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Não estou certo do que deva pensar desse renascimento
do patriotismo, esses gritos, esses crepes sobre a face de Camões,
esses apelos às academias do mundo, esse renunciamento heróico
das casimiras e do ferro forjado, essas jóias oferecidas à Pátria pelas
senhoras, essas pateadas aos Burnays e Mosers, esse ressurgir de
uma idéia coletiva, toda essa barafunda sentimental e verbosa em
que o estudante do liceu e o negociante de retalho me parecem
tomar de repente o comando do velho galeão português. [...] Esse
inteligente patriotismo que leva os jornais a não quererem receber
mais periódicos ingleses (!), os professores a não quererem ensinar
mais o Inglês, os empresários a não quererem que nos seus teatros
entrem ingleses, os proprietários de hotéis a não quererem que nos
seus quartos se alojem ingleses — parece-me uma invenção do
inglês Dickens. [...] Ou a minha ingenuidade é grande, ou há decerto
alguns milhares de homens em Portugal que desejam outra coisa,
sem saberem o quê.

(Carta de Eça de Queirós a Oliveira Martins. Apud José Hermano Saraiva,
História Concisa de Portugal, [Lisboa], Europa-América, 5a ed., p. 338.)



E N R E D O  E  E XC E R TO S



Gonçalo Mendes Ramires é o último varão da mais antiga família
fidalga de Portugal. Opulenta no passado, a casa de Ramires reduzira-
se muito no final do século XIX, e a renda da pequena propriedade
rural era insuficiente para evitar aborrecimentos financeiros a Gonçalo.

Em Lisboa, aonde fora para cuidar de uma hipoteca, o fidalgo se
encontra com antigo colega de Coimbra, José Castanheiro, que o
convida a escrever uma novela para o primeiro número de uma revista
dirigida por ele, chamada Anais de Literatura e de História, cujos
colaboradores seriam personalidades de grande prestígio intelectual e
político. Gonçalo aceita, pois a reputação literária poderia servir como
trampolim para eleger-se deputado, quando surgisse a oportunidade.

A novela contaria um feito de um antepassado medieval de
Gonçalo, Tructesindo Ramires, que já fora narrado em um
desconhecido poema romântico, composto por um tio de Gonçalo. O
maior trabalho seria o de disfarçar o plágio.

Em meio às dificuldades do capítulo I, o Fidalgo da Torre teve seu
trabalho interrompido por Manuel Relho, arrendatário da quinta, que,
bêbado e aos berros, atirava pedras na varanda da biblioteca. Gonçalo,
assustado, tranca-se e faz uma barricada à porta de seu quarto.



Desde as quatro horas da
tarde, no calor e silêncio do domingo
de junho, o Fidalgo da Torre, em
chinelos, com uma quinzena de linho
envergada sobre a camisa de chita
cor-de-rosa, trabalhava. Gonçalo
Mendes Ramires (que naquela sua
velha aldeia de Santa Ireneia, e na
vila vizinha, a asseada e vistosa Vila
Clara, e mesmo na cidade, em
Oliveira, todos conheciam pelo
"Fidalgo da Torre"), trabalhava numa
novela histórica, A Torre de D.
Ramires, destinada ao primeiro
número dos Anais de Literatura e de
História, revista nova, fundada por
José Lúcio Castanheiro, seu antigo
camarada de Coimbra, nos tempos
do Cenáculo Patriótico, em casa das
Severinas.EXCERTOS DO CAPÍTULO I



Gonçalo Mendes Ramires (como confessava esse severo
genealogista, o morgado de Cidadelhe), era certamente o mais
genuíno e antigo fidalgo de Portugal. Raras famílias, mesmo coevas,
poderiam traçar a sua ascendência, por linha varonil e sempre pura,
até os vagos senhores que entre Douro e Minho mantinham castelo
e terra murada, quando os barões francos desceram, com pendão e
caldeira, na hoste do Borguinhão. E os Ramires entroncavam
limpidamente a sua casa, por linha pura e sempre varonil, no filho
do conde Nuno Mendes, aquele agigantado Ordonho Mendes,
senhor de Treixedo e de Santa Ireneia, que casou em 967 com dona
Elduara, condessa de Carrion, filha de Bermudo, o Gotoso, rei de
Leão.

Mais antigo na Espanha que o Condado Portucalense,
rijamente, como ele, crescera e se afamara o solar de Santa Ireneia
— resistente como ele às fortunas e aos tempos. E depois, em cada
lance forte da História de Portugal, sempre um Mendes Ramires
avultou grandiosamente pelo heroísmo, pela lealdade, pelos nobres
espíritos.



[...] O avô de Gonçalo, Damião, doutor liberal dado às
musas, desembarca com d. Pedro no Mindelo, compõe as
empoladas proclamações do partido, funda um jornal, o Antifrade, e
depois das guerras civis arrasta uma existência reumática em Santa
Ireneia, embrulhado no seu capotão de briche, traduzindo para
vernáculo, com um léxicon e um pacote de simonte, as obras de
Valerius Flaccus. O pai de Gonçalo, ora Regenerador, ora Histórico,
vivia em Lisboa no Hotel Universal, gastando as solas pelas
escadarias do Banco Hipotecário e pelo lajedo da Arcada, até que
um ministro do reino, cuja concubina, corista de São Carlos, ele
fascinara, o nomeou (para o afastar da Capital) governador civil de
Oliveira. Gonçalo, esse, era bacharel formado com um R no terceiro
ano.

[...] O Fidalgo da Torre recolheu para o Bragança,
impressionado, ruminando a idéia do patriota. Tudo nela o seduzia
— e lhe convinha; a sua colaboração numa revista considerável, de
setenta páginas, em companhia de escritores doutos, lentes das
escolas, antigos ministros, até conselheiros de Estado; a antiguidade



da sua raça, mais antiga que o reino, popularizada por uma história
de heroica beleza, em que, com tanto fulgor, ressaltavam a bravura
e a soberba de alma dos Ramires; e enfim a seriedade acadêmica do
seu espírito, o seu nobre gosto pelas investigações eruditas,
aparecendo no momento em que tentava a carreira do parlamento
e da política!... E o trabalho, a composição moral dos vetustos
Ramires, a ressurreição arqueológica do viver Afonsino, as cem tiras
de almaço a atulhar de prosa forte — não o assustavam... Não!
porque felizmente já possuía a "sua obra" — e cortada em bom
pano, alinhavada com linha hábil. Seu tio Duarte, irmão de sua mãe
(uma senhora de Guimarães, da casa das Balsas), nos seus anos de
ociosidade e imaginação, de 1845 a 1850, entre a sua carta de
bacharel e o seu alvará de delegado, fora poeta — e publicara no
Bardo, semanário de Guimarães, um poemeto em verso solto, o
Castelo de Santa Ireneia, que assinara com duas iniciais D. B. Esse
castelo era o seu, o paço antiquíssimo, de que restava a negra torre
entre os limoeiros da horta. E o poemeto cantava, com romântico



garbo, um lance de altivez feudal em que se sublimara Tructesindo
Ramires, alferes-mor de Sancho I, durante as contendas de Afonso II
e das senhoras infantas.

[...] Na realidade, só lhe restava transpor as formas fluidas
do Romantismo de 1846, para a sua prosa tersa e máscula (como
confessava o Castanheiro), de ótima cor arcaica, lembrando o Bobo.
E era um plágio? Não! A quem, com mais seguro direito do que a
ele, Ramires, pertencia a memória dos Ramires históricos? A
ressurreição do velho Portugal, tão bela no Castelo de Santa Ireneia,
não era obra individual do tio Duarte — mas dos Herculanos, dos
Rebelos, das Academias, da erudição esparsa. E, de resto, quem
conhecia hoje esse poemeto, e mesmo o Bardo, delgado semanário
que perpassara, durante cinco meses, há cincoenta anos, numa vila
de província?... Não hesitou mais, seduzido. E enquanto se despia,
depois de beber aos goles um copo de água com bicarbonato de
soda, já martelava a primeira linha do conto, à maneira lapidária de
Salambô: — "Era nos paços de Santa Ireneia, por uma noite de
inverno, na sala alta da alcáçova..."



[...]
Mas, como era então junho e a lua crescia, Gonçalo

determinou por fim aproveitar as sensações de calor, luar e
arvoredos, que lhe fornecia a aldeia — para levantar, logo à entrada
da sua novela, o negro e imenso paço de Santa Ireneia, no silêncio
de uma noite de agosto, sob o resplendor da lua cheia.

[...] Cedo, de manhã, convocou o regedor; a Rosa, ainda
trêmula, mostrou no braço as marcas roxas dos dedos do Relho; e o
homem, cujo arrendamento findava em outubro, foi despedido da
quinta com a mulher, a arca e o catre. Imediatamente apareceu um
lavrador dos Bravais, o José Casco, respeitado em toda a freguesia
pela sua seriedade e força espantosa, propondo ao fidalgo arrendar
a Torre. Gonçalo Mendes Ramires, porém, já desde a morte do pai,
decidira elevar a renda a novecentos e cincoenta mil-réis [...].

O homem de Bravais, então, arrancou um fundo suspiro,
aceitou os novecentos e cincoenta mil-réis. À maneira antiga o
fidalgo apertou a mão ao lavrador [...].



No dia seguinte, Relho é expulso pela polícia. José Casco, lavrador
respeitado, mostra interesse em arrendar a quinta. Gonçalo exige a
renda de novecentos e cinquenta mil-réis. Casco reluta alguns dias e
pechincha, mas acaba aceitando o estipulado. “À maneira antiga o
fidalgo apertou a mão ao lavrador”. A seguir, porém, Gonçalo recebe
Manuel Pereira, que propõe um conto e cinquenta pelo arrendamento
da quinta. Gonçalo desonra o acordo com Casco e combina encontrar-
se com Pereira, para firmar a escritura, na cidade de Oliveira, aonde iria
por ocasião do aniversário de sua irmã, Gracinha.

Ao chegar à cidade, Gonçalo se enfurece ao ver seu grande
desafeto, o governador civil de Oliveira, André Cavaleiro, a cavalgar ao
redor da casa de Gracinha que, antes de casar-se com o gordo, ingênuo
e riquíssimo José Barrolo, fora quase noiva de Cavaleiro. Este, porém, a
abandonara por ambição política. Desde então, Gonçalo passa a
hostilizar o antigo amigo e proíbe o cunhado de manter relações com
ele.

Um conhecido relata a Gonçalo um boato escandaloso sobre André
Cavaleiro. Com essa informação duvidosa, Gonçalo escreve, sob pseu-



-dônimo, um violento artigo contra Cavaleiro e o remete ao jornal
Gazeta do Porto. Mas volta para sua propriedade em Santa Ireneia,
antes da publicação. No caminho, é insultado por um valentão e, com
medo, não reage.

Terminado o capítulo II, o fidalgo sai a passeio. Num caminho
estreito, topa com José Casco, que o interpela asperamente e o
ameaça com um cajado pela palavra descumprida. Gonçalo vai a Vila-
Clara dar parte do ataque ao administrador e amigo João Gouveia. Ao
encontrá-lo, é surpreendido com a notícia da morte de Sanches
Lucena, que deixava vaga a cadeira de deputado da região e fazia de
dona Ana, a saborosa viúva, herdeira de uma fabulosa fortuna.

João Gouveia diz que Gonçalo poderia eleger-se para a vaga,
bastando, para isso, reconciliar-se com André Cavaleiro. O pretexto
para o encontro seria o pedido de prisão preventiva de José Casco. A
reconciliação é facilitada por Cavaleiro, que oferece a candidatura a
Gonçalo. Este aceita, mas, para isso, abandona o partido Regenerador,
ao qual era filiado, e se inscreve no partido Histórico, que estava no
poder e ao qual Cavaleiro pertencia.



De volta a Santa Ireneia, Gonçalo aguarda um telegrama de André,
que fora a Lisboa tratar da candidatura. Informado de que estava “tudo
arranjado!”, Gonçalo, “na sua transbordante gratidão pelo Cavaleiro,
ideou logo um jantar soberbo, oferecido nos Cunhais pelo Barrolo,
cimentando para sempre a reconciliação das duas Casas. E recomendaria
a Gracinha que, para mais honrar a doce festa, se decotasse, pusesse o
seu colar magnífico de brilhantes, a derradeira joia histórica dos
Ramires”.

Nesse jantar, Gonçalo é informado pela prima Maria Mendonça da
inclinação que a rica viúva Sanches Lucena sentia pelo fidalgo da casa de
Ramires; enquanto isso, André Cavaleiro valsa com Gracinha sob os
aplausos de José Barrolo.

Gonçalo inicia a campanha eleitoral. Numa tarde em que
perambulava por sua região, para numa venda da estrada para matar a
sede. Quando bebia, aquele valentão que já o humilhara uma vez, o
ultraja com deboche e arrogância. Acovardado mais uma vez, Gonçalo se
retira.

Pressionado por Castanheiro, que cobrava os manuscritos da novela



Gonçalo conclui o terceiro capítulo e vai a Oliveira para providenciar cópia
que remeteria ao editor. Antes de sair, porém, recebe a visita do visconde
de Rio-Manso, riquíssimo proprietário de terras que lhe promete o voto a
despeito de ser do partido oposicionista, renegado por Gonçalo. Isso
porque o fidalgo tratara com grande gentileza a neta do visconde, Rosa, em
episódio recente.

Ao chegar a casa do cunhado, em Oliveira, só encontra os criados. Ao
passear pelo jardim, ouve vozes vindas do mirante. Acercando-se, pôde
ouvir escondido o que se passava:

“Alguém suplicava, balbuciava: — Não, não, que loucura! — Alguém
urgia, impaciente e ardente: — Sim, meu amor! sim, meu amor! — E a
ambos os reconheceu, tão claramente como se a persiana se erguesse e
por ela entrasse toda a vasta claridade do jardim. Era Gracinha! Era o
Cavaleiro!”

Gonçalo volta a Santa Ireneia e de lá não sai por vários dias,
envergonhado, ruminando o ódio contra Barrolo, Gracinha e Cavaleiro, mas
também de si mesmo, que sacrificara a honra da irmã às suas ambições
pessoais. No entanto, não podia romper com André sem escândalo.



Admitindo que grande parte de seus infortúnios teria sido causada
pela falta de dinheiro, Gonçalo passa a considerar a possibilidade de
casar-se com dona Ana Lucena, mas é informado de que o pai dela era
açougueiro, o irmão era assassino, que ela mantivera amantes e
possuía mau caráter.

Após uma noite de sonho, em que seus antepassados ilustres o
incentivavam, decide visitar o visconde de Rio-Manso. No caminho,
depara-se mais uma vez com aquele valentão, que o ofende de novo.
Agora, porém, Gonçalo o interpela e, ameaçado fisicamente, investe
contra o opositor, que desfalece a golpes de chicote, assim como um
jovem amigo do agressor que desfechara tiros contra o fidalgo.



CAPÍTULO X

Até noite alta Gonçalo, passeando pelo quarto,
remoeu a amarga certeza de que sempre, através de toda a
sua vida (quase desde o colégio de S. Fiel!), não cessara de
padecer humilhações. E todas lhe resultavam de intentos
muito simples, tão seguros para qualquer homem como o voo
para qualquer ave — só para ele constantemente rematados
por dor, vergonha ou perda! À entrada da vida escolhe com
entusiasmo um confidente, um irmão, que traz para a quieta
intimidade da Torre — e logo esse homem se apodera
ligeiramente do coração de Gracinha e ultrajosamente a
abandona! Depois concebe o desejo tão corrente de penetrar
na vida política — e logo o acaso o força a que se renda e se
acolha à influência desse mesmo homem, agora autoridade
poderosa, por ele durante todos esses anos de despeito tão
detestada e chasqueada! Depois abre ao amigo, agora



restabelecido na sua convivência, a porta dos Cunhais,
confiado na seriedade, no rígido orgulho da irmã — e logo a
irmã se abandona ao antigo enganador, sem luta, na primeira
tarde em que se encontra com ele na sombra favorável dum
caramanchão! Agora pensa em casar com uma mulher que lhe
oferecia com uma grande beleza uma grande fortuna — e
imediatamente um companheiro de Vila Clara passa e
segreda: — "A mulher que escolheste, Gonçalinho, é uma
marafona cheia de amantes!" Decerto essa mulher não a
amava com um amor nobre e forte! Mas decidira acomodar
nos formosos braços dela, muito confortavelmente, a sua
sorte insegura — e eis que logo desaba, com esmagadora
pontualidade, a humilhação costumada. Realmente o Destino
malhava sobre ele com rancor desmedido!



— E por quê? — murmurava Gonçalo, despindo
melancolicamente o casaco. — Em vida tão curta, tanta
decepção... Por quê? Pobre de mim!

Caiu no vasto leito como numa sepultura — enterrou a
face no travesseiro com um suspiro, um enternecido suspiro
de piedade por aquela sua sorte tão contrariada, tão sem
socorro. E recordava o presunçoso verso do Videirinha, ainda
nessa noite proclamado ao violão:

Velha casa de Ramires
Honra e flor de Portugal!

Como a flor murchara! Que mesquinha honra! E que
contraste o do derradeiro Gonçalo, encolhido no seu buraco
de Santa Irenéia, com esses grandes avós Ramires cantados



pelo Videirinha — todos eles, se história e lenda não mentiam,
de vidas tão triunfais e sonoras! Não! nem sequer deles
herdara a qualidade por todos herdada através dos tempos —
a valentia fácil. Seu pai ainda fora o bom Ramires destemido
— que na falada desordem da romaria da Riosa avançava com
um guarda-sol contra três clavinas engatilhadas. Mas ele... Ali,
no segredo do quarto apagado, bem o podia livremente
gemer — ele nascera com a falha, a falha de pior desdouro,
essa irremediável fraqueza da carne que, irremediavelmente,
diante de um perigo, uma ameaça, uma sombra, o forçava a
recuar, a fugir... A fugir de um Casco. A fugir dum malandro de
suíças louras que, numa estrada e depois numa venda, o
insulta sem motivo, para meramente ostentar pimponice e
arreganho. Ah, vergonhosa carne, tão espantadiça!



E a alma... Nessa calada treva do quarto bem o podia
reconhecer também, gemendo. A mesma fraqueza lhe tolhia a
alma! Era essa fraqueza que o abandonava a qualquer
influência, logo por ela levado como folha seca por qualquer
sopro. Porque a prima Maria uma tarde adoça os espertos
olhos e lhe aconselha por trás do leque que se interesse pela
D. Ana — logo ele, fumegando de esperança, ergue sobre o
dinheiro e a beleza de D. Ana uma presunçosa torre de
ventura e luxo. E a eleição? essa desgraçada eleição? Quem o
empurrara para a eleição, e para a reconciliação indecente
com o Cavaleiro, e para os desgostos daí emanados? O
Gouveia, só com leves argúcias, murmuradas por cima do
cache-nez desde a loja do Ramos até a esquina do Correio!
Mas quê! mesmo dentro da sua Torre era governado pelo
Bento, que superiormente lhe impunha gostos, dietas,
passeios, e opiniões e gravatas!



— Homem de tal natureza, por mais bem dotado na
Inteligência, é massa inerte a que o Mundo constantemente
imprime formas várias e contrárias. O João Gouveia fizera dele
um candidato servil. O Manuel Duarte poderia fazer dele um
beberrão imundo. O Bento facilmente o levaria a atar ao
pescoço, em vez duma gravata de seda, uma coleira de couro!
Que miséria! E todavia o Homem só vale pela Vontade — só
no exercício da Vontade reside o gozo da Vida. Porque se a
Vontade bem exercida encontra em torno submissão — então
é a delícia do domínio sereno; se encontra em torno
resistência — então é a delícia maior da luta interessante. Só
não sai gozo forte e viril da inércia que se deixa arrastar
mudamente, num silêncio e macieza de cera... Mas ele, ele,
descendendo de tantos varões famosos pelo Querer — não
conservaria, escondida algures no seu Ser, dormente e quente
como uma brasa sob cinza, uma parcela dessa energia



hereditária?... Talvez! nunca porém nesse peco e encafuado
viver de Santa Irenéia a fagulha despertaria, ressaltaria em
chama intensa e útil. Não! pobre dele! Mesmo nos
movimentos da Alma onde todo o homem realiza a liberdade
pura — ele sofreria sempre a opressão da Sorte inimiga!

Com outro suspiro mais se enterrou, se escondeu sob a
roupa. Não adormecia, a noite findava — já o relógio de
charão, no corredor, batera cavamente as quatro horas. E
então, através das pálpebras cerradas, no confuso cansaço de
tantas tristezas revolvidas, Gonçalo percebeu, através da treva
do quarto, destacando palidamente da treva, faces lentas que
passavam...

Eram faces muito antigas, com desusadas barbas
ancestrais, com cicatrizes de ferozes ferros, umas ainda
flamejando como no fragor de uma batalha, outras sorrindo
majestosamente como na pompa duma gala — todas
dilatadas pelo uso soberbo de mandar e vencer. E Gonçalo,



espreitando por sobre a borda do lençol, reconhecia nessas
faces as verídicas feições de velhos Ramires, ou já assim
contempladas em denegridos retratos, ou por ele assim
concebidas, como concebera as de Tructesindo, em
concordância com a rijeza e esplendor dos seus feitos.
[...]

Como sombras levadas num vento transcendente
todos os avós formidáveis perpassavam — e arrebatadamente
lhe estendiam as suas armas, rijas e provadas armas, todas,
através de toda a História, enobrecidas nas arrancadas contra
a mourama, nos trabalhados cercos de castelos e vilas, nas
batalhas formosas com o Castelhano soberbo... Era, em torno
do leito, um heróico reluzir e retinir de ferros. E todos
soberbamente gritavam: — "Oh neto, toma as nossas armas e
vence a Sorte inimiga!..." Mas Gonçalo, espalhando os olhos
tristes pelas sombras ondeantes, volveu: — "Oh avós, de que
me servem as vossas armas — se me falta a vossa alma?...” [...]



E depois do rápido banho, enquanto se vestia, abriu
mais familiarmente ao velho aio a intimidade das suas
tristezas:

— Ah! Bento, Bento, o que eu verdadeiramente
precisava para me calmar não era um passeio, era uma
jornada... Trago a alma muito carregada, homem! Depois
estou farto desta eterna Vila Clara, da eterna Oliveira. Muito
mexerico, muita deslealdade. Precisava terra grande, distração
grande.

O Bento, já reconciliado, enternecido, lembrou que o
sr. Doutor brevemente, em Lisboa, encontraria uma linda
distração, nas Cortes.

— Eu sei lá se vou às Cortes, homem! Não sei nada,
tudo falha... Qual Lisboa!... O que eu necessito é uma viagem
imensa, à Hungria, à Rússia, a terras onde haja aventuras.

O Bento sorriu superiormente daquela imaginação. E
apresentando ao Fidalgo o jaquetão de velvetina cinzenta:



— Com efeito, na Rússia parece que não faltam
aventuras. Anda tudo a chicote, diz o Século... Mas aventuras,
Sr. Doutor, até a gente as encontra na estrada... Olhe! o
paizinho de V. Exa., que Deus haja, foi lá embaixo diante do
portão que teve a bulha com o Dr. Avelino da Riosa, e que lhe
atirou a chicotada, e que levou com o punhal no braço...

Gonçalo calçava as luvas de anta, mirando o espelho:
— Pobre papá, coitado, também teve pouca sorte... E

por chicote, ó Bento, dá cá àquele chicote de cavalo-marinho
que tu ontem areaste. Parece que é uma boa arma.

Ao sair o portão, o Fidalgo da Torre meteu a égua, sem
destino, num passo indolente, pela estrada costumada dos
Bravais. Mas no Casal Novo, onde dois pequenos jogavam a
bola debaixo das carvalheiras, pensou em visitar o Visconde
de Rio Manso. Certamente lhe consertaria os nervos a
companhia de tão sereno e generoso velho. E, se ele o
convidasse a almoçar, gastaria os seus cuidados visitando essa



falada quinta da Varandinha e cortejando "o botão de Rosa".
[...]
O caminho, para além da ponte, alteava entre campos

ceifados. As medas lourejavam, pesadas e cheias, por aquele
ano de fartura. Ao longe, dos telhados baixos dum lugarejo,
vagarosos fumos subiam, logo desfeitos no radiante céu. E
lentamente, como aqueles fumos distantes, Gonçalo sentia
que todas as suas melancolias lhe escapavam da alma, se
perdiam também no azul lustroso... Uma revoada de perdizes
ergueu o voo dentre o restolho. Gonçalo galopou sobre elas,
gritando, sacudindo o seu forte chicote de cavalo-marinho,
que zunia como uma fina lâmina.

[...]
Sentado num banco, junto da porta, com uma

espingarda encostada ao muro, um rapaz grosso, de barrete
de lã verde, acariciava pensativamente o focinho dum
perdigueiro. Gonçalo parou:



— Tem a bondade... Sabe por acaso qual é o bom
caminho para a quinta do sr. Visconde de Rio Manso, a
Varandinha?

O rapazote ergueu a face morena, de buço leve,
remexendo vagamente no carapuço.

— Para a quinta do Rio Manso... Siga pela estrada até a
pedreira, depois à esquerda a seguir, sempre rente da várzea...

Mas nesse instante assomava à porta um latagão de
suíças louras em mangas de camisa, a cinta enfaixada em
seda. E Gonçalo, com um sobressalto, reconheceu logo o
caçador que o injuriara na estrada de Nacejas, o assobiara na
venda do Pintainho. O homem relanceou superiormente o
Fidalgo. Depois, com a mão encostada à ombreira, chasqueou
o rapazote:

— Oh Manuel, que estás tu aí a ensinar o caminho,
homem! Este caminho por aqui não é para asnos!



Gonçalo sentiu a palidez que o cobriu — e todo o
sangue do coração, num tumulto confuso, que era de medo e
de raiva. Um novo ultraje, do mesmo homem, sem
provocação! Apertou os joelhos no selim para galopar. E a
tremer, num esforço que o engasgava:

— Você é muito atrevido! É já pela terceira vez! Eu não
sou homem para levantar desordens numa estrada... Mas
fique certo que o conheço, e que não escapa sem lição...
Imediatamente, o outro agarrou a um cajado curto e saltou à
estrada, afrontando a égua, com as suíças erguidas, um riso de
imenso desafio:

— Então cá estou! Venha agora a lição... E para diante
é que você já não passa, seu Ramires de merd...

Uma névoa turvou os olhos esgazeados do Fidalgo. E
de repente, num inconsciente arranque, como levado por uma
furiosa rajada de orgulho e força, que se desencadeava do



fundo do seu ser, gritou, atirou a fina égua num galão terrível!
E nem compreendeu! O cajado sarilhara! A égua empinava,
numa cabeçada furiosa! E Gonçalo entreviu a mão do homem,
escura, imensa, que empolgava a camba do freio.

Então, erguido nos estribos, por sobre a imensa mão,
despediu uma vergastada do chicote silvante de cavalo-
marinho, colhendo o latagão na face, de lado, num golpe tão
vivo da aresta aguda que a orelha pendeu, despegada, num
borbotar de sangue. Com um berro o homem recuou,
cambaleando. Gonçalo galgou sobre ele, noutro arremesso,
com outra fulgurante chicotada, que o apanhou pela boca, lhe
rasgou a boca, decerto lhe espedaçou dentes, o atirou,
urrando, para o chão. As patas da égua machucavam as
grossas coxas estendidas — e, debruçado, Gonçalo ainda
vergastou, cortou desesperadamente face, pescoço, até que o
corpo jazeu mole e como morto, com jorros de sangue escuro
ensopando a camisa.



Um tiro atroou o terreiro! E Gonçalo, com um salto no
selim, avistou o rapazote moreno ainda com a espingarda
erguida, a fumegar, mas já hesitando aterrado.

— Ah, cão!
Lançou a égua, com o chicote alto — o rapaz,

espavorido, corria lentamente através do terreiro, para saltar
o valado, escapar para as várzeas ceifadas!

— Ah cão, ah cão! — berrava Gonçalo.
Estonteado, o rapaz tropeçara numa viga solta. Mas já

se endireitava, quando o Fidalgo o alcançou com uma cutilada
do chicote no pescoço, logo alagado de sangue. Estendendo as
mãos incertas, ainda cambaleou, abateu, estalou contra a
aresta dum pilar, a cabeça mais sangue jorrou. Então Gonçalo,
a arquejar, deteve a égua. Ambos os homens jaziam imóveis!
Santo Deus! Mortos? De ambos corria o sangue sobre a terra
seca. O Fidalgo da Torre sentia uma alegria brutal. Mas um
grito espantado soou do lado do quinteiro.



— Ai que mataram o meu rapaz!
Era um velho que corria da cancela, numa carreira

agachada, rente com a sebe, para a porta da casa. Tão
certeiramente o Fidalgo arremessou a égua, para o deter —
que o velho esbarrou contra o peitoril, que arfava coberto de
suor e de espuma. E ante o inquieto animal escarvando, e
Gonçalo alçado nos estribos, com a face chamejante, o chicote
a descer — o velho, num terror, desabou sobre os joelhos,
gritou ansiadamente:

— Ai, não me faça mal, meu Fidalgo, por alma de seu
pai Ramires.

Gonçalo ainda o manteve assim um momento,
suplicante, a tremer, sob o justiceiro faiscar dos seus olhos —
e gozava soberbamente aquelas calosas mãos que se erguiam
para a sua misericórdia, invocavam o nome de Ramires, de
novo temido, repossuído do seu prestígio heroico.



Chegando à Torre, encontra o cunhado, que viera com Gracinha.
Gonçalo narra a sua luta. Todos se orgulham dele.

A sós com o cunhado, pergunta sobre o motivo da visita. Barrolo
mostra-lhe uma carta anônima, que denunciava a intimidade entre
André Cavaleiro e sua esposa. Declara, no entanto, não acreditar na
maledicência. Gonçalo o sossega, guarda a carta consigo, dirige-se ao
quarto da irmã e mostra-lhe a correspondência. Gracinha fica alarmada,
porém o irmão a tranquiliza, dizendo que o marido não acreditara; no
entanto, aconselha-a: “Gracinha, o passado morreu, e todos precisamos,
para honra de todos, que continue morto”.

Gonçalo é eleito com votação estupenda e recusa o título de
marquês que o rei lhe oferecia a pedido de Cavaleiro. O primeiro
número dos Anais de Literatura e de História é publicado, com A Torre de
D. Ramires louvada pela crítica.

Gonçalo parte para Lisboa, onde se torna centro das atenções na
vida social, sempre citado nas colunas dos jornais. Mas, poucos meses
depois, uma notícia surpreende a todos.



Gonçalo arranjara concessão para explorar uma vasta área em
Zambésia (Moçambique), hipotecara sua quinta em Treixedo e partiria
para a África, embarcado no paquete “Portugal”.

Quatro anos se passam até a volta de Gonçalo. Seu
empreendimento na África fora muito bem-sucedido e prosperava ainda
mais.

Na Torre, a irmã, com o marido e os amigos, aguarda sua chegada. A
prima Maria Mendonça, que já o vira em Lisboa, conta numa carta a
Gracinha que Gonçalo estava bem e, ao que parecia, para breve
poderiam esperar o casamento dele com Rosa, a belíssima neta do
visconde do Rio-Manso. Os amigos falam alegremente de Gonçalo,
ansiosos para abraçá-lo.

Enquanto amigos o aguardam na estação de trem de Oliveira, João
Gouveia comenta:



— Pois eu tenho estudado muito o nosso amigo Gonçalo Mendes. E
sabem vocês, sabe o senhor Padre Soeiro quem ele me lembra?

— Quem?
— Talvez se riam. Mas eu sustento a semelhança. Aquele todo de

Gonçalo, a franqueza, a doçura, a bondade, a imensa bondade, que notou o
senhor Padre Soeiro... Os fogachos e entusiasmos, que acabam logo em
fumo, e juntamente muita persistência, muito aferrado quando se fila à sua
ideia... A generosidade, o desleixo, a constante trapalhada nos negócios, e
sentimentos de muita honra, uns escrúpulos, quase pueris, não é verdade?...
A imaginação que o leva sempre a exagerar até à mentira, e ao mesmo
tempo um espírito prático, sempre atento à realidade útil. A viveza, a
facilidade em compreender, em apanhar... A esperança constante em algum
milagre, no velho milagre de Ourique, que sanará todas as dificuldades... A
vaidade, o gosto de se arrebicar, de luzir, e uma simplicidade tão grande, que
dá na rua o braço a um mendigo... Um fundo de melancolia, apesar de tão
palrador, tão sociável. A desconfiança terrível de si mesmo, que o acobarda, o



encolhe, até que um dia se decide, e aparece um herói, que tudo arrasa... Até
aquela antiguidade de raça, aqui pegada à sua velha Torre, há mil anos... Até
agora aquele arranque para a África... Assim todo completo, com o bem, com
o mal, sabem vocês a quem ele me lembra?

— Quem?
— Portugal.





T E X TO S



— Você é muito atrevido! É já pela terceira vez! Eu não sou homem
de levantar desordens numa estrada... Mas fique certo que o conheço, e
que não escapa sem lição.

Imediatamente, o outro agarrou um cajado curto e saltou à estrada,
afrontando a égua, com as suíças erguidas, num riso de imenso desafio:

— Então cá estou! Venha agora a lição... E para diante é que você
não passa, seu Ramires de merd...

Uma névoa turvou os olhos esgazeados do Fidalgo. E de repente,
num inconsciente arranque, como levado por uma furiosa rajada de
orgulho e força, que se desencadeava do fundo do seu ser, gritou, atirou
a fina égua num galão terrível! E nem compreendeu! O cajado sarilhara!
A égua empinava, numa cabeçada furiosa! E Gonçalo entreviu a mão do
homem, escura, imensa, que empolgava a camba do freio.

Então, erguido nos estribos, por sobre a imensa mão, despediu uma
vergastada do chicote silvante de cavalo-marinho, colhendo o latagão na
face, de lado, num golpe tão vivo da aresta aguda, que a orelha pendeu,



despegada, num borbotar de sangue. Com um berro o homem recuou,
cambaleando. Gonçalo galgou sobre ele, noutro arremesso, com outra
fulgurante chicotada, que o apanhou pela boca, lhe rasgou a boca, decerto
lhe espedaçou dentes, o atirou, urrando, para o chão. As patas da égua
machucavam as grossas cochas estendidas e, debruçado, Gonçalo ainda
vergastou, cortou desesperadamente a face, pescoço, até que o corpo jazeu
mole e como morto, com jorros de sangue escuro ensopando a camisa.

Um tiro atroou o terreiro! E Gonçalo, com um salto no selim, avistou o
rapazote moreno ainda com a espingarda erguida, a fumegar, mas já
hesitando aterrado.

— Ah, cão!
Lançou a égua, com o chicote alto: — o rapaz, espavorido, corria

lentamente através do terreiro, para saltar o valado, escapar para as várzeas
ceifadas!

— Ah cão, ah cão! — berrava Gonçalo.
Estonteado, o rapaz tropeçara numa viga solta. Mas já se endireitava,

largava, quando o Fidalgo o alcançou com uma cutilada do chicote no



pescoço, logo alagado de sangue. Estendendo as mãos incertas, ainda
cambaleou, abateu, estalou contra a aresta dum pilar, a cabeça mais sangue
jorrou. Então Gonçalo, a arquejar, deteve a égua. Ambos os homens jaziam
imóveis! Santo Deus! Mortos? De ambos corria o sangue sobre a terra seca.
O Fidalgo da Torre sentia uma alegria brutal. [...] cavalgou de volta à Torre,
numa alegria imensa: “enfim era um homem!”



Admitindo que grande parte de seus infortúnios teria sido causada
pela falta de dinheiro, Gonçalo passa a considerar a possibilidade de
casar-se com dona Ana Lucena, mas é informado de que o pai dela era
açougueiro, o irmão era assassino, que ela mantivera amantes e
possuía mau caráter.

Após uma noite de sonho, em que seus antepassados ilustres o
incentivavam, decide visitar o visconde de Rio-Manso. No caminho,
depara-se mais uma vez com aquele valentão, que o ofende de novo.
Agora, porém, Gonçalo o interpela e, ameaçado fisicamente, investe
contra o opositor, que desfalece a golpes de chicote, assim como um
jovem amigo do agressor que desfechara tiros contra o fidalgo.

— Você é muito atrevido! É já pela terceira vez! Eu não sou homem
de levantar desordens numa estrada... Mas fique certo que o conheço,
e que não escapa sem lição.

Imediatamente, o outro agarrou um cajado curto e saltou à
estrada, afrontando a égua, com as suíças erguidas, num riso de
imenso desafio:



CAPÍTULO XII

[...]
O Titó, que depois de Simão de Nantua, em pequeno,

não abrira mais as folhas dum livro, e não lera a Torre de D.
Ramires, murmurou, com um risco mais largo na poeira:

— Extraordinário, aquele Gonçalo!
O Videirinha não findara o seu enlevado sorriso:
— Tem muito talento... Ah! o sr. Doutor tem muito

talento.
— Tem muita raça! — exclamou o Titó, levantando a

cabeça. — E é o que o salva dos defeitos... Eu sou amigo de
Gonçalo, e dos firmes. Mas não o escondo, nem a ele...
Sobretudo a ele. Muito leviano, muito incoerente... Mas tem a
raça que o salva.



— E a bondade, sr. Antônio Vilalobos! — atalhou
docemente Padre Soeiro. — A bondade, sobretudo como a do
Sr. Gonçalo, também salva... Olhe, às vezes há um homem
muito sério, muito puro, muito austero, um Catão que nunca
cumpriu senão o dever e a lei... E todavia ninguém gosta dele,
nem o procura. Por quê? Porque nunca deu, nunca perdoou,
nunca acarinhou, nunca serviu. E ao lado outro leviano,
descuidado, que tem defeitos, que tem culpas, que esqueceu
mesmo o dever, que ofendeu mesmo a lei... Mas quê? É
amorável, generoso, dedicado, serviçal, sempre com uma
palavra doce, sempre com um rasgo carinhoso... E por isso
todos o amam, e não sei mesmo, Deus me perdoe, se Deus
também o não prefere...

A curta mão que acenara para o céu recaiu sobre o
cabo de osso do guarda-sol. Depois, e corado com a
temeridade de pensamento tão espiritual, acudiu
cautelosamente:



— Que esta não é propriamente doutrina da Igreja!...
Mas anda nas almas; anda já em muitas almas.

Então João Gouveia abandonou o recosto do banco de
pedra e teso na estrada, com o coco à banda, reabotoando a
sobrecasaca, como sempre que estabelecia um resumo:

— Pois eu tenho estudado muito o nosso amigo
Gonçalo Mendes. E sabem vocês, sabe o sr. Padre Soeiro
quem ele me lembra?

— Quem?
— Talvez se riam. Mas eu sustento a semelhança.

Aquele todo de Gonçalo, a franqueza, a doçura, a bondade, a
imensa bondade, que notou o sr. Padre Soeiro... Os fogachos e
entusiasmos, que acabam logo em fumo, e juntamente muita
persistência, muito aferro quando se fila à sua idéia... A
generosidade, o desleixo, a constante trapalhada nos
negócios, e sentimentos de muita honra, uns escrúpulos,
quase pueris, não é verdade?... A imaginação que o leva



sempre a exagerar até à mentira, e ao mesmo tempo um
espírito prático, sempre atento à realidade útil. A viveza, a
facilidade em compreender, em apanhar... A esperança
constante nalgum milagre, no velho milagre de Ourique, que
sanará todas as dificuldades... A vaidade, o gosto de se
arrebicar, de luzir, e uma simplicidade tão grande, que dá na
rua o braço a um mendigo... Um fundo de melancolia, apesar
de tão palrador, tão sociável. A desconfiança terrível de si
mesmo, que o acovarda, o encolhe, até que um dia se decide,
e aparece um herói, que tudo arrasa... Até aquela antiguidade
de raça, aqui pegada à sua velha Torre, há mil anos... Até agora
aquele arranque para a África... Assim todo completo, com o
bem, com o mal, sabem vocês quem ele me lembra?

— Quem?...
— Portugal.

[...]


