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INTRODUÇÃO3

O surgimento das ideias liberais em Portugal assinala um esforço de renovação 
cultural que se estende até à crise da I República. Poder ‑se ‑á falar numa histó‑
ria das ideias e da cultura que seguiu o binário conflituoso entre o ideário da 
modernidade e o viés conservador. Políticos, filósofos, literatos, religiosos, histo‑
riadores e jornalistas conferiram substância à constante tensão entre o princípio 
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Tem realizado investigação no âmbito dos estudos italianos e das relações luso ‑italianas, de que é 
resultado a tese “Dove va il Portogallo / A Revolução de Abril na imprensa italiana (1974 ‑1976).
2 É doutor em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tendo 
desenvolvido a tese “Portugal e a Itália: emigração, nação e memória (1800 ‑1832)”. Os seus interesses de 
investigação são a história das identidades e a história das migrações. É professor de história e filosofia 
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finais, além de apresentar o ponto 2, relativo à unificação de Itália, traduzido para português  –  a 
primeira versão surge em italiano. 
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tendencialmente democrático da representatividade e do sufrágio e o princípio 
monárquico e tradicionalista. Mas o século xix veio também redimensionar a 
medida de tempo na História Contemporânea. As reduzidas unidades de tempo, 
o alcance curto, assumiram cada vez mais importância para a explicação dos 
fenómenos históricos (Tengarrinha, 2006). Ganhou assim pertinência a utiliza‑
ção do jornal enquanto instrumento social que considera o ritmo, a textura e a 
temperatura da sociedade. A passagem ao formato diário do jornal em Portugal 
responde à necessidade de acompanhar a cadência dos factos sociais. 

É no contexto da luta de ideias e da proeminência do jornal enquanto ele‑
mento nuclear para a divulgação de determinadas perceções da mundividência 
que se propõe uma leitura das repercussões de dois eventos internacionais na 
imprensa portuguesa: a constituição da República Romana de 1849 e a unificação 
de Itália. São acontecimentos que originaram inflamadas polémicas no âmbito 
dos círculos políticos oitocentistas, contrapondo e refletindo conceções ideo‑
lógicas e práticas sociais opostas. Revisitar o impacto das réplicas oriundas da 
Península Itálica permite ‑nos, sobretudo, entrar no epicentro do combate político 
e cultural, das expectativas, e perspetivar o duplo esforço efetuado pelos periódi‑
cos portugueses junto da opinião pública: informar e formar clientelas políticas.

Porquê o caso italiano? Nos anos sessenta do século xix, por altura do casa‑
mento de D. Luís de Bragança e D. Maria Pia de Saboia, um panfleto celebrativo de 
novos enlaces reais observava o seguinte: “Se há dois países na Europa que devem 
considerar ‑se irmãos, tanto pelas tradições gloriosas de sua história, como pelos 
laços de simpatia nunca desmentida, são esses dois países a Itália e Portugal” 
(Ventura, s.d.: 55). Evidenciando as afinidades entre os dois povos, a sua índole e a 
sua natureza, o autor do texto acrescenta “que não há página gloriosa na história 
de um a que não corresponda página de igual fulgor na história do outro”4.

Embora dando uso a tons porventura enfáticos e retóricos, estas páginas recu‑
peram a memória de uma relação antiga, secular, entre duas realidades que tan‑
tas vezes se cruzaram no curso da sua história política, social e económica. Esta 
relação marca um tempo histórico que se estende desde as mutações económicas 
da Idade Média5 até à contemporaneidade, passando por uma fase crucial como 
o século xix, em que têm lugar eventos fundamentais para as questões nacionais 
dos dois países. No que respeita ao caso italiano, o século  xix é marcado pelo 

4 Ibidem, p. 56. 
5 Fernand Braudel (1974) lembra que a revolução de 1383 ‑85 e o estabelecimento da dinastia dos Avis 
consagraram a vocação marítima de Lisboa, abrindo as suas portas à implantação de colónias de 
mercantes de origem italiana, cuja presença é tão importante que até é relatada por Fernão Lopes nas 
suas crónicas. 
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processo de formação de uma entidade estatal única no território da península, 
atrás do qual se desenvolve a importante questão da afirmação do princípio de 
nacionalidade, isto é, da construção e consagração de uma identidade transversal 
a todas as realidades políticas e culturais do heterogéneo panorama peninsular. 
Este movimento, de particular complexidade política e ideológica, é conhecido 
pelo nome de Risorgimento. E, na sua qualidade de fenómeno que extravasa os 
limites geográficos daquele que será o futuro Estado nacional italiano, assume 
os contornos de movimento europeu, estendendo as suas dinâmicas a grande 
parte das sociedades liberais da altura e chegando a ter projeções transatlânticas. 
Veículo desta extensão de ideias e homens é a dimensão da emigração política: 
graças a esta diáspora, o Risorgimento delineia ‑se como  fenómeno claramente 
transnacional, que chega a influenciar, de forma significativa, também o espaço 
geopolítico português. 

A historiografia recente tem sublinhado esta característica fundamental do 
movimento político italiano na primeira metade do século xix, recuperando de 
forma rigorosa e estruturada a memória do grande espaço da migração política 
para fora da Península Itálica naquelas décadas de renovação ideológica e trans‑
formações institucionais. Os trabalhos de Francesca di Giuseppe (2010) e Gre‑
góire Bron (2013) introduzem, neste sentido, novas perspetivas historiográficas 
na análise das relações luso ‑italianas num período de importantes transforma‑
ções políticas nas duas realidades. As teses de doutoramento destes autores pos‑
suem o mérito de romper com uma tradição retórica e nacionalista da história do 
Risorgimento que trata o caso do exílio político em Portugal de forma superficial, 
não considerando todas as implicações que se abrem no contexto sociopolítico 
lusitano. Francesca di Giuseppe e Gregóire Bron recuperam, assim, a importân‑
cia das relações luso ‑italianas na primeira metade do século xix numa perspetiva 
transnacional, revelando a profundidade e complexidade das dinâmicas desen‑
volvidas entre essas dimensões geopolíticas. Os dois estudos relançam a ideia 
de centralidade de Portugal como lugar estratégico de exílio político, que não 
desempenha um papel secundário face a grandes centros europeus como Lon‑
dres ou Paris. 

A presença e a influência do Risorgimento italiano em Portugal apresen‑
tam, então, uma dimensão mais ampla, que muito precede a viagem de Carlos 
Alberto para o Porto em 1849, e – com a exceção da campanha liberal de 1832‑
‑34 – concentra ‑se essencialmente no centro ‑sul do país, para onde se dirige o 
grosso da emigração política italiana entre 1820 e 1850. A par desta emigração 
política existe uma dimensão que até ao momento tem sido de alguma forma 
desconsiderada ou esquecida: a emigração socioeconómica. De facto, na primeira 
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metade de Oitocentos existe um fluxo migratório que leva muitos italianos para 
Portugal, persistindo em determinadas regiões do país – e particularmente na 
capital – uma comunidade reconhecível, com algum relevo na esfera económica; 
uma comunidade que parece partilhar elementos culturais sensíveis (para além 
do religioso) e que é acompanhada por uma identificação geocultural (os “italia‑
nos”) bem definida e publicamente assumida (cfr Cassino, 2015). 

Em termos metodológicos, A Nação (1847 ‑1917) e A Revolução de Setembro (1840‑
‑1901) são os meios selecionados, não sendo alheio o facto de serem dois dos mais 
importantes jornais portugueses neste período e aqueles que apresentam maior 
longevidade no século  xix. O primeiro é um periódico católico, conservador e 
de tendência legitimista, enquanto o segundo segue a linha de esquerda liberal, 
infletindo, posteriormente, mais para o campo moderado (Lemos, 2006; Sardica, 
1997). O estudo sobre a República Romana de 1849 recorre à análise dos editoriais, 
o género jornalístico que, segundo José dos Santos Alves (2009), foi inaugurado 
em Portugal por João da Rocha Loureiro através das Cartas a Orestes, na segunda 
década de Oitocentos, e que remete para a interpretação idiossincrática da reali‑
dade. Já a reflexão sobre a unificação de Itália privilegia outros espaços de infor‑
mação e opinião6 que não apenas os editorais. Considerando que os diários de 
Lisboa apresentam, nesta altura, diferenças ao nível do formato, da linguagem e 
das modalidades enunciativas, o esboço do esquema hermenêutico alarga, neste 
caso, a leitura aos telegramas noticiários e às narrativas elaboradas a partir de 
informação proveniente de outros jornais europeus. 

A disseminação de determinadas perspetivas políticas e religiosas é aqui 
encarada como elemento constitutivo do conceito de cultura. Desse ideário anta‑
gónico decorre o condicionamento social das ideias. Como refere Edward Said 
(1994: xiii), a cultura transforma ‑se na moldura que diferencia nós e os outros, não 
sem um frequente grau de xenofobia. E, entendida como uma “fonte de identi‑
dade”, constitui um universo através do qual vários princípios, políticos e ideo‑
lógicos, entram em relação uns com os outros, podendo mesmo “transformar ‑se 
num verdadeiro campo de batalha sobre o qual diversas causas se manifestam à 
luz do sol”7.

6 No caso de A Nação são objeto de análise as secções “Boletim Político” e “Despachos Telegráficos”, 
enquanto em A Revolução de Setembro merece atenção o “Boletim do Dia”. 
7 As traduções de língua estrangeira para português são da nossa responsabilidade. Procurou ‑se, 
por outro lado, atualizar o português dos textos jornalísticos em análise, nomeadamente aqueles 
dos jornais A Nação e A Revolução de Setembro, mantendo ‑se, obviamente, o sentido dos enunciados 
veiculados no século xix. 
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1. A REPÚBLICA ROMANA DE 1849

A Revolução Francesa inspirou profundas ruturas no quadro político e social 
europeu e lançou as sementes das convulsões que haveriam de explodir em mea‑
dos de Oitocentos. Este viés temporal, definido por Hobsbawm (1978: 403) como 
“o mais revolucionário meio século da história até então registado”, alterou a tex‑
tura do conhecimento humano e colocou em marcha movimentos que lutaram 
contra as autocracias e a falta de representação política dos cidadãos. De carác‑
ter liberal, democrático e nacionalista, os processos revolucionários adquiriram 
amplitude em 1848 e clamaram, no contexto de crise económica, por uma nova 
ordem que diminuísse iniquidades.

A República Romana de 1849 enquadra ‑se neste contexto. Inspirada pelas 
novas ideias liberais, a experiência democrática durou cinco meses (9 de fevereiro 
a 3 de julho de 1849) e assinalou uma “fratura decisiva entre o Papa enquanto 
Soberano temporal e os seus súbditos” (Curato, 1961: 691 ‑692; cfr. Rosi, 1961). Os 
Estados Pontífices organizaram ‑se politicamente para viver sem o chefe do cato‑
licismo8, adotando princípios como a independência do poder espiritual e a liber‑
dade de culto. Apesar de forte oposição, Roma foi derrotada pelo exército francês. 
Áustria, Espanha e o Reino das Duas Sicílias9 juntaram ‑se à iniciativa beligerante 
que visava restituir a autoridade papal. Mazzini foi a grande inspiração política 
da República e Garibaldi o símbolo da resistência.

As mutações provocadas pelo meio século revolucionário incidiram igual‑
mente sobre os domínios da ciência, cultura e comunicação. Portugal não passou 
à margem destas tendências comutáveis. O surgimento do Estado Liberal, do espí‑
rito romântico e a necessidade de participar na vida pública – o designado espírito 
público – influíram sobremaneira na atmosfera comunicacional. O auditório por‑
tuguês, ainda restrito, também testemunhou a eclosão da nova etapa na relação 
entre a mensagem do jornal e o destinatário. A imprensa tornou ‑se um meio de 
sociabilização, instrumento de combate político e de formação ideológica10. 

A pertinência da República Romana para os círculos políticos e jornalísticos 
portugueses justifica ‑se pelo envolvimento da autoridade máxima do mundo 
católico. Motivo pelo qual A Nação, defensor da Igreja Católica, direcionou redo‑

8 Pio IX fugiu para Gaeta em Novembro de 1848. A República constituiu uma Assembleia Constituinte 
com base no contributo popular e aprovou várias medidas anticlericais. A Constituição romana 
figurava entre as mais avançadas da Europa, promovendo um estado laico, conferindo liberdade de 
culto e abolindo a pena de morte (Demarco, 1992). 
9 A intervenção limitou ‑se aos Estados Pontífices. Apenas os franceses combateram Roma. 
10 Sobre a importância da imprensa na formação da ideologia ver Quaderni del carcere de Antonio 
Gramsci (1975, p. 2257 ‑2276). 
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brada atenção: “A questão romana não tem para nós o mesmo interesse que outra 
qualquer. Roma significa muito mais que Paris, Madrid ou Viena. (…) Roma é a 
sede da suprema direção do Papado, e esta questão interessa a todo o orbe cató‑
lico” (A Nação, 1849, julho 20, p. 1). A interpretação dos factos longínquos revelou‑
‑se importante para cimentar a posição ideológica do periódico no plano interno, 
vinculando os interesses dos portugueses às ocorrências da Península Itálica: 
“Aqueles estados não pertencem ao Papa, são da cristandade. Ali não residem os 
interesses de um só povo, (…) contêm os interesses do mundo cristão”11.

A insurreição romana anunciou, ainda, a vitalidade e afirmação das forças 
revolucionárias. Significou a vitória da liberdade e dos princípios democráticos 
que também enformaram, em Portugal, a Revolução de 1836, acontecimento que 
inspirou A Revolução de Setembro e ao qual foi buscar o nome. A constituição da 
República Romana conferiu ao periódico de António Rodrigues Sampaio12 mais 
um argumento para a defesa das liberdades democráticas, das ideias humani‑
tárias e da legitimidade revolucionária. Possibilitou a identificação de Portugal 
e Roma com os povos pequenos, unidos no combate contra os opressores e os 
inimigos estrangeiros.

Apresentando um posicionamento ideológico oposto, os dois órgãos de Lis‑
boa vestiram a indumentária do testemunho político ‑partidário. Aliás, foi a partir 
da insurreição de 9 de setembro de 1836 que se assiste, mais consistentemente, 
ao alargamento da participação política das populações, ao maior interesse pelas 
questões do regime político, à existência de uma comunicação mais regular e 
diversificada que, extravasando as fronteiras da formalidade, coloca ‑se ao serviço 
da disseminação de ideias. Foram os jornais, como refere José Tengarrinha (2006: 
157 ‑158), que por esta altura mais contribuíram para cumprir essa missão; são “um 
dos principais fatores de abertura e dinamização do espaço público politizado” e 
elemento nuclear de organização da vida política, de supressão das carências afe‑
tas aos grupos políticos.

O papel sempre mais ativo ao nível da promoção e organização das correntes 
de opinião, com os limites que esta eficácia comporta em meados de Oitocen‑
tos, permitiu à imprensa influenciar a agenda política dos governos e a tempera‑
tura da opinião pública. No entanto, seguindo as conceções de Almeida Garrett 
(1826/1991), esse esforço deveria privilegiar a formação e orientação de opiniões 
esclarecidas enquanto pilar basilar da sociedade liberal. Devido às suas caracte‑
rísticas, os jornais estavam em melhor posição para desempenhar essa função. 

11 Idem, 1849, outubro 10, p. 1.
12 António Rodrigues Sampaio assumiu o cargo de redator principal em 1844. 
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Cidadãos elucidados conferiam mais solidez ao sistema político. Garrett13 rejei‑
tava ser levado pela “estupidez da massa ignorante, tão inábil para conceituar 
de um princípio, como para lhe calcular ou observar as consequências”; era na 
“porção ilustrada da população” que residia a legítima consciência da pátria, fun‑
damental para o sistema de governo e administração14. A noção de classe média 
afigura ‑se indispensável para compreender o pensamento garrettiano.

O jornalismo português do século  xix atuou, como é óbvio, em conformi‑
dade com o indissociável axioma da história da imprensa: esteve sempre diale‑
ticamente interligado com as variegadas formas de governação e ação política. 
A Revolução Francesa e as suas duradouras réplicas conferiram substância a 
esta regra de ouro do periodismo. E não é por acaso que a República Romana 
se preocupou rapidamente em publicar o seu jornal oficial, o Monitore Romano, 
cujo número inaugural saiu a 30 de janeiro. Concluído o ensaio democrático, os 
franceses logo trataram de substituí ‑lo pelo Giornale di Roma, estando o primeiro 
número datado de 6 de julho, três dias após a queda da República.

1.1. Entre a apologia à República de Mazzini e a condenação da 
“Roma francesa”

A partir da frequência e extensão dos editorais, das notícias – comentadas – ela‑
boradas com base em informação de jornais estrangeiros e da correspondência 
proveniente da Península Itálica, pode ‑se concluir ter sido bastante relevante o 
impacto dos eventos italianos na agenda de A Nação e A Revolução de Setembro. Os 
jornais convergiram, desde meados de abril, na crítica  –  muito enfatizada  –  à 
intervenção militar francesa, salientado o carácter ambíguo e contraditório 
das disposições de Luís Napoleão em relação ao futuro de Roma e ao restabele‑
cimento da autoridade papal. O cenário de guerra que devastava, progressiva‑
mente, a Europa foi encarado como uma periclitante ameaça à estabilidade polí‑
tica e surgiu como referência transversal aos editoriais analisados.

13 Ibidem, p. 129. 
14 Como nota José Tengarrinha (2006), importa enquadrar estas noções no tempo. Diferente do 
sentido atual, o vocábulo democracia era entendido, na altura, como a voz anárquica da multidão. 
Muitos correligionários de Garrett rejeitavam esta democracia, o que não quer dizer que não se 
empenhassem na democratização do regime liberal, tal como hoje entendemos a democracia. Garrett 
insistiu na promoção da consciência política dos cidadãos. Só assim era possível, segundo ele, criar 
uma opinião pública habilitada a interpretar as ideias veiculadas pelos grupos geradores de crença 
política. Os jornais constituíam a correia transmissora desses círculos políticos. 
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Individualizando as repercussões do conflito romano, é possível identificar 
vários planos de tendência na argumentação de cada um dos órgãos de informa‑
ção. A Revolução de Setembro insistiu, naturalmente, em defender a legitimidade da 
República e a ação dos revolucionários. “Em Roma não há só um papa de menos, 
há também uma república de mais, e um governo que a quer sustentar. Por isso 
os bens que usufruía a Igreja revertem ao estado a quem de direito pertencem 
(…)” (A Revolução de Setembro, 1849, março 20, p. 1), assim começou o editorial de 20 
de março, ocupando duas colunas e meia das três disponíveis, na capa. O texto 
deu origem a uma intensa querela com A Nação em redor da questão da proprie‑
dade dos bens eclesiásticos, da administração do território e das liberdades públi‑
cas. Argumentava A Revolução que o governo dos Estados Pontífices havia sido 
“miserável”; os cardiais usavam “indecorosamente” as suas riquezas, os campos 
mantinham ‑se incultos e as cidades repletas de vadios; o catolicismo alimentava‑
‑se do esplendor das suas festas, pelo que o ruinoso estado das finanças apenas 
encontrava em Portugal um semelhante. Tudo isto havia apressado a revolta con‑
tra – sustentava o jornal – a omnipresença de um catolicismo que não precisava 
da servidão de nenhum povo15.

Mesmo na hora da capitulação, A Revolução não se coibiu de sublinhar a vitó‑
ria moral de Roma: “A república romana é já uma epopeia. (…) A sua guarda é o 
anjo da democracia”. Criticou a intervenção estrangeira na península e os inten‑
tos desestabilizadores que a norteavam. Não restavam dúvidas, segundo o jornal, 
quanto à finalidade do jugo inimigo: impedir a independência de Itália16. 

Sem deixar de reprovar a atuação de Pio IX e do clero romano em relação à 
utilização da religião enquanto instrumento político, o periódico impulsionado 
pelos ideais setembristas revelou ‑se bastante cáustico quando comentou a situa‑
ção político ‑social em França e a sua política externa: o país vivia mergulhado 
em convulsões sociais e as pretensões monárquicas eram incompatíveis com a 
II República. Em relação a Roma: “A irmã matara a irmã. A mãe matara a filha”17. 
A ação beligerante  –  sublinhava A Revolução  –  havia provocado manifestações 
populares em Paris, inflamados debates no âmbito da política interna francesa e 
colocado os poderes públicos em conflito.

O jornal acusou, ainda, o executivo de Napoleão III de nunca esclarecer qual 
o verdadeiro objetivo da ação militar na capital dos Estados Pontífices, num sin‑
toma da contradição da sua política que ficara bem patente quando a Assembleia 

15 Ibidem. 
16 Idem, 1849, maio 29, p. 1. 
17 Idem, 1849, abril 29, p. 1.
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Nacional francesa lançou um voto de censura ao governo  –  depois de tomar 
conhecimento do desaire do exército liderado pelo general Oudinot às portas de 
Roma, durante a primeira ofensiva. Segundo A Revolução, a iniciativa francesa 
estava envolta em neblina porque a sua finalidade primeva remetia para a sal‑
vaguarda das liberdades constitucionais em Itália, “a liberdade do povo romano 
[e] nenhuma influência na sua forma de governo. (…) A aproximação do exército 
era sempre para libertar o povo romano”18. Em Roma – escrevia – permanecia o 
sentimento de que a expedição respondia a uma missão de observação contra os 
austríacos. Por outro lado, os franceses haviam declarado explicitamente que não 
iam restaurar o papa19. 

O resultado final foi, porém, totalmente contrário ao princípio que ditara a 
intervenção. Escrevia A Revolução: “O general Oudinot aclamara o papa contra o 
que tinha proclamado, e restabeleceu as jurisdições eclesiásticas contra o que 
tinham prometido na câmara os ministros da república”20. Interpretando alguns 
despachos de Nicolas Oudinot, o jornal não hesitou em afirmar que as tropas 
francesas pelejavam o governo romano pelo mesmo princípio que combatiam os 
socialistas em Paris. O triunvirato de Mazzini – referia o general – era obra do 
partido vermelho. E, sendo inimigo do vermelho em França, o governo de Luís 
Napoleão só poderia declarar guerra à mesma cor em toda a parte21.

O periódico liderado por António Rodrigues Sampaio concluía que a França, 
movida por interesses políticos, deslocara ‑se a Itália para impedir que a Áustria 
resolvesse a questão sozinha. O espírito democrático  –  escrevia  –  estava des‑
truído. Principalmente porque a Assembleia Nacional, apesar de reconhecer que 
a matriz inicial da expedição havia sido desvirtuada e as resoluções falsificadas, 
transmitira a confiança ao governo de Napoleão, permitindo que este saísse do 
imbróglio criado de cabeça erguida.

O papa regressou à città eterna apenas quando recebeu garantias de não inter‑
ferência nos assuntos da Igreja. Até abril de 1850 julgou insuficientes as condi‑
ções para exercer a atividade. Roma estava ocupada pelo exército francês. A mol‑
dura constitucional de restauração da jurisdição eclesiástica constituiu o último 
capítulo através do qual a imprensa esforçou ‑se para esclarecer a opinião pública 
portuguesa. Pio IX prometeu reformas, por motu proprio, em conformidade com 
as disposições emanadas pelo governo francês  –  amnistia geral, secularização 

18 Idem, 1849, agosto 21, p. 1.
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Idem, 1849, maio 25, p. 2 ‑3. 
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da administração, legislação francesa (Código Napoleónico) e um governo de 
tendência liberal. Não esquecendo a permanência da supressão da liberdade 
de imprensa e as deportações  –  “a Roma francesa é mais escrava que a Roma 
dos padres” –, A Revolução de Setembro logo levantou a voz contra as deliberações 
estrangeiras, corroborando das resistências do papa: “Se restabeleceram o seu 
poder temporal, é um absurdo querer torna ‑lo dependente. Se tem poder, deixem‑
‑no ser livre. Se querem pôr condições, ajustassem ‑nas primeiro”22. E quando 
escalpelizou o teor das exigências não teve dúvidas em afirmar que se tratava 
do restabelecimento da República de Roma. A pergunta era inevitável: “Para que 
derrubaste Mazzini?”23. 

1.2. A necessidade de combater a solidariedade revolucionária 
com a solidariedade salvadora

Sobre a questão que encerrou uma história destinada a perpetuar a influência 
francesa no coração da península italiana, A Nação não olhou aos valores católi‑
cos e desaprovou a atitude do papa em ceder às pretensões de Luís Napoleão: “Os 
antirrevolucionários não podem fiar ‑se num governo que ataca a independência 
dos governos legítimos de Itália e que quer ditar condições como se fosse o dono 
de Itália” (A Nação, 1849, setembro 21, p. 1). O diário matutino afirmou que o Sumo 
Pontífice caíra no erro de, por um lado, ceder às exigências e, por outro, desejar 
resistir às mesmas. E relembrou que, antes de espoletar a insurreição romana, 
já tinha levantado sérias dúvidas quanto aos intentos liberalizantes de Pio IX. O 
resultado – referia – veio pouco tempo depois com a demagogia e a intolerância 
revolucionária. Diante da hesitação do papa, A Nação apontou novo erro político 
com base na concessão ao espírito reacionário francês24.

Efetivamente, poucas nuances em todo este processo foram do agrado do 
órgão sediado no Largo do Intendente, em Lisboa. Bateu ‑se, por isso, pelos seus 
ideais na convicção de representar a corrente de opiniões católica e legitimista. 
Como já se referiu, a expedição francesa foi consistentemente censurada desde o 
início. O conteúdo dos fundamentos aduzidos – ambiguidade, duplicidade polí‑
tica – não diferiu muito do discorrimento apresentado por A Revolução de Setem-
bro. A reprovação avolumou ‑se quando o general tornado chefe anunciou liber‑

22 Idem, 1849, agosto 21, p. 1. 
23 Idem, 1849, setembro 20, p. 1.
24 Idem,1849, outubro 10, p. 1.
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dade para romanos, ocultando o nome do papa. Pouco depois, os republicanos, 
forasteiros, pregadores da liberdade tomavam Roma e destruíam a República. A 
Nação escreveu que era impossível estabelecer harmonia entre os mandatários 
franceses e o governo pontífice, uma vez que sempre havia defendido a legiti‑
midade que a Áustria detinha para realizar a ação militar em Roma25. Até porque 
era fundamental – salientava – um império austríaco forte para contrabalançar a 
influência francesa na Península Itálica.

O desagrado pelas posições de Pio IX em relação às ordenações de Paris não 
minimizou, porém, o empenho de A Nação na defesa e apologia do catolicismo e 
da autoridade papal. Reclamando maior atenção para os assuntos do clero por‑
tuguês, reiterou os vínculos que uniam Portugal ao mundo cristão e atacou a 
leviandade – principalmente de A Revolução de Setembro – com que eram tratados 
os assuntos da Igreja: “Que significa um Papa de menos em Roma? É isto que 
A Revolução deveria ter pensado antes de escrever aquelas palavras, que são um 
verdadeiro escândalo”26. O jornal elogiou, também, a recusa dos sacerdotes em 
votar na Assembleia Constituinte da República, definindo o gesto como um ato 
de coragem.

O tom mais efusivo, irónico e corrosivo dos enunciados esteve sempre pre‑
sente quando a questão romana foi abordada. Três propósitos nortearam o esforço 
narrativo de A Nação: desqualificar a República e os protagonistas, vincular os 
seus leitores à luta antirrevolucionária que devastava os governos legítimos e a 
Europa e combater os pontos de vistas de outros órgãos de informação que dis‑
seminavam conceções ideológicas dissonantes. Sobre a experiência democrática 
impulsionada por Giuseppe Mazzini e seus correligionários recaíram aviltadas 
considerações: bando de facciosos despóticos, manipuladores da soberania popu‑
lar; “punhado de ímpios, cruéis e ferozes demagogos de barrete vermelho” cuja 
finalidade, assente em desmesurada ambição, centrava ‑se no engrandecimento 
pessoal – “Subir é o grande princípio, não descer a primeira das necessidades”. 
(…) A opinião pública sabem eles traduzir sempre de modo de que nunca seja 
prejudicial ao seu interesse pessoal”27.

A República Romana foi acusada, em suma, de estar preocupada em perpetuar 
impunemente todos os delitos, dos incêndios e roubos aos assassínios de sacer‑
dotes e insultos aos bispos, da usurpação à corrupção e violência de correspon‑
dência particular. O jornal lembrou que os revolucionários saudavam a liberdade 

25 Idem, 1849, setembro 21, p. 1.
26 Idem, 1849, janeiro 5, p. 1 ‑2. 
27 Idem, 1849, janeiro 29, p. 1. 
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de imprensa e de pensamento ao mesmo tempo que não davam notícia de todas 
as atrocidades que iam realizando. O ataque aos bens eclesiásticos figurou no 
topo das preocupações de A Nação, notando que a propriedade era, para os roma‑
nos, sinónimo de espoliação e a delapidação o meio governativo. O editorial de 16 
de março, a três colunas, comentou eloquentemente o decreto romano do Minis‑
tério da Fazenda: “Parece que as irrisoriamente denominadas ideias de progresso 
não podem coexistir com as ideias religiosas. (…) Ou se chamem liberais os seus 
apóstolos, ou se apelidam de republicanos, tudo o que lhes cheira a Igreja atrai a 
sua raiva, ou a sua fome”28.

A voz do Partido Legitimista advogou que, em virtude das loucuras e dos cri‑
mes revolucionários, o problema romano tornava ‑se impossível de resolver sem 
o recurso às armas. Outra significativa formulação prendeu ‑se com necessidade 
de traçar o quadro evolutivo das forças revolucionárias e os perigos que estas 
representavam. Referia A Nação que a Europa atravessava uma fase gravíssima, 
sendo necessário opor a “solidariedade salvadora” à “solidariedade revolucionária”. 
Chamou, por outro lado, a atenção dos estadistas para que não pensassem que 
existiam revoluções que não o eram, ou ilegitimidades que serviam de apoio a 
legitimidades. E constatou que os governos legítimos haviam, por vezes, caído no 
erro de atribuir aos povos um carácter revolucionário. Ideia logo desmistificada: 
“Nenhum povo é revolucionário porque nenhum homem é suicida”29. A avaliação 
global impunha, segundo A Nação, desconstruir as diversas máscaras com que a 
revolução não raras vezes se apresentava: religiosa, nacionalista, reacionária, repu‑
blicana ou monárquica. Porém, no final, destacou que se tratava de um período 
transitório, efémero, e que era “necessário descer à arena e aceitar o duelo”30.

2. 1860: PRÓS E CONTRAS DA UNIFICAÇÃO ITALIANA 

“Dos caluniadores e falsários não fará menção a história; e Garibaldi é um 
nome, um vulto que pertence a ela” (A Revolução de Setembro, 1860, dezembro 
29, p. 1). 
“Pobre Itália! Chegou a tua vez. Agora saberás o que é a liberdade revolucio‑
nária” (A Nação, 1860, janeiro 10, p. 1).

28 Idem, 1849, março 16, p. 1. 
29 Idem, 1849, julho 11, p. 1 ‑2. 
30 Idem, 1849, agosto 24, p. 1 ‑2. 
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O ano de 1860 é o momento seminal da unificação italiana, durante o qual se 
chegou à concretização factual de um longo percurso político e ideológico. 
A  dinâmica das iniciativas diplomáticas e militares desenvolvidas permitiu ao 
parlamento piemontês proclamar o Reino e ao rei Victor Emanuel II assumir a 
liderança soberana em março de 1861. Este último ano assume, frequentemente, 
importância estratégica no imaginário coletivo do Risorgimento, embora repre‑
sente, somente, a conclusão do árduo trabalho realizado até então31. 

Mas qual o sentido da cobertura jornalística de A Nação e A Revolução de Setem-
bro sobre o Risorgimento, cujos argumentos, nesta reflexão, são elevados a parâ‑
metro fenotípico da opinião pública portuguesa oitocentista? Em 1860, A Revo-
lução, apesar da constante atenção às questões do liberalismo europeu, parece 
privilegiar muito mais o debate sobre questões nacionais, ao contrário de A Nação, 
particularmente atento à evolução dos assuntos europeus (caso italiano e guerra 
hispano ‑marroquina). No entanto, é necessário considerar que, neste ano, Portu‑
gal enfrenta as eleições políticas32, o que explica a atenção esmagadora para os 
assuntos internos, interesse comum, aliás, para ambas as partes.

A convocação e o (quase imediato) cancelamento do Congresso Europeu para 
a Paz33 foi o principal tema de análise levado a cabo pelos jornais no início do 
novo ano, após a conclusão de 1859 com a publicação de “O Papa e o Congresso”34. 

31 O ano de 1861 deve ser lembrado, sobretudo, pela explosão no sul da Itália daquele fenómeno de 
protesto contra uma unificação malfeita ou mal interpretada, conhecida como brigantaggio, uma 
mistura de protesto social e regurgitação lealista, e que obrigava o novo Estado italiano a um esforço 
militar muito superior ao que foi proferido em algumas das mais conhecidas batalhas do Risorgimento. 
Ao longo de muitos anos, uma historiografia oficial, tenazmente retórica na legitimação de um 
processo amiúde contraditório, tendeu a marginalizar o fenómeno e restituiu à consciência popular 
uma ideia de 1861 como ano da palingénese nacional.
32 As eleições ocorreram a 1 de janeiro de 1860, após a aprovação da lei eleitoral de 23 de novembro de 
1859, que garante uma representação mais homogénea do território nacional (incluindo o Ultramar) 
na Câmara dos Deputados (cfr. Mattoso, 1994, p. 127). As consultas promoveram a afirmação do Partido 
Regenerador, que pôde contar com o apoio dos Cartistas. O último governo liderado pelo Duque da 
Terceira, António José Severim de Noronha, foi formado antes da sua morte, no mesmo ano.
33 Após a Segunda Guerra de Independência italiana (1859) e a consequente reorganização política 
e administrativa dos territórios do centro ‑norte da península (com exceção da região do Véneto), 
anexados ao Reino da Sardenha, a tensão entre estes e o Estado da Igreja sobe de intensidade. As 
agitações levadas a cabo nos domínios pontifícios nas regiões da Emília e da Romanha, ocupadas pelo 
exército piemontês, e o incerto acordo franco ‑austríaco sobre os destinos dos mesmos, empurraram as 
chancelarias europeias para a convocação de um congresso que pudesse resolver o impasse. A cimeira 
é desejada quer pela frente filo ‑papal, na esperança que o pontífice possa preservar a sua soberania 
sobre ditos territórios, quer pela frente liberal que, obviamente, visa a solução contrária.
34 A Nação dá a notícia pela primeira vez entre os Despachos Telegráficos de 29 de dezembro de 1859 
(p. 1): “Paris, 23 [de dezembro, ndr.] – Apareceu um folheto com o título de ‘O Papa e o Congresso’ no 
qual se proclama a necessidade de que se conserve a S. Santidade no poder temporal, mas impondo 
restrições a Roma e ao património de São Pedro. Os periódicos ingleses aprovam o dito folheto e dizem 
que o seu conteúdo prova que a França e a Inglaterra estão de acordo para defender os direitos dos 
italianos”. 
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Trata ‑se do famoso folheto cuja autoria, na imprensa europeia, era atribuída a 
Napoleão III, que o teria escrito com a intenção de colocar o Papa sob pressão 
diante da opinião pública continental em relação à questão da nova reorganiza‑
ção da Itália central35 e que Pio IX recusava reconhecer por via diplomática.

A Nação promoveu a campanha para convocar o Congresso Europeu36 logo 
após a segunda guerra de independência italiana37, que terminou com a batalha 
de Solferino e o armistício de Villafranca em julho de 1859. O “perigo revolucio‑
nário” é evocado continuamente. Assiste ‑se à defesa a todo o custo da dominação 
austríaca nos ducados da Itália central, juntamente com a condenação das suble‑
vações pró ‑Piemonte que animam estes territórios. Ao mesmo tempo, são execra‑
das as possíveis perspetivas de organização de plebiscitos para a confirmação da 
anexação, assim como o apoio europeu que esta operação possa obter (A Nação, 
1859, dezembro 17, p. 1)38.

No entanto, para o jornal católico a maior preocupação era representada pela 
situação nos territórios papais localizados ao norte da região da Lazio, para os 
quais perfilava ‑se uma iminente anexação ao Reino da Sardenha. Neste sentido, 
lançou uma petição de apoio ao Papa e ao Estado da Igreja, com um redivivo estilo 
neoguelfo39. O pedido não constitui, de facto, a defesa de uma proposta política 
unitária que atribuísse ao pontífice uma síntese conciliadora ou um guia moral; 
pelo contrário, trata ‑se de uma peroração tout court do status quo territorial e tem‑
poral, assim como de uma manifestação de lealdade e respeito teimosamente 
conservadora. É uma chamada metafórica40 aos braços do mundo católico por‑

35 O Papa tinha que aceitar o novo quadro político nesta parte da Península Itálica, com a renúncia 
daqueles territórios (com exceção da região da Lazio) que eram parte integrante do Estado da Igreja. 
Neles, em seguida aos motins revolucionários promovidos pelos liberais, o governo piemontês tinha 
já organizado os plebiscitos que oficializaram a adesão ao reino de Sardenha (primeiro passo para a 
integração no vindouro reino de Itália).
36 “Aprovámos a ideia; mas com a condição de se discutirem nesse congresso os direitos de todos os 
povos. Não fique esquecida a Polónia, que tem um passado glorioso e digno de a fazer lembrada sempre 
no mundo com respeito, como nação independente e livre. Não se esqueça também este pequeno 
Portugal, cujas tradições não são de menor glória, e que tem direito a existir emancipado dessa tutela 
vergonhosa, que se adornou com o título de quádrupla aliança” (A Nação, 1859, agosto 27, p. 1). 
37 O conflito desenvolve ‑se sob a oposição entre a Áustria e uma coligação franco ‑piemontesa, assim 
como definido no acordo estratégico de Plombières, estipulado secretamente entre o conde Camillo 
Benso di Cavour (primeiro ministro do reino de Sardenha) e Napoleão III, em julho de 1858.
38 “Uma correspondência de Londres dá como certo que os ministros darão todos a sua demissão, 
no caso da maioria do parlamento se mostrar desfavorável à anexação dos ducados ao Piemonte. Se 
efetivamente estão nesta resolução, terão que abandonar cedo, ou então há de sair a guerra, e não a 
paz do congresso; porque não se decidirão de certo por essa anexação as outras potências da Europa” 
(A Nação, 1859, dezembro 17, p. 1).
39 Idem, 1860, janeiro 10, p. 1.
40 ”(…) Irão a Roma portugueses aos milhares, cavaleiros da Cruz, como nos tempos das antigas 
cruzadas, para resgatarem e defenderem o património da Igreja” (Ibidem). 
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tuguês41, que são convidados a juntar ‑se a outros jornais católicos do país42, pro‑
movendo a publicação de iniciativas similares em defesa da autoridade do Santo 
Padre, dos seus direitos e dos seus súbditos, uma vez que “a boa causa da Igreja 
é de todos os católicos; só os que não o são, só os inimigos da Igreja e da ordem 
social poderiam recusar ‑se a prestar esta homenagem ao Pai dos comuns fiéis”43. 
O apelo permaneceu na primeira página ao longo de vários meses44, obtendo um 
sucesso considerável, testemunhado pelo envio de numerosas cartas de apoio, 
publicadas pela redação juntamente com os nomes de milhares de pessoas que o 
assinavam45.

A Revolução de Setembro alinhou ‑se, por seu lado, com as posições filo ‑francesas, 
chegando a publicar a carta escrita por Napoleão III e dirigida ao papa Pio IX, logo 
após a publicação do panfleto “O Papa e o Congresso”, que muito tinha pertur‑
bado o pontífice. A carta é importante porque nela se explicita muito claramente 
a preferência do imperador por uma solução favorável a Piemonte, na contenda 
com o Estado da Igreja: 

“(...) Confesso, com sincero pesar, e ainda que seja sensível à solução, que o 
que me parece mais conforme aos verdadeiros interesses da Santa Sé seria 
fazer o sacrifício das províncias sublevadas. Se o Santo Padre, em obséquio à 
paz da Europa, renunciasse a estas províncias, que de cinquenta anos para cá 
suscitam tamanhos embaraços ao seu governo, e que em troca exigisse das 
potências que lhe garantissem a posse do restante, não duvido um instante 
de sua reação imediata à ordem” (A Revolução de Setembro, 1860, janeiro 19, p. 2).

A campanha ultramontanista de A Nação também passou pela publicação, em 
primeira página46, da excomunhão promulgada pelo Papa contra os invasores 
dos domínios pontifícios na Itália central, infiéis, profanadores, usurpadores 
daquela autoridade que é manifestação da providência divina47 (A Nação, 1860, 

41 “A protestação que abaixo publicamos é de católicos: os que não sacrificam a Religião à política, não 
poderão deixar de acompanhar a voz que se eleva até Roma” (Ibidem). 
42 Por exemplo: A Atalaia Catholica (Braga), O Bem Público (Lisboa), O Catholico Terceirense (Açores). 
43 Ibidem. 
44 Desaparece da publicação a partir de 15 de outubro de 1860. 
45 No sumário da primeira página de 13 de outubro de 1860, refere ‑se os seguintes dados: “Mais 205 
assinaturas sobre 58,515 já publicadas”.
46 A publicação do texto da bula é um facto tão importante que chega a obscurecer o relance da 
petição, que normalmente ficava em posição bem evidente e central na primeira página do jornal. 
47 “(…) Esse governo [o piemontês, ndr.] chegou a tais excessos de arrogância, que ousou, em prejuízo 
da Igreja universal, tomar posse do governo temporal, cuja direção foi entregue por Deus à Santa Sé 
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abril 20, p. 1). Já A Revolução de Setembro minimizou a notícia, sem publicar o texto 
e limitando ‑se a dar conta da mesma em poucas linhas. No entanto, revela ‑se 
interessante, no mesmo número, um comentário sobre a eventualidade de uma 
anexação piemontesa do Reino das Duas Sicílias: 

“De Turim dizem (...) que ali houve uma reunião de emigrados napolitanos, 
na qual discutiram os meios de anexar o reino de Nápoles ao da Sardenha. 
Permita ‑se nós expender que este pensamento é quimérico; mas enfim, esta‑
mos na época do furor das anexações, que em outro tempo, e sob outras cir‑
cunstâncias, se denominariam empolgações” (A Revolução de Setembro, 1860, 
abril 19, p. 1). 

Na véspera da partida dos mil voluntários chefiados por Giuseppe Garibaldi, 
a iminente iniciativa militar é rodeada por incertezas48. A Nação anunciou com 
algum atraso (1860, maio 12, p. 1)49 a partida de Garibaldi – “o caudilho revolucio‑
nário” – e seus homens (partidos a 5 de maio do porto de Quarto, na região de 
Génova); a chegada deste grupo à ilha da Sicília, exatamente na cidade de Mar‑
sala, é noticiada a 21 de maio (p. 3) – dez dias depois do efetivo desembarque. 

A Revolução de Setembro conseguiu antecipar a novidade, na edição de 20 de 
maio, uma vez que, ao contrário de A Nação, podia contar com a edição de domingo: 

“Garibaldi e Bixio comandaram os dois navios em que se embarcaram os 
expedicionários. Desembarcaram em Talancina, confins da Toscana e dos 
Estados romanos; tornaram a embarcar, saltando definitivamente em terra 
em Marsala na Sicília” (A Revolução de Setembro, 1860, maio 20, p. 1).

O jornal católico questionou as motivações oficiais da expedição e atribuiu a 
Garibaldi uma “má vontade” que teria levado o aventureiro a desafiar a legítima 
independência de Nápoles contra a mesma vontade piemontesa, cujo ceticismo 
teria sido bem representado pelo conde de Cavour, preocupado pelas complica‑

que, como anteriormente expusemos, tem a missão de sustentá ‑la e conservá ‑la” (A Nação, 1860, abril 
20, p. 1). 
48 Lê ‑se na edição de 9 de maio de 1860 (p. 1): “Em Paris não se acreditava que Garibaldi ousasse invadir 
a Sicília, nem que o governo piemontês lho permitisse. Todavia o modo, como as autoridades sardas 
se tem havido com relação às últimas desordens da Sicília não autorizaram a confiar demasiadamente 
nas boas intenções do governo piemontês. A despeito (…) um despacho telegráfico de recente data 
anuncia que Garibaldi e o respetivo estado maior se preparava a partir para a ilha da Sicília”.
49 “As últimas notícias dizem que Garibaldi (…) acabava de partir para a Sicília à frente de uma 
expedição armada” (A Nação, 1860, maio 12, p. 1). 
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ções diplomáticas que esta iniciativa podia trazer. É um leitmotiv que se repetiu 
na história, falsificando de alguma maneira a realidade dos factos, e que a mesma 
Nação logo deu crédito, com amarga ironia (A Nação, 1860, maio 16, p. 1)50.

As notícias são poucas, confusas e de difícil gestão, chegando ‑se a publicar 
informações improváveis, tanto em relação ao número de participantes na expe‑
dição – para A Revolução de Setembro são 1400 (1860, maio 13, p. 1), para depois se 
tornarem 1800 (1860, maio 17, p. 1) –, como em referência à rota da mesma: “Corre 
que a expedição de Garibaldi fizera alguns pequenos desembarques na Roma‑
nha”51. Como referido anteriormente, ambos os jornais defenderam a tese de que 
o governo de Turim era contra a iniciativa de Garibaldi. Por exemplo, pode ler ‑se 
em A Revolução: 

“(...) O governo Piemontês desaprova este procedimento, que não só é um ato 
de insubordinação, mas até de verdadeira traição”52; “O governo Piemontês 
protestou como pôde contra este ato de Garibaldi, que dá azo a envolver o 
novo estado italiano em graves dificuldades”53. 

É bem conhecido o facto de que, inicialmente, o conde de Cavour desconfiava 
da expedição, considerada muito  pretensiosa, tendo ‑lhe conferido uma leitura 
binária: se tivesse sido um falhanço, o conde ter ‑se ‑ia livrado definitivamente da 
incómoda figura de Garibaldi; em caso contrário, Piemonte teria sido capaz de 
lucrar com aquele sucesso (Wolf, 1981, p. 682 ‑690), como viria a concretizar ‑se (o 
governo piemontês tentou, de facto, anexar a Sicília já em junho, pelo que ape‑
nas a posição tomada pelo movimento democrático ativo na ilha e pelo próprio 
Garibaldi, em relação à necessidade de um voto popular, sujeitou a anexação à 
realização de plebiscitos)54.

A este respeito, seguindo as notícias que chegaram a Portugal mediante tele‑
gramas, os periódicos em apreço caíram na dúvida em relação à efetiva vontade 
dos Saboia: por exemplo, averiguada a notícia do desembarque de Garibaldi na 
região de Toscana, A Revolução questionou a posição histriónica do governo pie‑

50 “Pretendem alguns crédulos que o governo de Piemonte estigmatize a ousada tentativa de 
Garibaldi; contudo em Turim abriu ‑se uma subscrição em favor da expedição que se dirigiu à Sicília, 
com o ‘humanitário’ fim de libertar os estados do rei de Nápoles do ‘ominoso’ jugo de Fernando II” 
(Ibidem).
51 Idem, 1860, maio 19, p. 1. 
52 Idem, 1860, maio 12, p. 1. 
53 Idem, 1860, maio 15, p. 1.
54 Ibidem
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montês que tanto condena e manifesta a sua oposição à expedição de Garibaldi, 
como disponibiliza os portos dos seus domínios55  para lhe permitir o forneci‑
mento de navios:

“Segundo as participações de Turim (...) corria ali que os navios da expedição 
de Garibaldi tinham arribado à Toscana para completarem o seu aviamento, 
e que em seguida partiam. Se esta notícia é verdadeira (e nós temos toda a 
razão de desconfiar a cada passo da veracidade dos telegramas) o governo 
Piemontês seria cego quanto aos movimentos de Garibaldi, apesar das suas 
providenciais que parecem contrariá ‑lo” (A Revolução de Setembro, 1860, maio 
17, p. 1). 

A desconfiança a respeito da conduta piemontesa acompanhou todos os aconte‑
cimentos desse verão, que redefinem o destino do sul da Península Itálica até à 
sua conquista, formalizada pela tomada de Nápoles em setembro56 (A Nação, 1860, 
setembro 6, p.1). A chegada de Garibaldi à cidade e o triunfo substancial57 da sua 
missão militar provocaram o desânimo de A Nação, que é projetado em presságios 
nefastos sobre o destino do novo rei de Itália, denominado usurpador dos gover‑
nantes legítimos:

“(...) Victor Emanuel reinará por muito tempo? Está ao serviço da Revolução, 
não podem ser nem longos, nem prósperos os seus dias; ou há de ceder a 
todas as exigências desta, ou não; no primeiro caso não será rei senão no 
nome, e nem esse mesmo nome conservará por muito tempo, no segundo 

55 Em maio de 1860, a Toscana já fazia parte do Reino da Sardenha, cuja anexação fora formalizada 
com os plebiscitos de 11 e 12 de março. O jogo duplo de Cavour com os governos europeus e com o 
comando democrático é confirmado pelas memórias do voluntário garibaldino Giuseppe Guerzoni 
(Carducci, 1961, p. 458). 
56 “As ambições piemontesas propõem ‑se a tirar toda a vantagem de um estado de coisas por elas 
criado em proveito próprio, (…) vêem ‑se os estados romanos incomodados por todos os lados por 
bandos de invasores. E Piemonte não é estranho a estas invasões: apesar dos protestos de mr. Cavour, 
é notório onde elas se têm preparado” (A Nação, 1860, setembro 6, p. 1). 
57 A fuga de Francisco II de Nápoles e a entrada de Garibaldi na cidade (de comboio e não a cavalo, 
como evidenciado pela estátua do herói italiano na homónima praça da cidade partenopeia, um raro 
caso de simbologia não equestre de Garibaldi) não marcaram, na verdade, a rendição oficial das antigas 
instituições. A batalha continuou por vários meses na área do rio Volturno e da cidade de Gaeta (em 
cuja fortaleza se refugiara o deposto soberano Bourbon), palco de um cerco longo e exaustivo. A 
conclusão das hostilidades ocorreu apenas em fevereiro de 1861, com a derrota definitiva do exército 
napolitano e a transferência (num barco francês) da família real de Bourbon para Roma, sob a proteção 
do pontífice Pio IX. 
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pagará às mãos dos revolucionários o modo desleal como se portou para com 
os outros monarcas de Itália”58. 

O jornal liberal, contrariamente, parece perguntar apenas uma questão (retó‑
rica): “Têm os absolutistas que apresentar muitos exemplos em paralelo com 
Garibaldi?” (A Revolução de Setembro, maio 16, p.1). O ano desliza nas crónicas do 
cerco piemontês de Gaeta (o último baluarte da defesa das tropas napolitanas e 
da família real de Bourbon) entre dúvidas e incertezas em relação ao resultado 
político de toda a operação que ambos os jornais, embora partindo de dois pontos 
de vista diferentes, não conseguem definir. Mas os dados estão lançados, o ano de 
1860 relega a sua história nos arquivos da memória e, sem dúvida, é a advertência 
de A Nação a oferecer o epílogo mais significativo: “(…) É preciso confessar que o 
ano de 1860 mais de que algum outro deu provas do que a revolução é, do que são 
os revolucionários” (A Nação, 1860, dezembro 31, p.1). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões sobre a interação entre o campo dos media e o poder político fun‑
daram uma área de estudo de relevante interesse cujos contributos apresentam 
uma matriz interdisciplinar. Este edifício teórico foi reforçando a centralidade dos 
meios de comunicação e nunca deixou de perspetivá ‑los, nomeadamente a par‑
tir das experiências do século passado, ora enquanto testemunhas do pulsar das 
sociedades, ora enquanto coprotagonistas das grandes crises/inovações político‑
‑sociais ou mesmo agentes desses processos de mudança (Mazzoleni, 1992).

O jornalismo impresso manteve sempre uma relação próxima com a cena polí‑
tica. As páginas dos periódicos foram ‑se transformando na instância que acolhe 
o acontecimento político, o lugar da ação, passando a integrá ‑lo e conferindo ‑lhe 
visibilidade. A notícia, neste sentido, equivale à realidade e o comentário torna ‑se 
uma extensão desse mundo social. Na verdade, não é possível dissociar a história 
da imprensa das variegadas formas de governação dos Estados. Desde o tempo 
em que o espírito do Renascimento e da Reforma dinamizou as  exigências da 
liberdade individual que os jornais e, posteriormente, o jornalismo rapidamente 
estabeleceram um encadeamento dialético com a ação política.

Essa ligação xifópaga entre poder e imprensa foi transversal tanto ao modelo 
autoritário como ao modelo liberal, o primeiro desenvolvido pelas monarquias 

58 Idem, 1860, setembro 1, p. 1. 
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absolutas e baseado na vigilância preventiva exercitada pelo Estado sobre os 
periódicos, o segundo direcionado para enquadrar a atividade jornalística nos 
guarda ‑chuvas da jurisdição ordinária – contemplando o regime de taxas e sub‑
sídios definidos pelos governos – e das regras de mercado (Gozzini, 2011). Mas 
foi, de facto, devido ao alcance das convulsões político ‑sociais desencadeadas a 
partir da segunda metade de Setecentos, da independência dos Estados Unidos 
aos sulcos revolucionários inspirados pela Revolução Francesa, que se assistiu 
ao surgimento da esfera pública e à emergência do jornalista enquanto profissão 
(Cornu, 1999; Ferenczi, 1993). 

A eclosão do Estado Liberal, do espírito romântico, e a necessidade de alargar 
a participação na vida pública – o designado espírito público – influíram sobre‑
maneira na atmosfera comunicacional. São fatores que potenciaram o interesse 
pelas questões políticas e a existência de uma comunicação mais regular e diver‑
sificada que, extravasando as fronteiras da formalidade, colocou ‑se ao serviço da 
disseminação de ideias. 

Ainda longe dos postulados deontológicos associados à imprensa indepen‑
dente ou de informação, A Nação e A Revolução de Setembro cumpriram a tarefa de 
transmitir a mensagem dos grupos políticos que lhes serviam de referência. Os 
textos analisados privilegiaram a eficácia da ação política e o exercício da autori‑
dade institucional, legitimando estratégias e orientando a formação da opinião. 
Em consonância com as noções de Almeida Garrett (1991), os jornais procuraram 
publicitar determinadas ideias políticas e empregaram uma linguagem caracteri‑
zada pela prosa oratória, irónica, violenta, metafórica, triunfalista, de tom panfle‑
tário e impregnada de chavões doutrinários. É este o quadro normativo que regia, 
no período estudado, a atividade da imprensa e do jornalismo, pelo que deve ser 
interpretado à luz do seu tempo e não como um esforço para restringir as subje‑
tividades expressas. 

A adesão do auditório aos fundamentos invocados constitui a finalidade 
nuclear do exercício persuasivo. A comunicação argumentativa visa, por um 
lado, conservar e conquistar o assentimento intelectual e, por outro, instigar à 
ação. Ou, em última análise, criar uma tendência para a ação (Parelman, 1999). 
Os periódicos em apreço seguiram a dimensão ilocutória dos atos de fala (Aus‑
tin, 1978), expondo valores, anunciando soluções e determinando arquétipos de 
interpretação que enformam a realidade apreendida. Mas todo o processo de per‑
suasão implica partilha e reconhecimento dos códigos dos enunciados. Coloca‑
‑se então a questão, em meados de Oitocentos, da penetração da mensagem, fre‑
quentemente hermética devido à, ainda, limitada politização do espaço público e 
exiguidade do auditório. É esta o enquadramento que deve nortear uma leitura 
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do espaço público português, mesmo tendo em conta os notáveis progressos e 
transformações que se verificaram nos centros urbanos a partir, sobretudo, da 
terceira década do século xix, passando os jornais a representar “o centro da vida 
política e social” em redor dos quais se agrupavam os leitores de acordo com as 
preferências ideológicas (Tengarrinha, 1989). O que nos leva a concluir que a ora-
tória escrita evoluiu numa espécie de areópago restrito e que o debate em torno da 
República Romana e da unificação de Itália, não obstante o empenho de A Nação 
e A Revolução de Setembro, circunscreveu ‑se, de certa forma, à assembleia dos pró‑
ceres ou aos cidadãos mais aptos para interpretar e redimensionar as mensagens.
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