de cariz crítico e revolu-
cionário – numa linguagem objectiva, é reiterada a mesma convicção 
íntima do atraso de Portugal em relação ao resto da Europa e a ideia 
de que a supressão deste desajustamento só será alcançada pelo enal-
tecimento da identidade perdida. Deste modo, Sardinha exorta os
portugueses ao reencontro da sua alma antiga, violada pela intro-
missão estrangeira:

Não desencorajemos por isso! Mora connosco desde o começo 
a força duma pátria e o poder invencível duma tradição: o tremendo 
eclipse que pesa sobre nós, (…) não é senão o castigo que nos pertence 
sofrer pelo abandono a que largámos o que era nosso e com tanto custo 
o ganháramos, tão depressa nos chamaram da margem com qualquer 
improviso de contrabando (…). As consequências do desvio padecido 
medem-se bem pelos poucos passos a que estamos dum precipício sem 
remédio. Para sermos povo, o Lusitanismo nos ensina que não precisa-
mos de pedir licença à Espanha. Para nos governarmos em harmonia 
com a nossa natureza, não são as panáceas dos mil e um profissionais 
da Salvação-Pública que nos hão-de conceder a finalidade obliterada 
e sem a qual escusado é pensarmos em seguir caminho. Uma outra 
mentalidade, felizmente, acorda para o mundo, já farto de subjecti-
vismos subversivos; que, inculcando-se como redentores da velha dor 
humana, só a aumentaram e exarcebaram, roubando-nos ainda por 



74

cima os infinitos reforços morais da alma rijíssima de antigamente 
(Sardinha 1915: 172-173).

E, mais adiante, António Sardinha exprime a «certeza da Raça» 
como factor de primordial importância no nosso ressurgimento nacio-
nal, pois que «ninguém se mete a andar sem ter confiança em si». Em 
sua opinião, só com a «ideia da Nacionalidade reelaborada na razão 
inviolável de nós mesmos é que o dia de amanhã estará connosco, – 
connosco que sentimos nas veias a revivescência admirável do Luso 
que desfalece, mas que nunca se rende» (Idem, 174).

É assim que ser saudosista ou sebastianista não se reduz a uma 
atitude de recuo no tempo ou de espera inútil. Sê-lo é, para António 
Sardinha, o assumir da ontológica portugalidade, com abertura para o 
futuro.

A propósito do Sebastianismo, o próprio autor o classifica de 
«filosofia da nossa Raça», porque é «interpretação psicológica da nossa 
história» e crença no «grande amanhã de Portugal» (Idem).

2.3.2.   A defesa de uma arte e literatura nacionais do doutri-
nador e a peninsularidade do poeta

A crença no futuro, tendo como modelo um passado tradicional 
mais ou menos remoto, mas sempre português, é, como vimos, cara 
a António Sardinha, que dedica especial atenção às figuras dos «ven-
cidos da vida», tomados como directos inspiradores dos primeiros 
integralistas. Mas os grandes mestres da Contra-Revolução são, a seu
ver, os constitucionais arrependidos da primeira geração romântica, 
Herculano e Garrett, amplamente citados na sua obra e inspiradores da 
mesma. Nela ganha especial relevo, por exemplo, o tema garrettiano
– também analisado por Oliveira Martins e Teófilo Braga – das rela-
ções entre os dois estados peninsulares. António Sardinha aborda-o 
profundamente, no último capítulo da sua tese O Valor da Raça e
faz sobressair as diferenças entre os dois povos, ao decidir por uma 
«apologia do nosso particularismo» e por um encorajamento à especi-
ficidade da «Raça Lusa».

Faltam ao nosso vizinho o senso da Medida e o amor da Propor-
ção que tanto individualizam no pendor oceânico o pequeno dolicoide 
(português), em nada parecido, em tudo divergente.
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(…) A aventura ultramarina divide bem a psicologia dos dois 
povos, já tão divididos pela disposição natural que entre os Lusitanos 
enterrava os mortos e entre os Iberos os abandonava às aves de rapina 
(Idem, 169).

O mesmo tema da identidade e da alteridade é desenvolvido 
por Sardinha, na colectânea integralista A Questão Ibérica, no capítulo 
«O Território e a Raça», onde o autor evidencia o carácter afectivo do 
povo português, contraposto à «Castela arrogante»:

Castela não conhece a linguagem branda do coração. Vibra e 
desfaz-se toda nas alucinações sangrentas da Epopeia. A Epopeia 
importa consigo uma origem guerreira, apenas verificável numa raça 
ocupadora. Já não acontece o mesmo com o lirismo galaico – lusitano. 
Filho da terra, balbuciando queixas ingénuas, em que o fio corrente 
da emoção é esmaltado de delicadas comparações naturalistas, só uma 
comunidade que pratica a agricultura, e ama o «verde pino», e sabe o 
regresso das Estações, é que o poderia sentir e erguer-se a tamanhos 
voos de sensibilidade. Essa comunidade tinha de ser forçosamente 
autóctone (Sardinha 1916: 49-50).

A peninsularidade do poeta, acentuada nos anos do exílio 
em terras de Espanha, não vem retirar à sua obra o lugar cimeiro
ocupado pelo lusitanismo tradicionalista. Sobretudo nos seus tratados 
em prosa, onde recusa toda a espécie de «subjectivismos subversivos» 
e se propõe ser objectivo, António Sardinha é verdadeiro defensor da 
portugalidade.

Em Aliança peninsular, a implícita unidade entre os dois países 
confinantes pela situação geográfica determinava-a António Sardinha
«exactamente no dualismo político, inconversível mas concordante 
das duas soberanias em que Portugal e Espanha se expressam para 
melhor garantia do seu interesse comum» (Sardinha 1972: VII).
A aliança peninsular não é, assim, a perda da identidade, mas
«o meio mais adequado para disciplinar as nossas relações de vizi-
nhos» (Saraiva 1972: VII). António Sardinha não acalenta, na sua obra 
em prosa Aliança peninsular, ambições unitaristas ou unionistas. Pelo 
contrário, «uma aliança desempenha (…) as funções de um potente
travão; pode tomar-se como um instrumento dissuasivo a conter
instintos de atropelo e impulsos de ofensa» (Idem, VIII).
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A par de Sardinha, e numa mesma linha de pensamento, o inte-
gralista Pequito Rebelo deseja que a união peninsular «se manifeste 
numa unidade moral que combine a independência com a aliança, a 
vizinhança com a amizade» (Rebelo 1972: CXXXI).

Contra o iberismo anti-nacional ou desnacionalizante se afirma 
energicamente António Sardinha, enquanto tratadista, ao asseverar 
que

O sentimento da unidade hispânica (…) não é a utopia aberra-
tiva do Iberismo, negando a Portugal, como doutrina absorcionista,
os direitos eternos da sua independência. É antes a confirmação da 
parte que aos portugueses pertence, como nação autónoma, dentro da 
história imortal da Península (Sardinha 1972: X).

Se nas obras doutrinárias a «unidade hispânica» é determinada 
pelo «dualismo político» (Idem, VII), no que se refere à obra poética de
António Sardinha, o acentuado hispanismo não se cinge às questões
de uma aliança preservadora de identidades. Espanha, em poesia, 
deixa de ser somente o país vizinho e passa a ser «Castela-Mãe», 
havendo mesmo uma conexão com a alteridade, pela adesão às
formas de pensar e de sentir espanholas. Por exemplo, no soneto «Fala 
do silêncio», o poeta declara a sua união simbiótica com a cidade de 
Toledo. Esta é sangue que lhe corre nas veias:

Toledo, cor de sangue, à lua-cheia!
Oh que relâmpago esse de epopeia,
passando em minhas veias devagar!

(Sardinha 1922: 46).

Mais elucidativo desta peninsularidade do poeta António
Sardinha é o soneto «Madre Hispânia». Logo na primeira quadra, 
são apresentadas duas entidades diferentes, representativas dos dois
estados Ibéricos:

Tocámos um no outro levemente.
– «Sou de Aragão»… – «E eu de Portugal!»

(Idem, 75).

Mas entre ambos dá-se um encontro, «hóstia humana, vida
imortal» e o poeta, em «comunhão tamanha», perde a sua identidade, 
anula-se, funde-se com o país vizinho:
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Ao alto, nos vitrais, findava o dia.
— «Sou de Aragão!» E enquanto respondia,
Sentimos ambos que éramos de Espanha!

(Idem, 76).

Com estes poemas, António Sardinha desdiz o que nos seus traba-
lhos críticos e doutrinários assevera: a existência de uma psique parti-
cular portuguesa, que corresponde a uma forma peculiar de sentir.
A própria concepção de uma arte lusa, singular, nacionalista, regiona-
lista, que desenvolve nos seus tratados em prosa, é princípio ignorado 
ou esquecido em poesia, quando sente e vê pelo olhar de Dominico 
Greco e possibilita a penetração da arte estrangeira na sua obra:

Pergunto muita vez se me pertenço,
– ou se pertenço ao teu rebanho escuro!

Por entre fumos lívidos de incenso,
em ti me encontro, quando me procuro!
Nem imprimindo o rosto sobre o lenço,
eu deixaria um traço mais seguro!

(Idem, 59).

Seguidamente, o poeta evoca o «mestre das Sombras», onde espe-
lha «todo o segredo que a sua alma esconde» e declara não só per-
tencer à obra daquele, mas ao próprio sujeito, com quem se identifica 
pela «consanguinidade»:

Não sei porquê, mas sei que és meu parente!

(Idem, 60).

António Sardinha também se identifica ao pintor pela opinião 
e pela forma de apreensão do real. O seu poema-visão da cidade do 
exílio tem correspondência exacta – confirma-o – à de El Greco, na 
sua pintura Planta e Vista de Toledo. É indubitável que este quadro 
foi modelo de inspiração e de referência do soneto «Solar da Morte»:

Cidade de agonia e bruxedo,
tu és uma paisagem de Outro-Mundo!
Quem te roubou um dia o teu segredo,
ficou p’ra toda a vida moribundo!
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Guardada nos meus olhos, ó Toledo,
tu cantas nas visões de que me inundo!
Lembras-me um lago marasmado, quedo,
onde há tesoiros a chamar do fundo!

Quero-te assim como te quis o Greco,
reinando em minhas veias como um eco,
– nem mesmo eu sei de que fatal orgia!

Ó cor de sortilégio e encantamento,
o teu pintor de sombras, macilento,
foi pintor apenas do que «via»!

(Idem, 31-32)

Planta e Vista de Toledo – pintado entre 1608-1614
(Museu de El Greco, Toledo)

 
Modelo de inspiração do soneto «Emigrados» foi também a pin-

tura de El Greco, Entierro del conde de Orgaz, que Sardinha teve ocasião 
de apreciar, pois o poema é a explicação da obra pictural, nos seus 
diversos planos. Entre a entidade estrutural e o poema pode consi-
derar-se mesmo a existência de intertextualidade exoliterária hetero-
autoral.



Entierro del conde de Orgaz – 1586, El Greco

(Igreja de S. Tomé, Toledo)
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Toledo, Funerais de D.Quixote,
(Ou seja o enterro do Senhor de Orgaz).
Vamos descer à luz do mesmo archote,
– vamos descer à cova em que ele jaz!

Olhai-vos bem! Quem há que não se note
por entre a procissão que ali se faz?!
Oh grande ajuntamento, cujo mote
foi sempre a guerra por amor da paz!

Oh grande ajuntamento! E nós descemos.
Somos dum mundo já que não existe,
– somos dum mundo que perdeu os remos!

Irmãos de D. Quixote macilento
ó cavaleiros da Figura-Triste,
quando será o nosso enterramento?

(Idem, 47-48).

Nos dois primeiros versos do soneto, a referência ao título do 
quadro de El Greco, Enterro do senhor Orgaz, corresponde ao plano 
principal da pintura. O terceiro verso, pelo vocábulo «archote», e a 
totalidade da quadra seguinte, pelas referências à «procissão que ali 
se faz» e ao «grande ajuntamento» de cavaleiros, denunciam a obser-
vação pictória que se torna em modelo de inspiração e que é apresen-
tada no seu segundo plano. Os tercetos, diversamente das quadras, 
abandonam a «descrição» plástica para integrarem a parte reflexiva do 
soneto. Ambos são a tradução consciente da decadência, pelo enterro 
dos valores de outrora. Demonstram-no a utilização da primeira pes-
soa do plural e o possessivo «nosso», que se referem ao próprio Antó-
nio Sardinha e aos cavaleiros do passado, com os quais se identifica, 
pelos valores monárquicos e pelo ideal cruzadístico dos que faziam 
guerra «por amor da paz».



III – PARTE

ANÁLISE COMPARATIVA E CONTRASTIVA
DAS CORRENTES INTEGRALISTA

E SAUDOSISTA,
ATRAVÉS DOS SEUS PRINCIPAIS MENTORES,

TEIXEIRA DE PASCOAES
E ANTÓNIO SARDINHA





1. INTRODUÇÃO: QUADRO SINÓPTICO
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2. O PENSAMENTO POLÍTICO

Teixeira de Pascoaes e António Sardinha, dois vultos cuja pro-
dução literária e filosófica são inconfundíveis, autónomas, distintas, 
são fruto de uma mesma época, à qual imprimiram a marca específica 
e peculiar do seu estro.

As suas posições e doutrinas, mais divergentes do que conver-
gentes, mais antagónicas do que coincidentes, tocaram-se, no entanto.

Pascoaes, cuja filosofia de teor metafísico e misticizante está
voltada para a problemática sócio-política, mas sobretudo existencial, 
pretende o ressurgimento de Portugal com a República e é homem da 
Revolução. Face ao problema político, confessa: «a tradição e a revo-
lução, o passado e o futuro em amorosa concordância, eis o nosso 
ideal» (Pascoaes 1991: 69).

António Sardinha, o grande mentor do Integralismo Lusitano, 
funda a sua doutrina no primado da política, embora venha seguida-
mente a apoiá-la numa base filosófica – e é um dos mais importantes 
espíritos, que veio quebrar o silêncio reinante na Contra-Revolução. 
O seu intuito, deliberadamente expresso na primeira página da 
revista Nação Portuguesa, é a «monarquia tradicionalista antiparla-
mentar» (Sardinha, 1914: 1). E no cumprimento deste propósito crê, 
com Pequito Rebelo, que têm a «bênção dos mortos, a enorme força 
sentimental da tradição» (Rebelo 1945: 98-99).

3. A PEDAGOGIA

Na mesma linha tradicionalista, António Sardinha concebe a
educação e a pedagogia dentro dos moldes da escolástica. Pretende 
que o ensino contribua para a depuração da língua e opõe-se ao empi-
rismo. O sistema educativo por ele proposto é reflexo e cumpre os 
objectivos da campanha integralista. Condena a «influência nefasta 
dos enciclopedistas», as reformas pombalinas no sistema educacional 
e a figura de Jean-Jacques Rousseau, que considera responsável pela 
degenerescência europeia, do ponto de vista ético, social e filosófico. 
Quanto à atitude do Marquês de Pombal, a que Sardinha se opõe, 
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resume-a à expulsão dos Jesuítas do campo pedagógico. A adesão à 
pedagogia humanista católica de Jesuítas, mais uma vez, deixa con-
firmada a coerência de Sardinha à doutrinação religiosa que sempre 
professou. Convém, assim, referir que a educação preceituada pelo 
Integralismo é clássica, se dela exceptuarmos os vectores pagãos.

Se, em matéria de arte, António Sardinha condena o classicismo 
pela falta de decoro, é defensor das humanidades como a melhor das 
pedagogias,

pois não foram os Jesuítas grandes cultores do ensino das «humani-
dades»? Nem tudo, portanto, era mau no Classicismo! Mas o bom, 
não podia durar muito, encarregando-se Pombal da sua morte. Com a 
expulsão dos Jesuítas no tempo de Pombal começou verdadeiramente 
a crise moral e intelectual da nacionalidade. Os padres do Oratório, 
paladinos dos métodos cartesianos, sustavam ainda a decaída inevi-
tável, que se consumou ruidosamente em 34, depois de extintas as 
Ordens Religiosas. A Primeira geração romântica, dotada duma perso-
nalidade que não é lícito recusar-lhe, é por isso, filha da pedagogia 
tradicional. Afrouxa-se o ensino das Humanidades e com a retórica 
invasora do constitucionalismo, o que consegue atenuar a quebra das 
nossas faculdades lógicas são os estudos experimentais das ciências 
de observação, que, por seu turno, não tardariam a agravar a enfer-
midade, criando, principalmente nos médicos, a superstição mate-
rialista, de que Bombarda foi o exemplo rematado. Voltou, é certo, o 
ensino congreganista. Voltaram em relativa liberdade os Jesuítas. Mas 
esses mesmos transigindo com o preconceito do século, relegaram as 
Humanidades para um plano inferior, dispensando a sua actividade 
às investigações naturalistas de que a Brotéria registou a documen-
tação honrosíssima (Sardinha 1929: 199-200).

António Sardinha que, no texto citado, se revela um admirador 
da «primeira geração romântica, dotada duma personalidade que não 
é lícito recusar-lhe» (Idem, 199), apoiado nas figuras dos «vencidos 
da vida», condena porém o ultra-romantismo e «o vento doido do 
Romantismo» (Sardinha 1972: 337), correntes que contribuíram para a 
degenerescência da cultura.

A educação integralista, sem propor uma didáctica própria, nem 
contrariar alguns abusos e inflexibilidade da pedagogia tradicional, é 
de tendência moralizante e insiste em formar almas, moldar compor-
tamentos, criar seres tementes a Deus e serviçais à Nação, numa linha 
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contrária às «ideologias saídas da inspiração dementada de Rousseau» 
(Idem, 338).

Pascoaes, com Leonardo Coimbra (o grande pedagogo da Renas-
cença Portuguesa), encontram-se no lado oposto de António Sardinha, 
no que diz respeito à pedagogia. Tendo em conta Rousseau, o lado 
«romântico» e heterodoxo da questão, substituem os intuitos mora-
lizantes por uma grande preocupação existencial. Insistem na neces-
sidade de uma reforma que abarque todos os graus do ensino e que 
venha contrariar o instituído, onde predomina «o figurino francês de 
mistura com a asneira nacional» (Coimbra 1911: s/p).

Consciente de que a instrução é veículo do ressurgimento de
Portugal, Pascoaes publica a obra programática Arte de Ser Português, 
que pretendeu introduzir no ensino Secundário e onde ousou propor a 
didáctica da portugalidade, «cujo conhecimento se impõe como força 
reconstrutiva da Pátria, dentro do seu carácter, da sua alma tradi-
cional evoluída até ao grau de perfeição atingido pelo espírito humano, 
no século presente» (Pascoaes 1991: 6). O seu propósito é didáctico
e os seus princípios reformadores visam a revelação aos alunos da 
«verdade portuguesa» (Idem, 124), concentrada no subjectivismo reli-
giosista da Saudade.

O Integralismo Lusitano e o Saudosismo, ao apresentarem duas 
propostas distintas, confluem no entanto no plano pedagógico, no 
propósito de superação do empirismo que então vigorava.

4. A SOCIEDADE. SEUS VALORES MORAIS E RELIGIOSOS

No que diz respeito à forma de encarar a sociedade, a hierarqui-
zação feita por Pascoaes, em Arte de Ser Português, que tem no topo a 
Pátria e Deus, coincide de algum modo com a integralista, embora esta 
seja mais restrita e parcial, menos englobante e universal.

Pascoaes coloca na base da sua visão piramidal da sociedade o 
reino mineral, seguido do vegetal, dos seres animais e humanos e, no 
topo, dos seres espirituais, como a Família, a Pátria e a Humanidade, que 
participam da ideia de perfeição e espiritualidade superiores: Deus.

António Sardinha, cujas doutrinas filosóficas estão ao serviço
da teoria política integralista, esquece os reinos mineral, vegetal e
animal e começa por se debruçar sobre a Família que concebe, não 
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como o cume, mas como o alicerce da sociedade. Daí chega, tal como 
Pascoaes, à ideia de Pátria que o Estado coordena e Deus protege:

Reconstituamos, pois, a sociedade, reconstituindo a Família, 
agrupamento fundamental e primário, na sua íntima composição
monogâmica e territorial. Da Família, iremos ao Município e à
Corporação. Do Município e da Corporação, somados organicamente 
na Província, sairá a Pátria, servida nos seus fins superiores pela acção 
coordenadora do Estado (Sardinha 1924: 312-313).

Sendo as políticas de ambos os autores divergentes, o conceito 
de Pátria ideal também difere, assim como o conceito de Deus. Para 
António Sardinha, Deus é concebido dentro do âmbito da Igreja Cató-
lica, Apostólica e Romana, «Mestra do Homem», e a sua religiosi-
dade vai-se aprofundando ao longo da obra, no decorrer da sua vida.
No jornal integralista A Época, do qual Sardinha foi colaborador, em 
11 de Janeiro de 192510 – data da morte do poeta – surge um artigo que 
lhe é dedicado, onde confirmamos que

O Sr. Dr. António Sardinha, catholico convicto e praticante, rece-
bera ao sentir avizinhar-se a morte, os auxílios da Religião, tendo (…) 
comungado à missa celebrada no seu quarto pelo Rev.mo Prelado da 
Diocese.

Em todos estes actos, mostrou o malogrado escriptor a mais 
admirável resignação e edificante piedade christã (Sardinha 1925: s/p).

Mais adiante, no corpo da notícia, é acrescentado que «a Egreja, 
perde, como a nação, um dos seus filhos devotados» (Idem).

Para Pascoaes, Deus é a suma ideia de espiritualidade que não
se identifica com a concepção de transcendência da igreja católica. 
Contra esta ortodoxia, Pascoaes abertamente se declara, ao afirmar:

Eu creio que conviria imenso à República e a Portugal, não a sepa-
ração das Igrejas do Estado, mas a separação de Roma, podendo talvez 
eliminar-se o alto clero que foi quase sempre uma nódoa estrangeira 
na nossa Pátria, à semelhança dos políticos (Pascoaes 1920; 1991: 16).

10 O artigo do jornal A Época, relativo à morte de António Sardinha, foi por
nós digitalizado e surge na íntegra, no final deste item 4, com o título: «Dr. António 
Sardinha».
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Além disso, só pela crença num Deus heterodoxo se compreen-
dem afirmações como «O tolo, desde que viu Cristo, rei dos fantasmas, 
é também um fantasma» (Pascoaes 1924: 103) ou ainda a subversão 
pela inversão dos valores propostos pela tradição católica: «O lume do 
inferno é riso e é dor a luz do céu» (Idem, 115).

Mas o carácter idealista e espiritualista de Pascoaes, como o
simbolismo filosófico e religioso que o poeta encontrou na Saudade 
aproximam-no do catolicismo. E, se não é católico, Pascoaes valoriza 
a religiosidade, pois, em sua opinião,

o sentimento religioso é próprio do homem, faz parte do seu ser moral 
como, por ex., as orelhas e o nariz fazem parte do seu ser corpóreo.
É mesmo o que há de mais alto na alma do homem; é a força que o 
eleva acima da animalidade e que, em dados momentos, produz as 
grandes obras de heroísmo e as grandes virtudes. O sentimento reli-
gioso é a única força do homem criadora: o sinal de que o homem vive 
moralmente (Pascoaes 1920: 16).

A própria Natureza, para Pascoaes, é espírito espraiado de diver-
sos modos e encarnando nos corpos de diferentes maneiras, como a 
alegria, o amor e outros sentimentos que advêm todos da Origem ou 
«ponto ideal». A obra pascoalina transmite avultadamente a ideia de 
participação de Deus nos seres, mas a criação, ao sair das mãos do 
Criador, «afasta-se do seu autor, cai em sentido oposto à sua origem 
divina, como a água mana em sentido contrário à fonte» (Mendes 
1979: 87). Compreende-se, assim, o anseio de libertação do material ou 
corpóreo que a tudo preside, facto que legitima a opinião de Ambrósio 
de Pina, quando afirma que «o panteísmo de Pascoaes parte da Natu-
reza para o Criador e não do Criador para a Natureza» (Pina 1958: 2). 
E, mais adiante, acrescenta:

A natureza é uma teofania por onde Deus simultaneamente 
espraia a sua vida e simultaneamente a recolhe a si. As coisas são mais 
ou menos perfeitas, conforme Deus está nelas mais ou menos presente. 
A escala dos modos de Ser, forma um só Deus. No universo, há um 
evolucionismo panteísta (Idem, 2).

A moral do Saudosismo é, assim, a forte expressão do contacto 
íntimo com Deus, enquanto para os integralistas ela representa uma 
síntese do comportamento humano, depurado pela tradição secular.
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A Época, 11 de Janeiro de 1925

5. DOUTRINA E FILOSOFIA EM TEIXEIRA DE PASCOAES
 E ANTÓNIO SARDINHA: DOIS «EDIFÍCIOS METAFÍSICOS»

Outro ponto que merece especial relevo é o tipo de filosofia defen-
dida por António Sardinha e Teixeira de Pascoaes. O Integralismo 
como o Saudosismo foram envoltos pela ambiência evolucionista e 
positivista, que assimilaram de modo desigual.

Contra o positivismo directamente se ergue Pascoaes, em O Pobre 
Tolo:

A Sr.ª Júlia é penhorista, esposa do Sr. Antunes dos negócios, 
descendente de Mercúrio e representante, na terra, de todos os demó-
nios positivistas e ordeiros (Pascoaes 1924: 74).

Mas a favor da mesma filosofia se mostra António Sardinha, 
quando em O Valor da Raça defende a ordem, ao dizer que:

o culto da Disciplina cativa a juventude. São os melhores ditames do 
positivismo que a atiram para a Fé e para a Pátria (Sardinha 1915: 173).
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Os dois autores reagem, no entanto, contra o cientismo excessivo, 
contra o materialismo, que António Sardinha negativamente consi-
dera sectário (Idem, 14) e contra o racionalismo naturalista. A propó-
sito deste, Pascoaes escreve: «A razão é um produto da velhice, como 
as brancas e o reumatismo» (Pascoaes 1924: 74).

Ambos os autores aderem a uma linha idealista, com métodos 
diferenciados. Pascoaes valoriza o pensamento, tenta harmonizar con-
trários, dissolvê-los até ao Irracional, ao Absurdo (Mendes 1979: 112), 
únicas dialécticas que perduram. Em O Pobre Tolo, declara:

O eu não existe. Representa uma ficção como o número 1; é uma 
cousa absurda, a coluna de Vendôme que os comunistas derrubaram 
em 1870. Mas a coluna levantou-se, de novo, sobre a terra. É uma cousa 
absurda e, por isso, indestrutível (Idem, 164).

Inspirado em Leibniz, considera que os seres comungam uns dos 
outros e da Origem, local de onde se espraia a ramifica a sensibilidade 
do Universo e de onde provém o homem. Quanto mais as consciên-
cias e o pensamento participam de Deus -mónada suprema – maior 
é a possibilidade de conhecer e abarcar o universal. Vejamos como o 
«pobre tolo (…), um sonho de Deus que não encarnou inteiramente» 
(Idem, 7-8), comunga dos outros seres materiais e espirituais, não 
sendo «nem corpo nem espectro, mas um outro ser invisível e divino» 
(Idem, 133-134), tão absurdo, que é simultaneamente tudo e nada:

– Tu és tu, meu pobre tolo! És tu e o teu desejo de ser um tolo eter- 
namente! Vives agarrado a um absurdo, com a aflição dum afogado!

Tu és tu és, meu pobre tolo! E os bichos que te mordem a sombra, 
e os amigos que pretendem salvar a tua alma!

Tu és tu e o silêncio (…)
Tu és tu que já foste e hás-de ser! És tu e a vida e a morte, e o 

drama humano subterrâneo e a tragédia divina, além das nuvens!
Tu és tudo – todas as cousas, todos os sonhos e misérias! Um 

caos dentro duma caveira, uma forma evidente, que empederniu. Eolo 
aprisionado na caverna.

Tu és tu, pobre tolo e o teu vulto definido, contendo o indefinido, 
o vago, a indecisão 11 (Idem, 134).

11 A figura do tolo, do louco e o tema da loucura são já clássicos. Erasmo, no 
Elogio da Loucura, elaborado na linha da Utopia de Tomás Moro, põe em cena a figura 
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António Sardinha ergue o seu «edifício metafísico» numa con-
cepção organicista, segundo a qual a sociedade é vista como algo de 
hierarquizado, heterogéneo e desigual, que só o solidarismo católico 
pode unir. A própria dinâmica social é controlada e assistida por um 
Deus omnipotente.

Inspirado no pensamento escolástico e em Comte, António Sar-
dinha procura usar a ciência e os factos como prova das suas verda-
des reveladoras, sobrepondo o valor da Inteligência à Razão-Pura, 
corruptora do pensamento e causa principal da desnacionalização do 
nosso país:

O trabalho demorado da desnacionalização viera ganhando ter-
reno com o andamento de causas várias entre as quais sobreleva, sem 
dúvida, o mal ideológico do século XVIII. Por uma fatalidade, cuja ori-
gem não se apura bem, o esforço formidável da geração de seiscentos 
perdera-se nas encruzilhadas duma decadência a que não é estranha 
a divulgação do racionalismo na sua dupla forma política e pedagó-
gica. Ninguém ignora os efeitos funestíssimos do «livre-exame» (…). 
As estatísticas fornecem-nos, na realidade, uma percentagem de suicí-
dios entre os protestantes que não se verifica entre as populações cató-
licas. São os frutos do terrível «espírito de análise», que foi um germe 
de morte para o brilhante pensamento ocidental. Deu começo à árida 
superstição do Progresso. Com os revisionismos especulativos de
Descartes derranca-nos as certezas íntimas, deixa-nos como tábua-
-rasa. Eu já asseverei que não são os povos que mais discutem os povos 
que mais vivem. São antes os acreditam e melhor sabem obedecer. (…)

A Razão-Pura anuncia-se e com ela já vem de jornada a Bondade-
-Natural dos valdevinos de Genebra. A psicologia huguenote continua 
a vingar por vigorosas infiltrações sobre o Ocidente. A Revolução, que 
estala em breve como um apocalipse de sangue e barbaria, é filha legí-
tima desse individualismo exagerado que o «livre-exame» traz consigo 
(Sardinha 1915: 125-127).

Convém ainda referir que as filosofias propostas por Sardinha e 
Pascoaes confluem na recusa de modelos estrangeiros e no propósito 
de – mediante uma base e uma metodologia correctas, que diverge em 

do louco que se caracteriza, diferentemente da vulgaridade dos homens, pela pureza 
de sentimentos e de vivência, que lhe conferem uma dimensão sobrenatural e metafí-
sica: em Cristo se reflectia a própria imagem do louco.
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ambos os autores – contrariar a devastadora crise de identidade que 
imperava na época.

Vector principal do pensamento integralista, a Tradição, entendida 
de forma dinâmica, está também subjacente à filosofia da Saudade de 
Pascoaes, uma vez que o sentimento saudoso se compõe de esperança 
e de lembrança, e que este último factor engloba o tempo passado, o 
tradicional. No dizer de Alfredo Antunes,

não há Saudade sem tempo; porquanto os elementos lembrança e 
desejo, ainda que sentidos como um presente, têm que estar sempre
referidos ao passado e ao futuro, respectivamente. Lembrar uma
pessoa ou situação é constituí-la outra vez presente, conviver de novo 
com ela, actualizar algo já passado; é situar-se num agora em relação a 
um antes. Por outro lado, desejar retomar a posse de um bem, quer ele 
seja novo ou já vivido anteriormente, é situar-se ainda numa relação 
de tempo (Antunes 1983: 45).

Pascoaes como António Sardinha defendem a Raça Lusa, confir-
mada pela existência de uma herança e de uma tradição, definidoras 
do carácter do povo português. Diz-nos Sardinha que «mora connosco 
desde o começo a força duma pátria e o poder invencível duma tra-
dição» (Sardinha 1915: 172). E Pascoaes, em conformidade, acrescenta 
ao conceito de pátria o do carácter português, que «é a expressão, em 
conjunto de harmonia, das qualidades conservadas e transmitidas 
pela herança e tradição, que definem uma Raça (Pascoaes 1991: 11)». 
O carácter – ou personalidade – constituído por «qualidades próprias» 
(Idem, 12) deve ser fortalecido, e o poeta deixa o apelo: «Não troque-
mos a nossa figura pela máscara importada» (Idem, 12). No dizer de 
Pascoaes, a actividade do carácter visa um fim superior e original, «um 
fim social, económico, religioso, artístico» (Idem, 11).

6. A ARTE E A LITERATURA

Sobre o tema da Arte debruçou-se António Sardinha que, em 
favor da contemplação e do catolicismo artístico, condena o roman-
tismo – que denomina «paranóia romântica» – e o classicismo.

Pascoaes, pela teoria da radicação do povo luso numa origem ária, 
não nega de todo a arte greco-romana, porque da síntese dela com a 
semita resulta a nossa própria arte.
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António Sardinha e Teixeira de Pascoaes são apologistas de uma 
concepção artística existencial, pois os autores consideram que o meio 
a favorece de um modo singular. É que a obra de arte encontra a sua 
fonte de inspiração numa experiência vital específica e resulta da com-
binação de «sentimento-inteligência». Ambos os autores confluem 
ainda na oposição à «máscara importada», pela defesa de uma arte 
peculiar, genuína, nacionalista e mesmo regional. Mas o acentuado
hispanismo de Sardinha, manifesto sobretudo na obra poética, vem
distinguir-se da concepção artística proclamada nos trabalhos em prosa. 
Pela identificação do seu olhar de poeta com o do pintor El Greco, a 
poesia do autor é permeável à penetração da arte estrangeira.

Convém ainda focar que, em discurso laudatório aos autores 
portugueses, António Sardinha defende, tal como Pascoaes, uma 
literatura nacional, indício de que a raça ou a alma lusa existem e se 
congregam numa Pátria. Diz-nos Pascoaes que «Portugal é uma Raça, 
porque existe uma Língua portuguesa, uma Arte, uma Literatura, uma 
História (incluindo a religiosa) – uma actividade moral portuguesa» 
(Idem, 17).

À guisa de considerações finais, mas sem nos determos em
profundidade sobre estes vectores, diremos ainda que Sardinha e 
Pascoaes convergem na crítica ao liberalismo económico e ambos 
propõem, através dos órgãos representativos do seu movimento – as 
revistas Nação Portuguesa e A Águia, respectivamente –, inovações lin-
guísticas e simplificações do ponto de vista ortográfico, baseando-se 
para isso no passado tradicional, essencialmente, em autores da Idade 
Média e do Renascimento.

Por fim, incidiremos no núcleo essencial de paragramatismo entre 
os autores, referente à problemática da Saudade.

7.  SAUDADE, SEBASTIANISMO E NOSTALGIA NACIONA-
LISTA EM PASCOAES E SARDINHA

O sentimento saudoso atravessa a nossa literatura, sobretudo a 
poesia lírica, desde há mais de setecentos anos, ainda que tal senti-
mento não tenha, nos tempos primordiais, uma palavra adequada que 
o nomeie. É o tempo da «Saudade sem vocábulo» (Antunes 1983: 21), 
que Pascoaes denomina saudade instintiva, porque aflora do incons-
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ciente, sem haver reflexão sobre ela. Como signo linguístico, surge
a partir do ano de 1200 e, enquanto tema teórico, só no século XV,
com o rei-filósofo D. Duarte (Cortesão 1912: 116) 12, que se ocupa da 
dialéctica da ssuydade e compara este vocábulo com outros de signi-
ficado afim.

Progressivamente, surgem várias formas gráficas para designar 
o sentimento saudoso, desde «suidade», «soidade» até «Saudade». Todas 
elas têm como étimo o adjectivo e o advérbio latino solu(m), contendo 
assim as diversas formas o sentido de «estar só», que tem subjacentes 
os conceitos de distância, ausência e a relação de alteridade. Na opi-
nião de Joaquim de Carvalho, a solidão

tanto pode ter sentido tópico, reportando ao sítio em que se está, como 
sentido psicológico, relativo ao estado de alma de se sentir só, pelo 
que o termo genérico solu se explicitou na particularização das ideias 
que exprimem o sentido de solidão e solitude, como solitas e solitudo, 
e o sentido de soledade, cujo étimo é solitudine, da baixa latinidade
(Carvalho 1958: 336).

Nos finais do século XIX, Adolfo de Castro considerou que a
palavra «Saudade» deriva de «Ceudda» e seria, assim, o mal da
ausência dos que partiam para as primeiras conquistas em África.
Só que a forma «Saudade» já aparece em textos anteriores à tomada
de Ceuta. Não nos restam, porém, dúvidas em relação ao facto dos 
Descobrimentos portugueses terem moldado e desenvolvido o senti-
mento saudoso, pela criação de prolongadas ausências do espaço 
pátrio, geográfico e afectivo.

Segundo vários autores, entre os quais Teixeira de Pascoaes, 
a Saudade é primacial e quase exclusivamente portuguesa; só os
portugueses têm o vocábulo, porque só estes possuem a dimensão
do sentimento, de modo que «a palavra Saudade é intraduzível»
(Pascoaes 1912; 1988: 53). Porém, o autor alargou espacialmente o con-
ceito à Galiza, ao considerar que: «O único povo que sente a Saudade 
é o povo português, incluindo talvez o galego, porque a Galiza é um 
bocado de Portugal sob as patas do leão de Castela» (Idem, 53).

12 No seu artigo «Saudade. Breves Considerações Filosóficas», António 
Augusto Cortesão escreve: «o primeiro (…) que reparou na palavra Saudade foi El-Rei
D. Duarte». In A Águia, I, n.º 4 (2.ª série), 1912: 116.



97

Pascoaes e Sardinha – que não foi teorizador, mas cuja obra abra-
çou o tema – são unânimes em considerar que a Saudade é inerente 
ao sentir lusíada, uma componente psíquica da nossa raça marcada-
mente sentimental. É neste contexto que compreendemos os versos de 
Sardinha feitos no desterro à pena da ausência:

Meu coração lusitano antigo
Bateu às portas de Toledo – a estranha.
Mais roto e ensanguentado que um mendigo,
Só a saudade os passos lhe acompanha.

Pois a Saudade ali me deu abrigo,
Ao pé do Tejo que a Toledo banha.
(…)
Em todo o mundo há terra portuguesa,
Desde que a alma a tenha na lembrança.

(Sardinha 1931: XXVIII)

Na opinião de Alfredo Antunes, a Saudade terá raiz ou vin-
culação à raça céltica, povo de sonhadores – e procedência da etnia 
luso-galega – cuja alma tem duas «dimensões básicas: são elas o sen-
tido da paisagem e o sentido da ausência; ou, por outras palavras, as 
identificações com a terra e com a natureza, e o sentido do nomadismo 
espiritual» (Antunes 1983: 50).

Galegos e portugueses detêm a exclusividade da palavra Saudade 
e são «povos da finisterra», mas ambos a exprimem de maneira dife-
rente. Se no povo galego o sentimento saudoso está ligado ao «instinto 
de morte», em Portugal, devido talvez à libertação que representaram 
as viagens marítimas dos Descobrimentos (Leão s/d: 190), o senti-
mento está ligado ao instinto da vida, ao amor, à ausência e à trans-
cendência. A Saudade é

uma palavra-síntese, uma condensação de estados de alma. Nela 
estão implícitos os sentimentos de solidão física e espiritual, o desejo 
do amor ausente, a ânsia do impossível, o sentimento de ausência da 
terra, um certo instinto de morte, a melancolia da paisagem e o desejo 
de Deus. Ela é, ao mesmo tempo, misto antinómico de alegria e dor, 
força de ensimesmamento e de criatividade, sentimento que atinge 
o homem na sua concretidade histórica e na sua radicalidade ôntica 
(Antunes 1983: 57).
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Na linha filosófica de Teixeira de Pascoaes, Alfredo Antunes, 
após tentar definir a «alma lusíada», a psicologia colectiva do povo 
português como «paradoxal», «antifilosófica», imbuída de «religio-
sidade e misticismo», «tendente para o sonho», «o espírito de aven-
tura», «o animismo», «a comunhão com a natureza» e possuidora de 
uma «dimensão amorosa» profunda, conclui que as grandes linhas 
sentimentais e psíquicas do nosso povo confluem na Saudade:

Esse pathos, ou sentimento-síntese, implícito em cada manifes-
tação colectiva, é, em última análise, a própria Saudade. Dela arranca 
cada uma das tendências psíquicas que nos configuram por dentro.
Na Saudade está, ao mesmo tempo incoado esse cariz paradoxal da 
nossa intimidade, a nossa propensão antifilosófica, que nos leva a 
conhecer com o coração, a religiosidade e misticismo imprecisos, a 
sede lusíada de aventura e a tendência para o sonho, o nosso natura-
lismo panteísta e as «coitas» de amor ausente (Idem, 77).

Como quem retoma na actualidade o ideário de Pascoaes, por 
outras palavras, o crítico conclui que a «alma lusíada tem, na Saudade, 
a sua revelação mais universal: é por ela constituída enquanto vivência 
colectiva individualizadora e enquanto expressão de vida e cultura» 
(Idem, 77). E, por fim, o seu discurso entra em relação paragramática 
intertextual com o poeta da Saudade, ao parafraseá-lo: «A Saudade é a 
alma da alma lusíada» (Idem, 77).

Ao nível textual, a Saudade em Pascoaes é muito mais do que o 
estado sentimental descrito pelos poetas, desde os alvores da nossa 
literatura. Pela reflexão e pela vivência saudosa, o poeta eleva-se a 
uma concepção do mundo e do ser português e responde à situação 
concreta do homem no universo. Conhecedor da mágoa de ser imper-
feito, o ser humano, pela Saudade, aspira à pura vida anímica.

Na obra Regresso ao Paraíso, é a Saudade a mediadora entre o 
homem e Deus, entre o homem e o Homem, o «velho Deus» e o «Deus 
Infante». Ela é o ímpeto regenerador, o caminho a percorrer da cria-
ção à redenção; ela é, ao nível textual, a «mística donzela» (Pascoaes 
1986: 89), a «pura Virgem-Mãe da nova Fé» (Idem, 90), a quem Adão 
se dirige:

És a Virgem da eterna Renascença,
De renascença edénica e profunda,
De renascença universal do Ser,
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Que em ti regressa à Fonte primitiva
Daquele Amor divino…
Que já alumia, embora vagamente
Os contornos astrais dum novo mundo…

(Idem, 90)

A Saudade, tal como a Virgem, é a portadora da redenção ao 
Homem. Por ela se cumpre a profecia do regresso ao paraíso e se 
alcança Deus:

Por ti, em ti, renasço para a nova
Vida humana; por ti revivo, e sou
Num coração antigo o novo amor!

Por ti me lembro do que fui
Isto é, do que hei-de ser.. Por ti, alcanço
O sonho criador, ou antes, Deus;
O Deus que tu revelas; que em teu ventre
Se revestiu de carne

(Idem, 90)

Em Regresso ao Paraíso, a partir da complexidade da Natureza 
(encarada à luz de um panteísmo cristão) e na angústia humana, gera-
se em Adão – o homem – a saudade do que foi e há-de ser, feita a um 
tempo de lembrança e de esperança. A lembrança é o paraíso da ori-
gem, que abrirá caminho à esperança de regresso a um novo paraíso 
futuro. A saudade conduz o homem ao encontro do autêntico ser pela 
«repetição» da origem.

O messianismo de sentido universalista pascoalino que se per-
cepciona nesta obra encerra também – além da interrogação sobre o 
sentido da vida e do apelo à identidade, à «centralização» do Homem 
tornado disperso – o anúncio de um reino superior não materialmente, 
mas culturalmente, onde dominem os valores espirituais do tempo 
primordial paradisíaco.

O status naturalis pré-civilizacional ou retorno às origens, em 
Regresso ao Paraíso, terá um sentido de recuperação de um homem 
autêntico, primordial e futuro, detentor de uma razão cósmica e par-
ticipante dessa supra-humanidade espiritual, anunciada para o contexto 
português, em A era Lusíada (Pascoaes 1914; 1988: 155-173).
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Em Teixeira de Pascoaes, nos diferentes momentos da sua ampla 
odisseia espiritual, vemos o mesmo projecto messianista adequado 
ao contexto nacional. Em Marânus ou nas várias páginas de A Águia 
(2.ª Série 1912: 1-2), a Saudade é uma constante na definição de uma 
antropologia essencial do homem português:

A Saudade é o próprio sangue espiritual da Raça; o seu estigma 
divino, o seu perfil eterno. Claro que é a Saudade no seu sentido pro-
fundo, verdadeiro, essencial, isto é, o sentimento-ideia, a emoção 
reflectida, onde tudo o que existe, corpo e alma, dor e alegria, amor e 
desejo, terra e céu, atinge a sua unidade divina (Idem, 1-2).

É oportuno referir que a Saudade, vector dominante de todo o 
pensamento pascoalino, em António Sardinha surge apenas como 
uma das formas de se exprimir literariamente. Além disso, nos seu 
tratados em prosa, Sardinha opõe-se declaradamente ao Saudo-
sismo e ao Sebastianismo, ao considerá-los «subjectivismos subver-
sivos, que, inculcando-se como redentores da velha dor humana, só 
a aumentaram e exarcerbaram» (Sardinha 1915: 173). Na obra lírica, 
porém, o poeta enveredou por estas vertentes, sempre ligadas ao 
sentir lusíada. Nos livros em poesia, Tronco Reverdecido (1910), Epopeia 
na Planície (1915), Quando as Nascentes Despertam (1921), ou Na Corte 
da Saudade (1922), o povo, a terra e os sentimentos peculiares lusía-
das são temas dominantes. Nesta última obra, a Saudade – enunciada 
no próprio título – é já motor de criação. Mas é no livro de poemas 
editado postumamente, Pequena Casa Lusitana (1937), que sobres-
saem os mitos, arquétipos e símbolos de Portugal, nunca desligados 
do ardor neo-monárquico integralista, em que o autor apostava como 
possível forma de regeneração nacional.

De entusiasmo combativo e miguelista são os versos da «Exor-
tação», a que o poeta associa o providencialismo histórico da lenda de 
Ourique:

Cerra o quadrado! Às armas todos juntos!
Ide acordar, trombetas, os defuntos,
– ou vivo ou morto, que ninguém fique!

É Portugal que está chamando a Raça.
A pé e às armas nesta hora baça,
Que vai romper outra manhã de Ourique!

(Sardinha 1937: 200)
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No sentido de ressurreição espiritual da nação, além da emer-
gência destes símbolos relacionados com a Pátria eleita por Deus, 
sobressaem ainda, na obra lírica de António Sardinha, figuras arque-
típicas – como «Adamastor» ou «Pedro Sem»– e temas da «mitogenia 
Portuguesa» (Quadros: 1989: 30) como o do Sebastianismo, em 
«Derradeira Nau»:

Chegou o ano e o dia do Encoberto..
Desdobra as asas com o rumo certo,
Parte a buscá-lo, porque está para vir!

(Idem, 198)

Fenómeno incontornável, na nossa cultura popular e erudita, 
o mito do Encoberto ou Sebastianista é perceptível em Sardinha e 
Pascoaes. Na literatura portuguesa em geral, surge como constante 
desde o século XVI (Cantel 1970: 433-444) ou como verdadeiro mitolo-
gema nacional (Quadros 1982: 129).

Em suma, Sardinha e Pascoaes presentificam o passado glorioso 
pela lembrança e projectam-no num futuro pelo desejo, isto é, a obra 
de ambos responde a essa linha mítica de feição nacional a que se 
chamou Saudade. Ambos são ainda sensíveis à nostálgica recordação 
nacional e veemente esperança patriótica, tendo-se afirmado como 
verdadeiros nacionalistas; Sardinha, pelo enaltecimento da Tradição, 
síntese do passado, do presente e do futuro, da morte e da vida, do 
indivíduo e da Pátria; Pascoaes, pela apologia da eterna Renascença, 
configurada na Saudade,

a síntese do Céu e da Terra; o ponto onde todas as forças cósmicas 
se cruzam; o centro do Universo: a alma da Natureza dentro da alma 
humana e a alma do homem dentro da alma da Natureza, (…) a per-
sonagem eterna da nossa Raça; a fisionomia característica, o corpo
original com que ela há de aparecer entre os outros Povos (Pascoaes 
1912: 34).
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CONCLUSÃO FINAL

No decurso da exposição precedente, foi-nos possível realçar 
algumas convergências na diferença entre as concepções promul-
gadas pela Renascença Portuguesa e pelo Integralismo Lusitano, encar-
nados nas personalidades de Teixeira de Pascoaes e António Sardinha. 
Longe de as esgotarmos, alertamos para as possibilidades de oposição 
e intercepção das correntes de dois autores, que reagiram ao figurino 
de importação e que, por vias diversas e na profusão de tendên-
cias filosóficas e literárias que se verificou no século XX, souberam 
defender a identidade e assumir o ser português. O ano de 1915 é apon-
tado como «data-chave particularmente importante em tal demanda, 
porque a águia real da Renascença, nesse ano, deitou os ovos em
diversas direcções possíveis» (Quadros 1989: 84), com afinidades, 
apesar das diferenças de praxis, de método e de orientação política.
É de facto nesse ano que Teixeira de Pascoaes publica a obra progra-
mática Arte de Ser Português e que sai a lume a obra doutrinária de 
António Sardinha, O Valor da Raça, onde o autor tem por objectivo 
definir a personalidade portuguesa.

Com o propósito de definir para regenerar a alma nacional, de 
acordo com uma ontologia particular – através do longo congeminar 
dialéctico mnésico-prospectivo e refontalizante-projectivo da Saudade 
(em Pascoaes) e da Tradição (em Sardinha) – ambos os autores fazem a 
apologia de uma Raça e de uma cultura portuguesas, respectivamente, 
numa linha de «neo-romantismo saudosista» e de «neo-romantismo 
lusitanista» (Pereira 1995: 396).

O porta-voz do Integralismo Lusitano, António Sardinha, e o Sau-
dosista da Renascença Portuguesa, Teixeira de Pascoaes, ao exibirem 
um estilo e uma dinâmica diferentes, coincidem, assim, na deliberada 
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intenção de renascimento pátrio. Em ambos se verifica a rejeição do 
racionalismo, do empirismo, do cientismo excessivo e a recusa da con-
cepção mecanicista da realidade. Ambos, de diversos modos, fazem 
uma interpretação de Portugal através da literatura, que se exprime 
pelo «lirismo afirmativo da raça portuguesa» (Pereira 1995: 381-382).

Na obra de Teixeira de Pascoaes, tudo conflui na Saudade, enca-
rada como sentimento ôntico, genuíno do povo português, uma 
componente espiritual do homem luso. Porém, o que em Teixeira 
de Pascoaes foi pensamento poético e verdadeira filosofia de vida, 
em António Sardinha foi apenas uma das formas de realização lite-
rária, sendo a doutrina integralista, a que aderiu, de coloração neo-
-monárquica e determinada por forças político-ideológicas. Todavia, 
em ambos os autores, há o propósito de regeneração cultural do país, 
através de uma refundação ôntica particular. É neste sentido que a obra 
do poeta de Amarante e o lirismo do poeta de Monforte, de maneiras 
diversas, dão voz ao idealismo saudoso e ao sebastianismo, aumen-
tando o coro generalizado desses e de outros mitologemas nacionais, 
ligados à nossa sobrevivência como povo.

Na defesa da Tradição secular de Sardinha e da Saudade Lusíada 
pascoalina, há uma mesma apologia do nacionalismo. O respeito pelo 
passado cultural e telúrico que configura a identidade de uma história 
e o génio de um povo é, em ambos os autores, o responsável pela aber-
tura ao futuro como horizonte de esperança, pois – diz Pascoaes – em 
palavras que se adequam também ao pensamento de Sardinha: «fora 
do seu carácter, o nosso Povo nada fará de belo e duradouro. Ai dos 
povos que negam a sua alma e a sua tradição, e as desprezam e não 
querem procurar nelas as novas energias criadoras! São povos conde-
nados irremediavelmente à morte» (Pascoaes 1988: 65).

Ambos os autores são, enfim, poetas da portugalidade, frutos de 
uma mesma época e de um país cuja crise, os antagonismos, as cisões, 
as tentativas de conciliação, as verdades e as utopias se lhes desenham 
nos rostos, nos pensamentos, nas palavras.
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