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A imagem do país na diplomacia de D. Carlos
Política externa e protocolo na troca de visitas de Estado entre
o rei de Portugal e o kaiser da Alemanha (1895-1905)
1. Alemanha e Portugal nos finais do século XIX
Enquanto a Prússia de Frederico, o Grande, era a mais fraca das grandes potências,
logo após a unificação a Alemanha tornou-se a potência mais forte e, como tal, revelouse fonte de inquietação para os vizinhos. Para participar no concerto da Europa
necessitava, por conseguinte, de mostrar uma contenção especial na sua política externa.
«Infelizmente» - na opinião de Kissinger - «depois da saída de Bismarck, moderação foi
a qualidade que mais faltou na Alemanha».1
Entre 1871 e 1890, o chanceler tinha dominado a política internacional europeia. O
seu sistema de «paz armada» baseava-se no isolamento da França e na aliança com as
potências orientais: a chamada aliança dos três imperadores, o alemão, o austríaco e o
russo. Depois da morte do imperador Guilherme I (1888) e do breve reinado de
Frederico I2, o poder ficou nas mãos do novo imperador, Guilherme II, tido por
excêntrico e imaturo. Talvez a sua proverbial altivez fosse uma forma de compensação
pelo braço esquerdo defeituoso, circunstância de alguma forma humilhante para um
membro da família real prussiana de exaltadas tradições militares. Churchill3 definiu-o
sarcasticamente como alguém que «tudo o que queria era sentir-se como Napoleão, ser
como ele sem ter tido que travar a suas batalhas […] mas sob toda esta pose e pompa
encontrava-se um homem muito vulgar, vaidoso, mas no geral bem-intencionado, que
esperava impor-se como um segundo Frederico, o Grande».
O que mais desejava era o reconhecimento internacional da importância da
Alemanha. «O poder imperial implica o poder marítimo, um não pode existir sem o
outro». Era com esta frase, extraída do seu famoso discurso proferido em Kiel, a de 15
de Dezembro de 1897, que o jornal O Século, de 27 de Março de 1905, iniciava um
grande artigo de fundo sobre a visita do kaiser a Lisboa.
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Primeiras páginas dos jornais O Século e o Diário Illustrado de 27 de Março de 1905,
dia da chegada de Guilherme II a Lisboa

Estava definida a nova orientação da política alemã, a chamada Weltpolitik, conceito
que tinha um significado algo confuso, exprimindo, no fundo, a tentativa da jovem
Alemanha em conduzir a política mundial. «A par da era britânica, a era germânica
esboça os dogmas fundamentais da sua influência» - escrevia Magalhães Lima,4 - «É
um novo concorrente que entra, armado de ponto em branco, na liça aberta pela
hegemonia sobre os continentes e os mares. Ultimada, em 1871, a unificação da
Alemanha, este país, pelo prestígio das suas armas e o esplendor dos seus triunfos
recentes conquista o primeiro lugar entre as potências ocidentais».5
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Kissinger considerou que a ideia mascarava, com grandes chavões, a falta de sentido
de orientação e que «fanfarronice, juntamente com irresolução na acção reflectiam o
legado de dois séculos de provincianismo alemão». De resto, talvez o próprio Bismarck
pensasse isso mesmo, sendo certo que, a 18 de Março de 1890, apresentou a sua
demissão por total desacordo com as orientações básicas do novo imperador.
No ano anterior, graças à acção do chanceler, as relações anglo-germânicas
tinham conhecido notável progresso. A 11 de Janeiro, Bismarck sugerira uma aliança
destinada a neutralizar a França com o argumento de que a paz só poderia ser
assegurada pelo acordo de ambas em repelir mutuamente uma agressão francesa. O
alvitre fora bem acolhido por determinados sectores políticos britânicos. Joseph
Chamberlain6, Secretário de Estado das Colónias, entre 1895 e 1903, pensava que sine
Germânia, nulla salus, embora o primeiro-ministro, Lord Robert Cecil, 3º Marquês de
Salesbury, lhe tivesse oposto reservas com receio que tal iniciativa viesse a agravar as
relações já de si algo tensas com a França e a Rússia. De qualquer forma, o que a
Inglaterra e a Alemanha podiam, desde logo, resolver eram as suas divergências na
África oriental onde o movimento hostil dos nativos impunha uma necessidade comum
de defesa o que facilitou a sua cooperação nas costas do Zanzibar, culminando com o
Tratado de 1890, assinado já depois da demissão de Bismarck. As ilhas ficaram
protectorado britânico (1890-1963) enquanto o pequeníssimo arquipélago de Heligoland
foi cedido à Alemanha.
Com o afastamento do chanceler, rapidamente a Alemanha promoveu uma
inversão de alianças. Por muito complexas que fossem as suas manobras, Bismarck
nunca tinha tentado ir além das tradições do equilíbrio de poder, mas os seus sucessores,
ao tentarem alcançar segurança absoluta para o seu país, acabaram por ameaçar os
outros com uma enorme insegurança provocando coligações de contrapeso, situação que
acabou por conduzir à guerra.
Claro que a avaliação política a posteriori é sempre uma tentação. Nem sequer
compromete. O analista vai à história buscar o tempo passado e futuro de um
acontecimento para concluir, obviamente, que o mesmo iria fatalmente desencadear-se
com as terríveis consequências de todos já conhecidas. Trata-se de uma história
instrumental ao serviço de uma ideologia do presente e não da ponderação, no tempo,
das várias forças em presença e das alternativas possíveis.
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Em 1919, António Ferrão, nas considerações introdutórias à publicação da
correspondência oficial de D. Alexandre de Sousa e Holstein, o primeiro diplomata
português nomeado para a corte de Berlim, em 1789-90, comparava as «perfídias» da
Prússia de Frederico-Guilherme II com as da Alemanha de Guilherme II para concluir
que se «pela ambição criminosa» de Frederico-Guilherme II se esteve a dois passos de
uma conflagração geral europeia, em 1914 «foi igualmente um Hohenzollern ambicioso
e vesânico – Guilherme II – quem não duvidou um momento em lançar toda a
humanidade na mais mortífera e sanguinolenta guerra para satisfação de puros
interesses pessoais e dinásticos, e conseguimento das mais monstruosas e brutais
ambições pangermanistas».7 Quanto ao papel desempenhado por Inglaterra, não tinha
dúvidas: em 1790, «salvou a paz»; em 1914, a «civilização».
Durante o reinado de D. Carlos, a escolha não era assim tão óbvia para a
opinião pública portuguesa. O equilíbrio europeu tinha-se alterado com a unificação da
Alemanha e o seu crescente poderio, aliado às suas ambições coloniais e a uma certa
tendência germanófila de alguns políticos portugueses, contribui para explicar as
condições internacionais e nacionais que deram origem ao conflito com a Inglaterra.8 A
26 de Fevereiro de 1885, Portugal tinha assinado o acto geral da conferência de Berlim.
As pretensões portuguesas do mapa cor-de-rosa, apresentado a 20 de Fevereiro de
1886, foram reconhecidas pelos governos francês e alemão,9 verdadeira origem da crise
que culminou com a recusa britânica e o ultimatum de 11 de Janeiro de 1890.
A onda de indignação foi enorme. Em Finis Patriae, Guerra Junqueiro exclamava:
«Ó cínica Inglaterra, ó bêbada impudente,
Que tens levado tu, ao negro e à escravidão?
Chitas e hipocrisia, evangelho e aguardente,
Repartindo por todo o Escuro Continente
A mortalha de Cristo em tangas de algodão».
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O jovem rei tinha assumido o governo num momento de excepcional gravidade,
em que às dificuldades diplomáticas se juntavam pesados apertos financeiros e
complicadas questões de ordem colonial. A despeito de todos os mal-entendidos,
esforçou-se por promover o restabelecimento das relações de amizade com Inglaterra,
convencido que era essa já tradicional aliança a que mais se coadunava com o interesse
nacional. No entanto, a oposição aproveitou o vexame político para acirrar os ânimos:
os republicanos, descredibilizando a monarquia; os monárquicos da oposição,
preferindo ser cúmplices oportunistas dos agitadores anti-dinásticos a pactuar com o
partido que ocupava o poder.
Em 18 anos de reinado, D. Carlos conheceu uma dúzia de actos eleitorais e
praticamente outros tantos governos, mas as mudanças na pasta do Ministério dos
Negócios Estrangeiros elevaram-se para o dobro: vinte e três remodelações e dezoito
Secretários de Estado diferentes, ou dezanove, se contarmos com Eduardo Montufar
Barreiros, em funções à data da morte de D. Luís (19 de Outubro de 1889) e demitido
depois do ultimatum inglês (10 de Janeiro de 1890). De todos eles só Hintze Ribeiro
repetiu o cargo (três/quatro vezes, uma delas apenas interinamente por dez dias e as
outras entre sete a dez meses); Ferreira do Amaral (duas vezes, entre seis e oito meses);
Pereira Lima (duas vezes, uma de nove meses, outra de apenas dois).10
O governo de Hintze Ribeiro, sob inspiração do rei, iria esforçar-se por
restabelecer as relações de amizade com Inglaterra, o que seria facilitado pela amizade
do Príncipe de Gales (futuro Eduardo VII) por Luís Maria Pinto de Soveral (feito
marquês em 1900), Secretário da Legação portuguesa em Londres na altura do
ultimatum, nomeado Ministro Plenipotenciário a 13 de Janeiro de 1891, e Secretário de
Estado dos Negócios Estrangeiros, de 20 de Setembro de 1895 a 18 de Fevereiro de
1897. Entre a Inglaterra e a Alemanha, o governo português procurava um equilíbrio
que em África se jogava em torno do domínio colonial.11
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Veja-se quadro em Anexo.
De facto, a política africana era uma das principais preocupações do kaiser que desejando adquirir uma
base na África do Sul se tinha aproximado dos boers, a ponto de ter dado ordens para que se organizasse
no leste africano uma força expedicionária destinada a engrossar o exército de Kruger. O chanceler,
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Carlos em conceder autorização para o desembarque das tropas em Moçambique que evitou,
provavelmente, uma guerra anglo-alemã em África.
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Illustração Portuguesa, 3 e 10 de Abril de 1905
Visconde de Pindella e Marquês de Soveral

Enquanto o mapa cor-de-rosa fornecera a Bismarck um elemento para embaraçar
a acção inglesa em África, depois do seu afastamento o desejo imperial de possuir
Heligoland e as tendências anglófilas do governo de Berlim explicam a indiferença da
Alemanha perante a crise do ultimatum e a sua oportunista preocupação em contestar o
limite norte da província de Moçambique, que ela própria incitara a ocupar e
reconhecera pela convenção de 1886.12 Oito anos depois, apoderou-se dos territórios ao
sul do Rovuma, não aceitou o recurso à arbitragem e obrigou Portugal a assinar a
convenção adicional de 30 de Agosto de 1894, pese, embora, o protesto do governo de
Hintze Ribeiro, sacrificando a vantagem da ocupação daqueles territórios ao desejo de
manter boas relações com a Alemanha.
Também a questão da via-férrea de Lourenço Marques, que iria entroncar na
linha a construir pelo Transval, era motivo de preocupação. A rescisão do contrato com
a Delagoa Bay and East African Railway Limited pelo gabinete de Luciano de
Castro/Barros Gomes veio a ficar pendente da arbitragem da Suíça e as indemnizações
pedidas eram avultadíssimas. A situação tinha facilitado a infiltração alemã no
12
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empreendimento e passaram a estar também envolvidos capitais germânicos. Aos
embaraços financeiros juntavam-se os diplomáticos, entre a intervenção de Inglaterra,
no sentido de levar Portugal ao compromisso de não alienar a linha, e a pressão da
Alemanha e do Transval que persistiam em apoderar-se do caminho-de-ferro de
Lourenço Marques. Carlos Lobo de Ávila, então Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e especialmente atento às questões coloniais, referindo-se às manifestações
da imprensa alemã relativamente a Portugal, «não raro reflexo do que se passa nas
esferas governamentais», concluía:
«Vejo infelizmente que está longe de nos ser favorável o conceito geral aí estabelecido,
e que não passou, antes ainda existe bastante vivo o desgosto ali produzido pelos
acontecimentos financiaes, que abalaram o nosso crédito. Creio que devemos envidar todos os
nossos esforços para restabelecer a confiança, e incutir em todos a convicção de que conjurada a
crise, trabalharemos a sério para o restabelecimento das condições normais da nossa vida
financeira».13

Na época, o Ministro Plenipotenciário e Enviado Extraordinário na Alemanha
era Vicente Pinheiro Lobo Machado de Mello e Almada, Visconde de Pindella. Tinha
sido nomeado a 11 de Novembro de 1893, vindo de Haia onde estava como chefe de
missão desde 1886. Ficou em Berlim até ser chamado definitivamente a Lisboa, em 2 de
Setembro de 1908. As suas instruções eram muito claras no sentido da firme defesa do
interesse nacional:
«As declarações do governo de Sua Majestade têm sido claras e terminantes, idênticas
para a Alemanha e para a Inglaterra. Até à decisão do tribunal arbitral de Berna o governo de
Sua Majestade entende não dever tomar resolução alguma que modifique o statu-quo com
relação ao litígio ali pendente e ao seu objecto. […] A nossa resposta tem sido, para um e para
outro lado, que o Governo Português se reserva inteira liberdade d’acção para proceder nesse
momento como julgar mais útil para os interesses do país, não podendo por agora tomar a tal
respeito compromisso algum. […] Nem podemos abdicar dos nossos legítimos direitos, nem nos
é lícito agrilhoar por um cumprimento prematuro a iniciativa que o Governo Português carece
de manter livre e plena para salvaguardar tão importantes interesses nacionais. […] Indicada,
assim, a nossa atitude, fica ipso facto definida a nossa política: cordialidade e lealdade nas
nossas relações com todas as nações amigas, zelando sempre o decoro e os interesses da nação
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portuguesa, e não nos abandonando a exclusivismos e predilecções, que poderiam desilusões e
perigos. […] Instruído como V. Exª fica de que se passa em assunto a que esse governo parece
ligar tanta importância, fica V. Exª habilitado para quando a tal ponto se refiram aí em quaisquer
conversas oficiais e oficiosas, se conformar inteiramente nas suas palavras com as declarações
aqui feitas, procurando por todos os meios hábeis e decorosos desfazer desconfianças
infundadas, e patentear o sincero desejo que nos anima de viver com o Governo Imperial as
mais cordiais a amigáveis relações». 14

Até que ponto as vistas mútuas de D. Carlos e Guilherme II - entre a questão de
Lourenço Marques e das pretensões do kaiser na África do Sul (apoiando os boers
contra Inglaterra) e o conflito de Marrocos (defendendo a independência do Sultão
contra as aspirações francesas) - contribuíram para facilitar as relações diplomáticas
entre os dois Estados e promover o diálogo em nome do equilíbrio europeu? Se, na
época, as relações entre os príncipes já não se confundiam com o que hoje chamamos de
relações internacionais, não continuariam a formar um mundo à parte que partilhava a
mesma mundividência e o mesmo sentido de missão? As suas relações pessoais e
familiares facilitariam os contactos institucionais no momento em que havia sérios
problemas políticos a resolver? Depois de terem evitado encontrar-se para perseverar
uma imagem que devia ser única para ser perfeita, fazendo-se representar pelos seus
embaixadores (verdadeiros retratos do soberano), o Congresso de Viena e os caminhosde-ferro abriram possibilidades de diálogo e encontro impensáveis nos finais do século
XVIII e que se intensificam na segunda metade do século XIX. D. Carlos usou esse
meio de transporte para fazer várias visitas, a título particular ou com carácter oficial.
Sem crédito nos círculos financeiros, alvo das reclamações dos governos e dos protestos
irritados dos portadores de títulos de valores portugueses, até que ponto uma acção
pessoal e directa do rei poderia contribuir para tirar o país desta aflitiva e incómoda
situação? Como encarou a opinião pública portuguesa essas viagens? Que imagem de
Portugal foi por elas projectada no estrangeiro? Qual o seu sentido e que vantagens
políticas? Que diferenças entre a visita aos «primos» espanhóis, ingleses ou alemães e a
estadia na França republicana?
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Idem, ibidem.

9

2. A viagem política e turística de 1895
Em 1895, quando, D. Carlos empreendeu a sua primeira viagem política, que
incluía uma visita de Estado à corte do kaiser Guilherme II, o prestígio de Portugal
sofria, nas relações internacionais, as consequências penosas do ultimatum e da crise
financeira. Em Paris, por exemplo, foi necessária toda a capacidade de persuasão do
ministro plenipotenciário português para convencer a polícia a mandar arrancar os
cartazes difamatórios do crédito do nosso país, afixados em diversos pontos da capital,
no dia da chegada do rei e nos seguintes.15 A jornada régia destinava-se a estreitar
relações com os países com quem Portugal tinha maior comunidade de interesses: «a
Espanha, a nossa vizinha; a França que é a mais genuína irmã do nosso espírito; a
Inglaterra e a Alemanha, com quem temos a colaborar na grande obra da civilização
africana».16
Estava também prevista uma passagem por Itália, mas o rei acabou por não ir. Já
tinha chegado a Paris quando o Ministério dos Negócios Estrangeiros se lembrou da
dificuldade protocolar de que se revestia uma visita a Roma na medida em que tanto o
Quirinal como o Vaticano reivindicavam a primazia na recepção aos monarcas
católicos. O governo português ainda tentou aprazar um encontro entre os dois
soberanos em Monza, mas a insistência italiana para que fosse em Roma levou D.
Carlos a desistir para não se malquistar nem com Humberto I, nem com o papa Leão
XIII. Ainda se pensou antecipar a ida a Berlim. Mas era a única deste conjunto que se
revestia de um carácter oficial de visita de Estado, o que impedia alterações de última
hora. Aliás, ao contrário das outras etapas, a jornada alemã tinha sido oportunamente
preparada, em Lisboa, com um delegado militar do kaiser que aqui expressamente veio.
Como não podia deixar de ser, o protocolo germânico foi inflexível e a comitiva
portuguesa viu-se obrigada a prolongar a sua estadia em França.17
O diferendo italo-português fez correr muita tinta, sobretudo muitos telegramas
em cifra que deviam ser rapidamente traduzidos, o que resultou num trabalho
inesperado para o exíguo séquito que depois de acompanhar o rei nos seus vários
compromissos político-mundanos ainda tinha que fazer serão. Mas não se saíram mal do
esforço. Enquanto, em Lisboa, o Encarregado de Negócios italiano apresentou um
protesto formal, em Paris, a imprensa foi favorável à acção do governo português e em
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Roma, os jornais preferiram imputar a responsabilidade do incidente às intrigas do
Vaticano.18 De uma maneira geral, também a opinião pública portuguesa considerou
que o procedimento do rei tinha sido o melhor, o mais sensato e o de maior interesse
para o país. 19
Teria a grande festa dada pelo jornal Figaro em honra de D. Carlos, no dia 25 de
Outubro, pouco dias depois do desfecho da controvérsia, contribuído para formar uma
opinião pública favorável a Portugal? Certo é que o sarau foi muito concorrido por
intelectuais e artistas tendo o rei de Portugal conversado com muitas das celebridades
presentes, oportunidade também para conhecer as principais estrelas do café concerto
parisiense.20 A imprensa portuguesa deu-lhe um grande destaque, mesmo os órgãos de
comunicação mais críticos para com a acção do governo. O Comércio do Porto, por
exemplo, descreveu em pormenor a chegada do rei, acompanhado do seu séquito e a
recepção que tinha tido por palco uma magnífica sala com as paredes integralmente
forradas de panos bordados e decorada com magníficas flores e plantas exóticas.21
Tinham partido três semanas antes, ao meio-dia de 2 de Outubro, em comboio
expresso da estação do Rossio. Pela primeira vez, uma locomotiva ia de Lisboa ao
Entroncamento sem parar, observou António Pinto Basto nas suas memórias.22 Era o
oficial às ordens e, como tal, acompanhou o rei nas suas viagens posteriores a Inglaterra
para assistir aos funerais da rainha Vitória (1901), a França e Inglaterra a convite de
Eduardo VII e a Madrid a convite de Afonso XIII (1902), novamente a Inglaterra e a
França, a primeira viagem com o carácter completamente oficial, pela primeira vez
acompanhado pela Rainha D. Amélia e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Eduardo Vilaça (1904) e, finalmente, a viagem de D. Carlos a Paris para retribuir a
visita que o Presidente Loubet pouco antes fizera a Lisboa (1905).
O séquito real era modesto. Para além de Pinto Basto, o rei era acompanhado
pelo Vice-almirante Rodrigo Teixeira de Pinha e o Conde de Arnoso, o primeiro como
ajudante de campo, o segundo como secretário. Acompanhavam-nos quatro criados23 e
seguia também o Engenheiro Boyer, director do caminho-de-ferro, que os acompanhou
18

Veja-se Diário Popular, 23, 25 e 26 de Outubro de 1895; O Século, 31 de Outubro e 1 de Novembro de
1895.
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Diário Illustrado, 26 de Outubro de 1895.
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Diário Popular, 28 de Outubro de 1895; Diário de Notícias, 29 de Outubro de 1895.
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Comércio do Porto, 29 de Outubro de 1895, p. 2, notícia de Paris, datada de 26 de Outubro.
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durante o percurso em Portugal. A viagem até ao Entroncamento demorou mais de duas
horas. Na estação esperava-os uma guarda de honra de Artilharia 2. Pararam também
em Castelo Branco, sendo saudados pela cavalaria. Às dez da noite chegavam a Vilar
Formoso e às onze e meia a Fuentes de Oñor. O séquito engrossou com o cônsul de
Portugal, um general espanhol enviado para ficar às ordens do rei, o embaixador de
Portugal em Madrid e o seu secretário, Conde de Macedo e Conde de Selir,
respectivamente. Durante a noite rebentou um tubo na caldeira da locomotiva.
Atrasaram-se cerca de hora e meia, chegando a San Sebastian pelas três da tarde do dia
seguinte, bastante enfarruscados e sem água para se lavarem. Os encarregados da
carruagem real tinham-se esquecido de encher os depósitos dos lavatórios.
A estação, cheia de gente, estava adornada com arcos e bandeiras. Depois dos
cumprimentos à rainha regente Maria Cristina, que os esperava no palácio real
acompanhada do pequeno rei Afonso, então com nove anos de idade, a comitiva
portuguesa alojou-se no Hotel de Londres. À noite jantaram no paço e foram brindados
com um belo fogo de artifício pelo ajuntamiento; no dia seguinte de manhã passearam
de carruagem, almoçaram com a rainha e às quatro da tarde partiram para Paris. Em
Hendaya foi o ministro de Portugal em Paris, Tomás Rosa, que se juntou à pequena
corte de D. Carlos. No dia 5 de Outubro chegavam à gare de Orléans onde os esperava o
ajudante de campo do Presidente da República e vários portugueses, entre os quais, o
Conde de Mendia, o Conde de Penha Longa e Paiva de Andrade.
Ficaram alojados no Hotel Bristol, na Place Vendôme. Não era luxuoso, nem
extraordinariamente confortável, mas era um dos hotéis preferidos pela aristocracia
europeia, não só pela sua localização como pelo aspecto discreto de casa particular.
Tinha cozinha e vinhos de primeira ordem, servidos nas suites pois não havia sala de
jantar o que, de qualquer forma, contribuía para o recato de hóspedes ilustres.
D. Carlos foi, em Paris, sobretudo um turista, viajando incógnito sob o título de
Conde de Barcelos.24 No entanto, aproveitou a estadia para um almoço com o ministro
dos Negócios Estrangeiros, que condecorou com a grã-cruz de Santiago, e uma reunião
com o Presidente Félix Faure. O presidente da República deu um jantar em sua honra,
convidou-o para uma caçada em Rambouillet, para as corridas de cavalos, em
Longchamp, para assistir a um carrossel militar, ir à ópera, tudo sempre em lugar de
destaque. Faure era um homem forte, com um aspecto imponente que não impressionou
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os portugueses. Uns ares de tal importância «indicavam bem que nunca fora um
gentleman», escreveu Pinto Basto nas suas memórias. O jantar no Eliseu mereceu-lhe o
seguinte desabafo:
«Donos da casa mal criados, salas bonitas, mulheres feias […] com cara de antigas
cocottes casadas com empregados públicos democratas. Que contraste entre as salas e o publico!
E que desapontamento para quem esperava ver as francesas elegantes. Como deviam ser
diferentes as festas da corte de Versailles».

Foi por ocasião de uma aristocrática caçada em Chaumont, a convite do Duque
de Broglie, e de um magnífico jantar no chateau de Dampierre, a convite da Duquesa de
Luynes, amiga da rainha D. Amélia, que a comitiva portuguesa teve oportunidade de
conhecer as senhoras da sociedade elegante, bem diferentes das que frequentavam o
palácio presidencial.
Para além de algumas visitas protocolares, nomeadamente aos Condes de Paris,
sogros do monarca, e de uma missa em memória do rei D. Luís, os companheiros de
viagem gozaram as delícias do casino de Paris, do Moulin Rouge, das Folies Bérgeres,
do afamado restaurante Maxime e do não menos conhecido Café American. Foram
várias vezes ao teatro, visitaram o museu do Louvre, o museu de Zoologia, a torre
Eiffel. Andaram de bicicleta, a sensação do ano, tanto masculina como feminina, e
assistiram a uma corrida de velocípedes. Foram ao Palácio de Gelo. Tiram retratos no
mais famoso fotógrafo da moda. Viram encher um balão com reservatório de gás
comprimido. Ainda não havia dirigíveis; o balão tinha um tambor onde se enrolava um
cabo que o segurava e fazia descer pelo que Pinto Basto se atreveu a subir até uns 300
metros. D. Carlos aproveitou também para contactos artísticos e científicos, de que tanto
gostava, visitando várias vezes o atelier do pintor Detaille e deslocando-se para um
demorado encontro com o Príncipe do Mónaco, tal como ele e D. Luís, interessado na
oceanografia, estudos que desenvolvia a bordo dos seus iates à vela e a vapor.
Depois de mais de três semanas em França, a comitiva de D. Carlos partiu de
Paris, a 31 de Outubro. Na estação Norte estavam mais de 300 pessoas para dele se
despedirem. Para além dos diplomatas e alunos portugueses das escolas de Paris,
estavam vários deputados franceses, representantes de todos os jornais da capital
e…muitas senhoras. Segundo o Comércio do Porto, «o rei, comovido, apertou a mão a
muitos dos assistentes». Antes da partida houve a habitual cerimónia de troca de
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condecorações, sendo os elementos da comitiva portuguesa agraciados com a Legião de
Honra.

3. Potsdam-Berlim - A primeira visita de Estado de D. Carlos
Na sexta-feira, 1 de Novembro, o Jornal do Comércio informava que
abandonando o incógnito de Conde de Barcelos, D. Carlos seria recebido oficialmente
na Alemanha como rei de Portugal, circunstâncias em que a visita teria que ser de curta
duração.

Illustração Portuguesa, 27 de Março de 1905
S. M. I. Guilherme II da Alemanha fardado de Coronel do Regimento Português de
Cavalaria 4 e de Coronel da Guarda de Corpo

Assim foi, de facto, logo após a chegada do séquito a Colónia, pelas 8h. da
manhã desse mesmo dia 1 de Novembro. O Século referia, como «nota curiosa», que «o
Imperador Guilherme fez acabar em menos de uma semana uma sala especial e
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riquíssima para o Senhor D. Carlos descansar algum tempo!»25 Passaram, depois, para
um comboio expresso, instalados nas magníficas carruagens-salão imperiais. Em
Potsdam, onde chegaram pelas 6 da tarde, conforme o programa, eram esperados pelo
kaiser, príncipes e autoridades civis e militares da cidade, todos em traje de gala e
grande uniforme. Depois, da gare até ao Neue Palais, todo o percurso das carruagens da
comitiva, escoltadas por um esquadrão da Guarda Real, estava ladeado por alas de
soldados da escola de infantaria. Pinto Basto registou que nunca tinha visto tropa que
lhe fizesse maior impressão, apesar de já ter formado «uma ideia da admirável
organização deste grande país» desde a sua anterior estadia na Alemanha:
«Os uniformes, a precisão dos movimentos, a aparência dos soldados, a uniformidade
do passo de parada sobre o asfalto, as águias imperiais, etc., este conjunto ao desfilar diante de
nós dava um aspecto de força que o primeiro pensamento que nos ocorreu foi que, se tornasse a
haver outra guerra com a França o resultado seria ainda pior para esta». 26

A imprensa portuguesa noticiou largamente a viagem real. Aparecia, descrita a
par e passo, nas primeiras páginas dos mais importantes órgãos de comunicação social
da época. Em contrapartida, as notícias escasseiam nos arquivos oficiais dando a ideia
de que a sua preparação e realização pouco passou pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros. Sendo a iniciativa do próprio rei, havia outros canais de comunicação, de
natureza familiar, como atestam os vários telegramas trocados entre Guilherme II e D.
Carlos por ocasião dos respectivos aniversários. No dia 28 de Setembro desse ano, tal
como sempre fez até à morte do primo, o kaiser não se esqueceu de mandar os habituais
votos de parabéns ao rei, fazendo uma breve alusão à viagem.27 Veio também um oficial
alemão, como já referimos. Assim, é de admitir que muitos aspectos tenham sido
tratados verbal e directamente
A missão portuguesa em Berlim tinha sido elevada à categoria de 1ª classe, a 24
de Julho de 1885, pouco depois da realização da conferência internacional aí reunida.
Nas vésperas da visita real, o Visconde de Pindella, analisando a política externa e
interna de Guilherme II, reconhecia que a aproximação da Inglaterra e da Rússia e
destas duas potências à França na questão do Extremo-Oriente28 tinha feito correr muita
25

O Século, 2 de Novembro de 1895.
António Pinto Basto, Op. cit., p. 26.
27
Veja-se Doc. 4.
28
Pretendendo dominar a Coreia, o Japão entrou em conflito com a China que, rapidamente esmagada,
teve que abandonar a Formosa e o Liau-tung, pelo tratado de Somonoseki, em 1895. Inquietas, a
Alemanha, a Rússia e a França conseguiram que o Japão renunciasse à última destas conquistas.
26

15

tinta, «na imprensa e portanto nos círculos oficiais» sobre a duração ou não duração da
Tríplice Aliança29, mas que no fundo seria «a grave crise económica de Itália» que iria
pôr-lhe termo. A complexidade do xadrez internacional surgia nestas linhas com toda a
clareza:
«Eu apenas posso dizer, pelo que observo, que as ligações que unem a Alemanha à
Áustria são cada vez mais íntimas; que se deseja em Berlim, quanto se pode desejar, uma
aproximação com a Rússia; que as relações da Alemanha com a Inglaterra serão cordiais
enquanto Sua Majestade o Imperador dirigir livremente a política; e que são muito para notar as
repetidas provas da cavalheirosa consideração que o Imperador, com propositada insistência,
consagra à França». 30

Na sua opinião, enquanto a política externa do Império parecia ter como fim
principal assegurar a paz na Europa e preparar uma futura visita imperial a Paris, a
política interna da Alemanha tendia, embora com lentidão e prudência, a acentuar um
sentido contrário à política liberal anterior do Conde de Caprivi31: «Em todo o Império
as manifestações contra a nova política chamada reaccionária ganham importância.
Socialistas, católicos e liberais de várias escolas protestam contra esta política».32
O descontentamento era enorme, sobretudo na Alemanha do Sul que não
aprovava a política que a Prússia pretendia implantar na administração interna do
Império. A discussão do projecto-lei contra as tendências revolucionárias prolongava-se
vagarosamente na comissão encarregada de o estudar. Os representantes do centro, a
princípio favoráveis ao projecto, tinham-se aproximado da oposição que o partido
católico, fora do Parlamente, movia contra o projecto de lei. No Reichstag votava-se a
terceira versão da proposta de abolição da lei contra os jesuítas, que seria invalidada
pelo Conselho Federal, enquanto a reforma do regimento do própria assembleia, pedida
com o fim de reforçar os poderes do presidente, tinha acabado por resultar na
desautorização do mesmo, obrigado que seria a repetir na sessão seguinte toda a votação
em que se provasse que o voto de um deputado, eventualmente expulso por sair da
ordem, poderia influir no resultado final.
«Numa palavra» - considerava Pindella - «a incerteza que caracteriza a política
interna da Alemanha, desde a demissão do Conde de Caprivi, manifesta-se por forma a
29

Assinada em 1882 entre a Alemanha, Áustria e Itália.
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31
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não ser fácil prever os acontecimentos, e a ideia de que o Príncipe de Hohenlohe33 não é
mais do que o chanceler provisório incute-se facilmente no espírito dos que o vêem
abatido pelos anos, nas câmaras ou nas festas da corte onde nem sempre comparece». 34
Tal como em Portugal, a insatisfação era a nota dominante face à incapacidade
dos governos em responderem aos anseios populares. Talvez lá, como cá, os povos
preocupados com o seu difícil quotidiano não se apercebessem da importância da
política externa. De uma maneira geral, só quando uma guerra rebenta as pessoas
compreendem o peso que as relações internacionais têm nas suas vidas.
Como resultado próximo da visita de Estado de D. Carlos, em telegrama datado
de 10 de Novembro, Luís Maria Pinto de Soveral, na altura já Ministro e Secretário de
Estado dos Negócios, seria informado pelo Visconde de Pindella de que «Sua Majestade
El-Rei teve aqui nos dias de 1 a 4 do corrente o mais respeitoso acolhimento». As festas
que tiveram lugar em sua honra e as altas distinções que lhe foram conferidas «mostram
bem a simpatia com que o Imperador recebeu o seu augusto hóspede». Mas, o mais
importante era o que lhe teria dito o chanceler, depois da visita que lhe fizera o monarca
português, tudo indicando que «será proveitosa para o país a visita d’El-Rei à
Alemanha».35 Efectivamente, D. Carlos e o Príncipe de Hohenlohe – agraciado com a
grã cruz da Ordem da Torre e Espada - estiveram reunidos durante bastante tempo, logo
no dia seguinte à chegada do rei.
A comitiva portuguesa ficou instalada em belíssimos aposentos, com todo o
conforto moderno, bons quartos, casas de banho e sala onde nada faltava, nem os
principais jornais portugueses ou todos os apetrechos necessários para escrever. O
protocolo era rígido. Deviam vestir sempre uniforme pois na Alemanha, dizia Pinto
Basto, «a classe civil fica sempre em segundo plano». No próprio dia da chegada, um
jantar de carácter íntimo proporcionou uma conversa com o imperador sobre questões
de defesa e ataque no mar, nomeadamente sobre artilharia naval. Em Lisboa, as notícias
atestavam o brilhante acolhimento ao rei de Portugal: «as iluminações estiveram
deslumbrantes, sobretudo em frente do palácio de Potsdam. […] Ninguém se lembra
aqui d’uma recepção tão entusiástica».36
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Chlodwig Karl Victor Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1819-1901), chanceler do Império de 1984 a
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35
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No dia seguinte, D. Carlos aproveitou a manhã para várias visitas de carácter
político e teve um almoço de família em casa de seu primo Leopoldo, príncipe herdeiro
de Hohenzollern, filho da infanta D. Maria Antónia. Depois, partiu em comboio
especial para Berlim, onde aproveitou para visitar a Legação e o Consulado de Portugal
e para deixar bilhetes aos príncipes e embaixadores de vários países. A capital alemã
impressionou-os. Pinto Basto descreveu-a como:
«Uma cidade moderna, com edifícios grandiosos e apalaçados de modo que à primeira
vista não se percebe onde mora a gente que não é rica. Depois percebe-se que estes palácios
estão divididos e sub-divididos em andares. As ruas são limpas como na Holanda e existe a
ordem e a disciplina como em tudo o que é alemão. Berlim pode mais facilmente comparar-se a
uma cidade americana do que às velhas capitais da Europa».37

Illustração Portuguesa, 27 de Março de 1905
S. M. a Imperatriz Augusta Vitória de Slevisg-Holstein e S. A. R. o Príncipe Frederico
Guilherme, herdeiro do trono da Alemanha

Depois de simpático acolhimento na cidade, com o monarca afectuosamente
saudado pela população,38 houve que regressar a Potsdam para o grande jantar de gala

37
38

António Pinto Basto, O Século Op. cit., pp. 28, 29.
Veja-se, por exemplo, O Século de 3 de Novembro de 1895.
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em honra do rei de Portugal. Assistiram cortesãos, embaixadores, ministros e grande
número de oficiais, ao todo 180 convidados, na linda sala de mármore do palácio novo.
O rei estava no centro da mesa, entre o imperador Guilherme e a imperatriz
Augusta Vitória. À frente sentou-se o chanceler do império, ladeado pelo ministro de
Portugal e o ajudante de campo de D. Carlos. O kaiser, que vestia o uniforme dos
hussards do corpo da guarda nacional fez os brindes em alemão; o rei, ostentando o
uniforme de almirante português respondeu em francês, lamentando que o seu pouco
conhecimento de alemão não lhe permitisse exprimir nessa bela língua a sua gratidão
por tão caloroso acolhimento.39 Guilherme II apertou-lhe a mão, «com mostras de viva
simpatia».40 Ficou aprazada uma visita de retribuição, a realizar provavelmente no ano
seguinte. Afinal, só dez anos depois se concretizou. Em seguida, um espectáculo teatral
reuniu mais 300 convidados a quem foi servida uma ceia. D. Carlos recebeu do
Imperador o grande colar dos cavaleiros da Ordem Real da Casa Hohenzollern e os
elementos da comitiva foram condecorados com várias ordens.
No domingo, às 10 horas da manhã, o rei ouviu missa na igreja católica de
Potsdam. Ao meio-dia o príncipe Frederico Leopoldo deu um almoço em sua honra, no
castelo de Glienecke, com a participação do imperador e da imperatriz, além de muitos
convidados. O jantar foi mais discreto pois logo de seguida partiam na companhia dos
imperadores, em comboio especial, para Berlim a fim de assistir a uma récita de gala na
ópera, onde se tocou maravilhosamente a abertura e o 2º acto do Rienzi de Wagner e o
2º acto de Seeräuber, um ballet inspirado no poema The Corsair de Lord Byron.
Numeroso povo aguardava a chegada do cortejo. No intervalo do 2º acto foi servido chá
aos príncipes, corpo diplomático, pessoas da corte e generais comandantes. D. Carlos
conversou com Madame Mendez Vigo, embaixatriz de Espanha, com o embaixador da
Áustria-Hungria e com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha. 41
O dia 4 de Novembro começou com uma pequena caçada em Wildpark, na
companhia do imperador e vários príncipes. D. Carlos matou quatro veados. Depois, o
rei de Portugal foi assistir à cerimónia do juramento dos recrutas na Langen Stall de
Potsdam. Falaram dois padres, um católico e outro protestante. Em seguida foi a vez do
imperador, exaltando o patriotismo dos soldados. Depois de um frugal almoço no
quartel do regimento da guarda de infantaria, assistiram a um exercício em frente do
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palácio, em ordem unida e dispersa, com simulações de ataque e defesa, tudo executado
na perfeição. D. Carlos foi nomeado coronel honorário do 2º regimento de infantaria,
distinção que também pertencera a D. Luís.
Após o jantar, a despedida, na estação de Potsdam foi muito afectuosa. D.
Carlos, envergando o uniforme do regimento alemão de que recebera o título de coronel
honorário, feito propositadamente em menos de doze horas, abraçou e beijou o primo
que estava acompanhado por quinze príncipes da confederação e numeroso séquito. Um
comboio especial esperava-o para o conduzir a Charlotenburgo e daí para o expresso de
Flushing, a tomar iate real Victoria and Albert rumo a Inglaterra.
Em Inglaterra, o rei foi recebido pelo Príncipe de Gales e a nata da aristocracia
britânica, em Sandringham, onde ficou alojado. Dois dias e duas caçadas depois partiu
para o castelo de Balmoral onde o esperava a rainha Vitória. Aí ficou alojado duas
noites que permitiram outros tantos jantares com a rainha. Instalado à sua direita, o rei
manteve longos diálogos com a soberana, sempre em francês. De regresso a Londres,
aguardava-o palácio de Buckingham e um almoço, a convite do Lord Mayor.
Finalmente, a comitiva portuguesa pode ir ao teatro e às compras, aproveitando os
últimos dias antes do regresso ao seu país.
Dia 14 de Novembro tomaram o comboio para Dover, aí embarcaram para
Calais, depois tomaram novamente a via-férrea em direcção a Paris-Irun-HendayaLisboa, onde chegaram no dia 16, às 3 horas da tarde. Ao longo do percurso, numeroso
povo aguardava o rei nas passagens do comboio – Guarda, Covilhã, Castelo Branco,
Golegã, Santarém, Entroncamento – com vivas à família real. Na estação do Rossio,
engalanada com pavilhões de diversas nacionalidades, os viajantes eram aguardados
pelas duas rainhas e príncipes, cardeal patriarca, toda a corte, ministros, corpo
diplomático, diversos elementos da classe política, do exército, da marinha e muitos
populares que se aglomeravam na Calçada da Glória e no passeio de São Pedro de
Alcântara, nos sítios de onde se via a gare. As janelas estavam apinhadas de senhoras e
o trânsito fazia-se com dificuldade até à entrada do Carmo. No Rossio a polícia proibia
a passagem enquanto grande número de guardas estacionavam na Rua do Ouro até ao
Cais do Sodré.
Foi particularmente notada a toilette das duas rainhas, D. Amélia, trajando seda
roxa enfeitada de veludo e chapéu da mesma cor, D. Maria Pia em seda de Lyon lilás. O
Príncipe Real usava o uniforme do Colégio Militar, o infante D. Manuel vestia de
branco. O rei, envergando o uniforme de generalíssimo, saltou da carruagem, abraçou e
20

beijou com efusão os seus familiares. Seguiu-se uma recepção de boas vindas,
cerimónia que durou cerca de hora e meia, com a guarda de honra feita pelos alunos da
Escola do Exército e o hino real e diversos trechos musicais tocados pelas bandas de
infantaria 5 e 16. Todas as pessoas que tinham ido esperar o monarca desfilaram ante a
família real. Depois, a comitiva regressou ao paço das Necessidades entre vivas da
multidão que acorrera a ver passar o soberano. Da janela da estação foram lançadas
flores sobre a carruagem real; do Largo de Camões soltaram-se vivas entusiásticos que
se repercutiram pelas ruas próximas; as baterias de artilharia e a fragata D. Fernando
deram as salvas; à noite, iluminaram-se vários edifícios públicos em sinal de regozijo. 42
Terminada a visita, um entusiástico telegrama de Pindella informava o
Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros que a «recepção de el-rei na Alemanha
não podia ser mais cordial nem mais imponente».43 Mal chegado a Lisboa, também o
ministro plenipotenciário alemão não tardou a manifestar ao gabinete português a
grande satisfação do governo imperial pela visita de D. Carlos.
Contudo, nem todos consideraram a iniciativa um sucesso. No Arquivo do
Ministérios dos Negócios Estrangeiros alemão guarda-se um recorte do Jornal de
Comércio, particularmente mordaz em resposta aos que elogiavam o brilho da viagem,
nomeadamente os entusiásticos artigos do Diário Illustrado:
«É triunfo o imperador da Alemanha recusar-se a antecipar a recepção ao rei de Portugal, detido
em França, na forma mais desagradável para o país.
É triunfo tendo-se anunciado solene recepção em Berlim, que esta se realize em Potsdam, que é
como se em Portugal o imperador da Alemanha fosse recebido em Cintra ou em Cascais. […]
É triunfo o brinde em francês no meio da corte alemã. […]
É triunfo, em Inglaterra, S.M. a Rainha Vitória não receber o rei de Portugal em Londres, tendose pouco antes retirado para Balmoral, o que é como se o rei D. Carlos aqui recebesse, a ela,
S.M. Britânica…no Gerez.
Na verdade são gostos e gostos não se discutem!»44

Em abono da verdade, diga-se que o jornalista desconhecia tanto as regras do
protocolo como os costumes da aristocracia europeia. No entanto, estava aberta a
polémica. A resposta não se fez esperar:
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«Notámos que o colega censura essa viagem por Sua Majestade não ir a Roma; que a
censura por El-Rei ir a Inglaterra e Alemanha; que a censurara por se demorar muito em Paris,
que a censurara também, salientando o facto, por se demorar pouco tempo nestes dois países.
Quer dizer, censura-a por tudo, tendo as mesmas censuras para factos opostos. […] Damos-lhe
os parabéns pela habilidade, e limitamo-nos a acentuar, mais uma vez, que censurou a viagem
real por El-Rei não ir onde não devia, e por ter ido onde a sua ida não levantava a menor
dificuldade, e era útil que fosse».45

Quanto à visita a Inglaterra, as opiniões também não foram unânimes. Alguns
jornais britânicos criticaram o modo como D. Carlos foi recebido na Grã-Bretanha,
referindo a prolongada estadia da rainha Vitória na Escócia e a sua recusa em regressar
a Windsor de maneira a poder ali acolher o rei de Portugal, obrigado a ir até às inóspitas
highlands em pleno Novembro.46 Todavia, os órgãos de comunicação nacionais
salientaram, sobretudo, a entusiástica recepção oferecida pelo Lord Mayor a D. Carlos,
que teve o seu momento alto quando o rei agradeceu, em inglês, dizendo que «não via
só um acto de cortesia para com a sua pessoa, mas uma prova de bem querer da City de
Londres pelo seus país e pelo seu povo».
De acordo com o jornal Tarde, as palavras do monarca foram interrompidas por
«aplausos frenéticos» e «o entusiasmo foi delirante».47 Particularmente significativa foi
a apreciação do Barão Alfredo de Rothschild, considerando excelente o discurso do rei
de Portugal. Também o próprio primeiro-ministro pediu uma entrevista a D. Carlos que
foi bastante longa. A viagem fechou com chave de ouro. O rei - e a nação que ele tão
dignamente acabava de representar em algumas das primeiras potências europeias estava de parabéns:
«Depois de ter sido recebido com as mais altas honras oficiais, e com o mais afectuoso
acolhimento pela altiva Espanha, pela democrática França, pela poderosa Alemanha, acabava de
ter em Londres, na capital do Reino Unido, na velha Inglaterra, a dominadora de meio mundo, a
mais entusiástica e deslumbrante recepção que ali se tem feito a uma testa coroada».48

Até que ponto as qualidades pessoais do soberano se reflectiram em honra para
Portugal? Que imagem de Portugal foi projectada no estrangeiro?
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Para o Diário Illustrado, «ainda que outros efeitos se não produzissem da
viagem real, bastava esta corrente de simpatia que se estabeleceu e definiu, para nos
congratularmos com os seus resultados».49
O Diário de Notícias salientou, especialmente, os artigos de fundo dos seus
congéneres. O Times, por exemplo, publicou um texto muito afectuoso para com
Portugal salientando as antigas glórias, especialmente as comuns a Inglaterra tais como
Vimieiro, Buçaco e Torres Vedras. O artigo concluía dizendo que Portugal «tem muitas
e consideráveis vantagens naturais, tem um povo que no passado mostrou que podia
realizar grandes feitos, quer como soldados, marinheiros ou estadistas e nas artes da paz
pode conseguir o desenvolvimento dos recursos que possui e alcançar mais uma vez a
antiga prosperidade».50

4. Lisboa-Sintra - A visita oficial do Imperador da Alemanha
«Wagner cantado em italiano não pode agradar» recomendava o Visconde de
Pindella em telegrama enviado de Berlim, a 16 de Março de 1905. Estava em curso a
preparação da visita do kaiser. Vinha com numerosa comitiva a pretexto de cumprir a
promessa e retribuir a visita de D. Carlos, realizada dez anos antes.
O estado de tensão a nível mundial era crescente. De 1905 a 1914 vivia-se sob a
obsessão ameaçadora da guerra. No plano das relações diplomáticas, se a Entente
cordial reforçava o entendimento franco-britânico, o mesmo era encarado como um
obstáculo às ambições alemãs. A concorrência internacional crescia à medida do
desenvolvimento da grande indústria e no mundo inteiro as nações mais poderosas
disputavam cada mercado, cada concessão de vias férreas, cada encomenda de armas e
munições, cada banco, pressionadas pelas campanhas de imprensa estimuladas e pagas
pelos grandes homens de negócio. As rivalidades económicas estavam a um passo de se
transformarem em rivalidades políticas.
A Inglaterra desejava manter o domínio dos mares. A França queria ocupar
Marrocos. A Itália cobiçava Tripoli e observava os Balcãs. A Rússia, rejeitada no
Extremo-Oriente, ambicionava Constantinopla. A Áustria observava a Sérvia. A
Alemanha olhava em todas as direcções: Marrocos, África equatorial, Ásia turca. Todos
afirmavam o seu desejo de manter a paz. Todos corriam aos armamentos. A rivalidade
49
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naval anglo-alemã era particularmente ameaçadora. Magalhães Lima traçava-lhe o
quadro, sem esquecer a moldura:
«A par da era britânica, a era germânica esboça os dogmas fundamentais da sua
influência. É um novo concorrente que entra, armado de ponto em branco, na liça aberta pela
hegemonia sobre os continentes e os mares. Ultimada em 1871 a unificação de Alemanha, este
país pelo prestígio das suas armas e o esplendor dos seus triunfos recentes conquista o primeiro
lugar entre as potências ocidentais. A Áustria humilhada; a França arrazoada por uma fabulosa
contribuição de guerra e pela perda de duas províncias; a Rússia preocupada com a sua
economia interna e a restauração das suas finanças; a Inglaterra senhora dos mares, mas
desinteressada dos problemas continentais. Na Europa, ninguém mais alto que a Alemanha
levanta a cabeça. Mas a supremacia militar, que ela mantém a despeito de todos os sacrifícios,
só é viável com uma sólida base económica. E trabalhando e navegando, envereda a Alemanha
vertiginosamente pelo progresso industrial e a expansão colonial. […] Já possuía a força militar,
dispõe do poder económico; caminha para a hegemonia marítima; faltam-lhe apoios morais.
[…]. A verdade é que a genial alucinação de Guilherme II, pretendendo restaurar em pleno
século XX, o Santo Império Germânico e ramificá-lo além dos mares encontra, desde o primeiro
momento uma ravina de granito e de basalto […]. Essa ravina talhada a pique em pleno oceano,
demarcando-o e defendendo-o como uma muralha mais forte do que a famosa muralha da
China, é a Inglaterra a nossa soberba aliada, são os Estados Unidos, seus irmãos pela raça e pela
origem. E no dia em que o Imperador exclama: «Do mar depende o futuro da Alemanha!»
lançado está o repto entre os dois colossos; lançadas estão as bases do mais grave problema
internacional da Europa contemporânea».51

De facto, a rivalidade marítima foi uma das mais graves causas da tensão
internacional entre 1904 e 1914. Os litígios coloniais que opunham Londres e Paris
tinham sido regulamentados pelos acordos de 8 de Abril de 1904. A declaração mais
importante dizia respeito a Marrocos e ao Egipto: Inglaterra reconhecia a França toda a
liberdade de acção em Marrocos; a França abandonava o seu interesse pela situação
política do Egipto. De ora avante, a Inglaterra podia concentrar-se no perigo alemão e a
França nada tinha a recear de Inglaterra, no momento em que a guerra russo-japonesa a
privava do apoio da Rússia. Só que esta Entente cordial não agradava, mesmo nada, ao
governo alemão. Von Bülow52 achou que tinha chegado o momento de lembrar, de
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forma sensacional, que a Alemanha não tencionava ficar de fora e que a França não
podia modificar a situação política de Marrocos – estabelecida na conferência
internacional de 1880 – senão através de uma nova conferência internacional. A pedido
expresso do chanceler, Guilherme II rumou a Tânger. De caminho, passou por Portugal.
Talvez a consideração sobra a nacionalidade francesa da rainha D. Amélia contribuísse
para atenuar o mal-estar causado pela iniciativa. Consta que Guilherme II teria
executado sem grande entusiasmo esta intervenção sensacionalista, mas as suas palavras
causaram vivo efeito em França:
«É ao Sultão, na sua qualidade de soberano independente, que faço hoje a minha visita.
Espero que, sob a soberania do Sultão, um Marrocos livre permanecerá aberto à concorrência
pacífica de todas as nações, sem monopólios e sem anexações. […] Estou decidido a fazer tudo
o que esteja ao meu alcance para salvaguardar os interesses da Alemanha em Marrocos e como
considero o Sultão como um soberano absolutamente livre, é com ele que me quero entender
sobre os meios mais apropriados a salvaguardar esses interesses». 53

No meio disto tudo, o Imperador era bem-vindo a Lisboa. Mais uma vez, a
diplomacia portuguesa jogava em todos os tabuleiros disponíveis. Em 1903, Eduardo
VII escolhera Portugal para a realização da sua primeira visita de Estado, depois de
aclamado rei. Nas vésperas da visita de Guilherme II, era a rainha Alexandra de
Inglaterra que vinha no iate «Victoria and Albert». Coincidência? Em política não há
coincidências destas. Do programa das solenidades, a realizar entre os dias 21 e 25 de
Março para homenagear a soberana britânica, constava um jantar de gala e concerto no
paço da Ajuda, iluminações nas ruas de Lisboa, visitas e passeios pela cidade, récita de
gala e outros espectáculos em S. Carlos, digressão por Sintra e almoço no paço da Vila,
a convite de D. Maria Pia. A mesma comissão de festejos estava também destacada
nomeada para promover «ruidosas festas» em homenagem ao Imperador Guilherme II.
Era composta por conceituados comerciantes da Baixa lisboeta, os senhores Machado
Torres, J. Pedro da Costa Júnior, Alves do estabelecimento de novidades do Rossio, M.
Vizela e Pedro Rodrigues da Costa, da firma Vieira e sucessores. Tratava-se de elaborar
um projecto que constituísse uma novidade em ornamentações.54

53
54

Citado por Malet-Isaac, De 1848 à 1914, Paris, Classiques Hachette, 1961.
Diário Illustrado, 21 de Março de 1905.

25

Illustração Portuguesa, 3 de Abril de 1905
A chegada do Imperador ao Terreiro do Paço: com o grande uniforme de Cavalaria 4,
desembarca ao lado do rei e passa entre as alas do corpo diplomático e altos dignitários

O mau tempo reteve a rainha de Inglaterra em Vigo, acabando por adiar um dia a
visita. Entretanto, a bordo do transatlântico «Hamburg», escoltado pelo cruzador
«Friedrick Karl», S. M. o Imperador Guilherme II da Alemanha e rei da Prússia rumava
com destino a Lisboa e ao Mediterrâneo, com chegada prevista para dia 27 do mesmo
mês. De acordo com Magalhães Lima, do jornal O Século, embora duas circunstâncias
nos aproximem de Inglaterra - «a nossa aliança, primeiro; depois, a simpatia que
naturalmente nos atrai para acção colectiva, solidária, constitucional do povo inglês, em
contraste com a acção individual, personalíssima do soberano alemão» - era preciso,
absolutamente preciso, que o Imperador levasse de Portugal uma impressão de cortesia,
seriedade e gravidade: «a impressão de que realmente não somos apenas um verbo-deencher na aliança anglo-lusa». E acrescentava:
«Sejam quais forem os reparos e críticas que a obra mundial do Imperador possa
suscitar […] é certo que do ponto de vista dos interesses germânicos, Guilherme II é o soberano
ideal porque vive exclusivamente para a glória, a grandeza e a prosperidade da sua pátria. […] É
uma consciência de patriota e uma vontade de ferro ao serviço de uma nobre inteligência. E,
para resumir em dois traços essa individualidade superior, basta uma observação bem fácil de
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comprovar. Guilherme II só se compraz no convívio dos sábios e dos artistas, e detesta os
cortesãos e os snobs. Ora, o vinco essencial das celebrações de elite é não recearem a
camaradagem do talento. Só os medíocres se comprazem na sociedade dos fúteis e dos nulos; e,
ainda agora, no séquito do imperador, figuram alguns intelectuais do seu país a quem ele chama:
seus amigos. Bem-vindo seja, pois, a terras de Portugal o amigos dos sábios, dos artistas e dos
pensadores».55

Praticamente todos os jornais portugueses da época comungavam da mesma
opinião. O Diário Illustrado, na primeira página dos seus números de 26 e 27 de Março,
elogiava a personalidade do Imperador, o seu método e capacidade de trabalho, a sua
noção de majestade régia, o seu sentido estético e a sua consideração pelos artistas, a
simplicidade dos seus serões íntimos, na biblioteca da Imperatriz, dedicados às ciências,
artes e letras, o seu porte de soldado e o brilhantismo das paradas militares que
organizava. As relações entre Portugal e a Alemanha teriam tido o seu momento alto
por ocasião das festas de inauguração do canal de Kiel, em que tomaram parte navios de
guerra de todas as nações. Guilherme II, dirigindo-se a Ferreira do Amaral que ali
estava como comandante do «Vasco da Gama», a representar Portugal nas celebrações,
fez com eloquência a história do padrão de Diogo Cão, trazido de Angra Pequena pelos
alemães, terminando com estas palavras: «Não quis deixar de saudar nesta ocasião, e
neste lugar, o representante de uma das mais antigas marinhas de guerra do mundo, eu
que sou o representante da mais moderna».
«Um grande official no seu ofício», título que abria a notícia do dia 29 de
Março, citando D. Sebastião frente ao túmulo de D. João II, no mosteiro da Batalha: o
«César Germânico» iria a Tânger, «limiar desse misterioso império de Marrocos»;
aprofundar as nossas relações com a Alemanha era pois, para os nossos governos, «uma
norma de excelente política internacional». E o jornalista acrescentava:
«O seu comércio e a sua indústria estreitam dia a dia relações com os nossos mercados;
com a sua finança temos contactos da maior importância; somos vizinhos seus nas duas costas
de África; temos muito que aprender nas modelares organizações do seu ensino e do seu
exército».

O discurso que Guilherme proferira em Bremen destinava-se a tranquilizar os
mais inquietos:
55

Idem, ibidem.

27

«Segundo a experiência que tenho tirado da História, a mim mesmo prometi não visar
nunca a um estéril domínio universal. Com efeito, qual foi o destino desses impérios universais?
Alexandre, o Grande, Napoleão I e todos os heróis da guerra nadaram em sangue. […] O
Império universal, tal como eu o tenho sonhado, deve consistir no facto de que o Império
alemão novamente fundado deve gozar a mais absoluta confiança de todos, como um vizinho
tranquilo, leal e pacífico». 56

O Jornal das Colónias, publicação semanal dedicada à defesa dos interesses das
possessões ultramarinas, deu um especial destaque aos discursos do Imperador durante
a sua curta estada em Lisboa. Mais do que meras palavras de circunstância, as
declarações de Guilherme II - no banquete de gala, na Sociedade de Geografia e na
Câmara Municipal de Lisboa - significavam uma singular deferência para com o rei de
Portugal e notável simpatia pela nação portuguesa tanto mais quanto era bem sabido que
S.M.I. não conferia a todos os Estados a honra de uma visita oficial.57
O Imperador chegou no dia 27 de Março, o primeiro de três dias feriados nos
estabelecimentos de ensino primário e superior. Tinha já completado 46 anos.
Agostinho de Campos,58 redactor principal do regenerador-liberal Diário Illustrado,
traçou dele o seguinte retrato:
«O seu olhar, de uma grande vivacidade, impõe naturalmente respeito. Desembaraçado
no gesto e nas maneiras, não se lhe nota à primeira vista que o seu braço esquerdo não é tão tão
desenvolvido como o direito. Sempre fardado, o Imperador representa admiravelmente o tipo do
oficial prussiano, correcto no uniforme e altivo de pertencer ao exército. Vivo, jovial,
empreendedor e ousado, há nas suas maneiras uma certa desenvoltura que lhe não permite estar
imóvel. Contudo, nas cerimónias oficiais, ou simplesmente em público, Sua Majestade assume
o ar imperial que a sua situação lhe impõe. Simples na intimidade, o Imperador logo que se
mostra ao seu povo, grave, sério e quase altivo, mantém nele uma alta ideia de majestade
soberana e impõe com a sua presença um grande respeito».59.
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Há dias que a Baixa lisboeta se engalanava para receber o kaiser, aproveitando
muitas das iluminações que tinham servido para os festejos da rainha Alexandra, à
excepção da coroa que se erguia no Largo das Duas Igrejas, que foi substituída por uma
imperial. No Rossio tinham sido colocados vários mastros com bandeiras e 41 colunas,
com 100 bicos de gás cada, dispostas em forma de árvore. As fontes foram guarnecidas
por vários círculos de luzes em volta das bacias e das estatuetas. O conjunto, com um
total de 4.700 pontos luminosos, tinha um aspecto absolutamente feérico.
A Rua Garrett também estava deslumbrante, com uma riquíssima decoração
custeada pelos Grandes Armazéns do Chiado que em breve iria abrir as suas portas
«para assombro da cidade, tal é o fornecimento verdadeiramente monstruoso que ali se
exibirá».
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Ao nível dos primeiros andares, colunas azuis e brancas suportavam o

escudo português alternando com colunas vermelhas, preto e branco, com capitéis
dourados, para o escudo alemão; bandeiras alemãs e portuguesas enfeitavam as janelas
dos segundos andares enquanto as dos terceiros ostentavam grinaldas e vistosas
guarnições.
Na Rua do Ouro ultimavam-se os preparativos para assentamento dos arcos e
cabos para a iluminação eléctrica, mas não houve tempo para a colocação das lâmpadas.
Também se iluminaram as fachadas do Banco de Portugal, Monte Pio, Câmara
Municipal, Clube Tauromáquico e Clube Naval, Grandes Armazéns do Chiado e vários
outros estabelecimentos particulares. As janelas do Real Clube Tauromáquico estavam
exclusivamente destinadas aos sócios, mas para ver a passagem do cortejo também se
reservavam lugares na ponte do elevador do Carmo
Na Rua da Vitória armava-se um coreto onde iriam tocar, alternadamente, as
bandas dos Calceteiros Municipais, Sociedade Incrível Almadense e de vários
regimentos. Na Praça do Município também havia um coreto onde tocou a banda de
Infantaria 11. O Rossio estava destinado à banda de Infantaria 5 e próximo da igreja dos
Mártires tocava a Recreio Familiar Almadense. Nas montras iluminadas de diversas
lojas viam-se retratos de Guilherme II, ricamente emoldurados.
Ouviam-se protestos contra «a barbaridade» de que estava sendo vítima a estátua
de Camões, pretexto para uma ornamentação espectacular que desvirtuava o
monumento, mas o magnífico efeito produzido pela iluminação da Praça acabou por
calar os mais indignados.
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No dia 27, desde manhã, que o arsenal da Marinha fervilhava com a chegada
dos adidos militares, dos embaixadores de Portugal e da Alemanha - Visconde de
Pindella e Conde de Tattenbach – dos ministros da Marinha e dos Estrangeiros, do
infante D. Afonso, fardado de tenente-coronel de infantaria 20 alemã. Às duas da tarde
chegou o rei, em grande uniforme do mesmo regimento e ostentando a grã-cruz da
Águia Negra. Às duas e meia ouviram-se as primeiras salvas em Belém e toda a
margem sul do Tejo. Barcos da Parceria dos Vapores Lisbonenses - levando música e
bufete a bordo ao preço de mil reis o bilhete e metade para as crianças - foram até à
barra esperar o «Hamburg», incorporando-se depois no cortejo fluvial frente ao Terreiro
do Paço.
Passavam poucos minutos das três da tarde quando saiu da ponte do arsenal o
bergantim levando a bordo o rei, o príncipe real, o D. Afonso e mais comitiva.
Acompanhavam-nos vários escaleres da armada, intendência, almirantado e barcos de
diversas associações de recreio. Iam buscar o kaiser que na ponte do «Hamburg»,
fardado com o uniforme da Cavalaria 4, agradecia as manifestações de entusiasmo que
acompanhavam o navio desde que tinha dobrado o Cabo Raso, era uma da tarde. O
aspecto da flotilha que acompanhava o cruzador alemão era surpreendente, vendo-se
centenas de lenços acenando, conservando-se todos descobertos quando rompeu o hino
imperial e o hino da Carta, executado pela banda a bordo do navio alemão.
Às três e meia o «Hamburg» içou o pavilhão dos reis de Portugal a par do
pavilhão imperial e o «César Germânico» veio receber D. Carlos ao portaló. Depois de
um curto momento de saudações, os soberanos, acompanhados pelos estados-maiores,
embarcaram no bergantim. Organizou-se, então, o cortejo para terra, enquanto se
tocavam novamente os hinos e o povo que estacionava no cais, nas muralhas e a bordo
de barcos rompia em calorosas manifestações de aplauso.
O Imperador desembarcou pelas quatro horas da tarde. Apresentou-se à cidade
de Lisboa «com uma encantadora bonomia e com um ar de bom rapaz que a todos
encantou».61 Acompanhava-o numerosa comitiva parte da qual ficou a bordo. Com
Guilherme desembarcaram, apenas, 15 individualidades e 19 criados. Quanto às
restantes trinta e três pessoas, por recomendação de Pindella, seriam convidadas para a
récita de gala em S. Carlos. O diplomata conhecia bem a corte alemã, os seus gostos
musicais e o seu sentido patriótico Daí a advertência sobre a obra wagneriana, expoente
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máximo de integração total das artes e aglutinadora da identidade nacional de um país
que ainda estava em formação, tanto mais que do elenco do teatro de S. Carlos faziam
parte numerosos artistas italianos. De qualquer forma, foi contratado um barítono
alemão. 62

Illustração Portuguesa, 3 de Abril de 1905: aspectos do Terreiro do Paço antes do
desembarque; no dia da partida, à saída do Palácio das Necessidades e discurso do Imperador na
Sociedade de Geografia

A colónia alemã, colocada à esquerda do cais, soltava «hurrahs» e «vivas»,
agitando os homens os chapéus, as damas os lenços, todos com laços das cores alemãs
ao peito. As meninas do Colégio Alemão, vestidas de branco, lançavam flores. A
Câmara municipal, com o estandarte desfraldado, os membros da corte, casa civil e
militar do rei, conselho de Estado, ministros, todos aguardavam os soberanos seguindoos com o olhar até à entrada no pavilhão real. Então, o presidente da Câmara de Lisboa
avançou e feita a devida vénia, leu, em francês, um breve discurso de boas vindas. O
Imperador agradeceu também em francês.
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A.H.M.N.E, Visitas a Portugal de Reis, Presidentes de Repúblicas, Príncipes, Infantes, Rainhas e
Outras pessoas de Categoria, etc, Armário 11, Maço 410, Telegrama de Berlim, 16 de Março de 1905. O
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Ao aproximaram-se os coches para levar o augusto hóspede, este não pode reter
uma exclamação de surpresa e admiração, elogiando a beleza dos trens de gala da nossa
casa real.63 Formou-se o cortejo. À frente seguiam os clarins da guarda, montados em
cavalos brancos, com as suas brilhantes fardas, galões e capacetes de metal. Vinham
depois os esquadrões da guarda municipal, precedendo os vários coches do séquito. Os
regimentos de Cavalaria 4 e Lanceiros 2 encerravam o desfile. As bandas voltavam a
entoar os hinos enquanto a multidão saudava o Imperador com retumbantes vivas.
Dirigiam-se ao palácio de Belém, antiga residência de verão da família real, já
totalmente equipado com instalação eléctrica, salas e quartos luxuosamente mobilados
destinados a receberem monarcas e príncipes estrangeiros. Aí aguardava-os a rainha D.
Amélia, numa elegantíssima «toilette» em tons de cinzento e o Infante D. Manuel
fardado de aspirante de marinha.

Illustração Portuguesa, 3 de Abril de 1905: passeio a Sintra regimento de Cavalaria 4

Depois do chá, Suas Majestades retiram-se para o paço das Necessidades,
enquanto Guilherme II recebia o corpo diplomático acreditado em Lisboa, seguindo
depois para o palácio da Ajuda, cumprimentar a Senhora D. Maria Pia e assistir ao
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banquete em sua honra: 240 convidados servidos por 96 criados em fardas de gala.
Todo o átrio e escadarias estavam ornamentados com vasos de plantas e arbustos. Nas
salas, lindas cameleiras estavam dispostas nos vãos das janelas. Durante o jantar a
orquestra da Real Câmara, sob a direcção do maestro Rio de Carvalho, executou um
programa variado que incluía uma composição musical do próprio Imperador e uma
rapsódia de cantos populares portugueses, entre valsas de Strauss, trechos de Grieg e
árias de Schumann. Depois do jantar houve um concerto para mais convidados, findo o
qual se serviu uma ceia volante. A orquestra acompanhou peças para canto, piano ou
violino de Wagner, Schubert, Brahms, Verdi, Leoncavalo.

Illustração Portuguesa, 3 de Abril de 1905
Visita à Sociedade de Geografia: Suas Majestades frente ao padrão de Diogo Cão

No dia seguinte, pelas 9 da manhã, realizou-se a visita ao quartel de Cavalaria 4
e exercícios militares. Seguiu-se uma ida aos Jerónimos, tendo o Imperador sido
acompanhado por alunos e professores da Casa Pia. Depois teve lugar um almoço
íntimo no palácio das Necessidades. A tarde ficou reservada para a visita à Sociedade de
Geografia. No seu discurso, proferido em francês, Guilherme II enalteceu o génio do
Infante D. Henrique e dos navegadores portugueses, a obra intelectual da agremiação e
a missão civilizacional a empreender por ambas as nações no território africano.
Terminada a cerimónia, o cortejo passou pela Avenida da Liberdade onde se juntou
numeroso público para ver passar e aplaudir os soberanos.
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Depois do jantar, no palácio de Belém, seguiu-se a récita de gala em S. Carlos,
com o já habitual brilhantismo das toilettes e jóias das senhoras, as magníficas fardas
dos grandes da corte e diplomatas, cobertas de dourados e condecorações. D. Carlos foi
agraciado com o grande colar da ordem da Águia Negra da Prússia. Pindella foi
condecorado pela mão do próprio Imperador com a grã-cruz da Águia Vermelha.
A colónia alemã, que na véspera tinha oferecido no Clube Alemão um jantar à
comitiva do Imperador, deu um almoço em Sintra para o qual fretou um comboio
especial. Em duas tendas de lona, armadas junto ao palácio de Sitiais, lindamente
ornamentadas com bandeiras, flores e arbustos, oitenta convidados banquetearam-se
opiparamente ao som da banda de Infantaria 2.

Illustração Portuguesa, 3 de Abril de 1905
Grupo dos convidados para o almoço oferecido por S. M. a Rainha Senhora D. Maria Pia no Real
Paço de Sintra

Os meios políticos estranharam que o conselho de ministros reunisse entre a
visita de Guilherme II à Sociedade de Geografia e a récita de gala em S. Carlos. «Uns
diziam que era coisa séria, e outros que tudo vai bem, obrigado. O certo é somente que,
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com tantas iluminações cá por fora, cada vez se vê menos lá para dentro», concluía
judiciosamente o Diário Illustrado.64
O último dia da visita ficou reservado para o passeio a Sintra e almoço no
palácio da Vila. O kaiser tomou o comboio na estação de Belém. Em Alcântara entrou a
família real portuguesa. Na gare de Sintra aguardava-os o presidente da Câmara, a Real
Filarmónica União Sintrense, meninas com flores e numerosa assistência. Formou-se
um cortejo de onze carruagens à frente das quais ia o Infante D. Afonso, em automóvel.
Atrás, seguiam trens com as autoridades da Câmara municipal de Sintra e simples
particulares, formando uma longa fila, muito aplaudida pelas pessoas que acorriam às
janelas.
No paço, o almoço decorreu na sala das Pegas. Uma mesa em forma de U,
adornada com pratas, cristais e flores, apresentava um conjunto majestoso, com a
baixela que serviu por ocasião do casamento de D. Maria Pia. A música não podia
deixar de também marcar presença com a banda da Guarda Municipal, interpretando
diversos trechos de Wagner. Terminado o repasto todos seguiram pela estrada de S.
Pedro em direcção à Pena. Visitaram o palácio, detiveram-se a gozar a magnífica vista
que dali se vislumbra e fizeram larga colheita de camélias antes de se dirigirem
novamente ao comboio, de regresso a Lisboa. Na gare de Sintra produziu-se uma
imponente manifestação de simpatia pelos imperiais visitantes. O mesmo sucedeu ao
longo das estações do percurso, especialmente em Campolide onde havia grande
aglomeração de povo.
À noite, o Imperador jantou na Legação da Alemanha, no Campo dos Mártires
da Pátria. Tattenbach tinha mandado iluminar a fachada do palácio com tigelinhas de
cores que desenhavam as janelas, ladeadas por candelabros de várias luzes. O efeito foi
magnífico, a ementa opípara, a música também não faltou. Á saída, Guilherme II
passou pelas ruas que ostentavam as iluminações feitas em sua honra.
No dia da partida, 30 de Março, o kaiser ainda arranjou tempo para passear nos
jardins de Belém e visitar o Museu dos Coches. Em seguida, trajando já como almirante
chefe da armada alemã dirigiu-se ao paço das Necessidades. Durante o percurso,
sobretudo em Alcântara, a multidão das fábricas próximas dificilmente era contida pela
polícia. Depois de apresentar despedidas a algumas pessoas da corte, o Imperador
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seguiu acompanhado pelo rei, rainha e príncipe real, pelas ruas do Sacramento,
Pampulha, Santos, 24 de Julho, Arsenal, até ao palácio do Município.

Illustração Portuguesa, 27 de Março de 1905: As salas da embaixada da Alemanha, no Campo dos
Mártires da Pátria; duas fotos do Imperador, o príncipe herdeiro e a sua noiva, o ministro da
Alemanha em Portugal e a embaixatriz, o cônsul geral e o vice-cônsul.

No interior do edifício, todos engalanado com palmeiras, plantas decorativas e
maravilhosas grinaldas de glicínias, o Imperador agradeceu em francês o maravilhoso
acolhimento. Ouviram-se vivas a Sua Majestade e os ilustres visitantes assinaram o
livro de ouro da Cidade, após o que se dirigiram ao Terreiro de Paço, onde estava tudo a
postos para o embarque. Tal como no dia da chegada, além dos vapores do Estado e
particulares, incorporaram-se no luzido cortejo fluvial os melhores barcos da Parceria de
Vapores Lisbonenses, com bandas de música e serviço de bufete. Iriam acompanhar o
«Hamburg» até à barra.
A despedida foi muito afectuosa tendo o Imperador permanecido portaló até o
bergantim real se afastar. Deixou um conto de reis para ser distribuído pelos
empregados do paço que estiveram a seu serviço e dois contos para os pobres de Lisboa.
D. Carlos ofereceu a Guilherme uma salva de prata, trabalho da casa Leitão & Irmão,
em estilo manuelino:
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«Na parte central, ligeiramente abaulada e em que se lê a assinatura de el-rei, figura um
pano atado por cordas e oito arcaturas rematadas por folhudos florões. Este motivo é circundado
por uma corda em que passam bóias, e em volta da qual, sobre um mar de interpretação
decorativa, navegam em diferentes direcções oito naus antigas com velas enfunadas». 65

Entretanto, a questão de Marrocos dominava a imprensa. Bem podiam as
declarações de Bülow, elevado a Príncipe nesse ano, sossegar os ânimos:
«O imperador declarou há muito que não procura em Marrocos nenhuma vantagem
territorial; portanto é inútil atribuir à visita imperial a Tânger intenções nesse sentido. A visita
do imperador Guilherme a Tânger não pode dar motivo de inquietação a quem não procura ali
nenhum interesse agressivo. A Alemanha deve velar pela manutenção da política de porta aberta
em Marrocos, e fim de que os importantes interesses alemães sejam tratados num pé igual
aquele em que são tratados os interesses das outras potências».66

«As coisas de Marrocos: dores de barriga da França; a atitude da Alemanha. E
daí?» perguntava a imprensa portuguesa:
«Que diacho temos nós com o que se passa em Marrocos? […] Alguma coisa temos
com Marrocos. […] Certo é que o Imperador alemão, antes de sair da sua capital para vir de
passeio por Lisboa, a Marrocos, jantou em casa do embaixador francês. Era o mesmo que
significar as suas pacíficas intenções, propondo-se a fazer uma visita que, dado o seu carácter
insólito, levantaria grandes pontos de interrogação a todas as chancelarias do mundo».

Tornava-se evidente que a viagem do Imperador trazia «água no bico». Os
marroquinos exultavam enquanto o Imperador Guilherme, acompanhado de «muitos
olhos», ia ver o país, estudar os seus traços principais, o ponto de vista económico de
um torrão que amanhã, valorizado, seria uma enormíssima fonte de riquezas. Com
«porta aberta» ou com «porta meia-fechada? Aí é que está o busílis».67
Humilhado, o governo francês teve que aceitar a reunião de uma conferência
internacional em Algeciras. O acordo, assinado a 7 de Abril de 1906, veio a
regulamentar a questão de Marrocos na base da independência do Sultão enquanto o
kaiser tentava, em segredo, uma aliança germano-russa com a promessa de nela
envolver a França na tentativa de constituir uma grande força continental contra
Inglaterra. Mas toda a complexa operação acabou por ser decepcionante para a
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Jornal das Colónias, 1 de Abril de 1905. O Século de 31 de Março apresenta o desenho da salva.
Citado pelo Diário Illustrado, 30 de Março de 1905.
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Alemanha. Tinha conseguido travar a acção da França, mas não a paralisou. Longe de
se romper, o entendimento franco-britânico reforçou-se e a França acabou por ter uma
supremacia, de facto, em Marrocos.

Conclusão
Em jeito de balanço, a opinião pública portuguesa entendia que a paragem de
quatro dias do imperador à beira do Tejo tinha contribuído para um melhor
conhecimento mútuo e se o facto de sermos aliados de Inglaterra nos podia tornar
suspeitos aos olhos alemães, o afecto e cordialidade da recepção feita a Guilherme II
permitiu que este visse, por seus próprios olhos, a simpatia, interesse e respeito que os
portugueses votavam à Alemanha, «grande pelo trabalho e pelo pensamento».68 Rocha
Martins confessou, na sua crónica semanal, que ao ver de perto o Kaiser sentiu quase
uma decepção:
«Guilherme II com o seu uniforme português, com a face golpeada, o olhar brando, o
bigode menor de que nos seus retratos consagrados, não correspondeu à expectativa, como
Napoleão o grande não corresponderia. […] No entanto, é dever dizer-se que esse imperador é
intelectualmente o que se tem afirmado. Se o tipo perde visto de perto, a sua obra de soberano
nas grandes potências europeias, essa não transmuda, porque a esquecer-se o político não se
pode olvidar o amigo dos artistas, que viaja com os seus escritores, os seus pintores, os seus
homens de ciência. […] Todo na tenacidade, grande na execução, é um rei cônscio e um
indivíduo assim é digno de respeito, esteja em que facção estiver. […] Mesmo a combater-selhe o princípio que incarna, mesmo para os revolucionários, respeita-se como um verdadeiro
homem e admira-se como um imperador que neste tempo toma bem a sério esse difícil ofício de
reinar. É, pois, por estas considerações que o kaiser ganha para mim em estatura moral o que
perdeu para os outros em bigodes». 69

Aproveitando o exemplo da cultura alemã, os “recados” da imprensa dirigiam-se
ao governo português:
«A Alemanha é grande precisamente porque a sua cultura é incompatível com os maus
governos e a administração ruinosa» - opinava O Século - «porque a consciência colectiva do
seu povo uniformemente educada, depurada no convívio dos ideais superiores da Moral e da
Justiça escorraçaria numa repulsa indomável o estadista que tentasse explorá-la, o financeiro
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que tentasse espoliá-la, locupletando-se à sua custa. […] Ninguém governa contra os povos
cultos. Só é possível governar contra os agregados miseráveis que de humanos só têm a forma,
porque a educação se esqueceu de lhes dar uma alma. E a alma é tudo, nos povos como nos
indivíduos».70

«Nunca a nossa plácida Lisboa atravessou um período de tão delirante
entusiasmo como o que ultimamente decorreu […] – escrevia Rocha Martins na
Illustração Portuguesa - «que se comunicou até aos mais misantropos, que invadiu os
mais mal humorados». Mas a festa tinha acabado. Três anos depois, D. Carlos
sucumbia, assassinado no Terreiro do Paço.

APÊNDICE DOCUMENTAL
Doc. 1 - «Visita de Sua Magestade à Alemanha»
Berlim, 10 de Novembro de 1895
Illmo e Exmo Snr
Confirmando os meus telegramas e cartas particulares que tenho tido a honra de dirigir a
V. Exª sobre a recente visita que Sua Magestade El Rei fez a esta Corte, cumpre-me repetir a V.
Excia para que fique registado nos Archivos d’esta Legação, que Sua Magestade El Rei teve
aqui nos dias 1 a 4 do corrente o mais respeitoso acolhimento.
As festas que tiveram logar em honra d’ElRei e as altas distinções que foram conferidas
a Sua Magestade mostram bem a sympattia com que o Imperador recebeu o seu Augusto
Hospede; e o que da visita que sua Magestade El Rei fez ao Chanceller do Império me disse o
mesmo chanceler, fazem-me crer que será proveitosa para o paiz a vinda d’El Rei à Allemanha.
Deus Guarde a V. Excia
Visconde de Pindella
Illmo e Exmo Snr Conselheiro
Luiz Maria Pinto de Soveral,
Ministro e Secretario d’Estado
dos Negócios Estrangeiros.
A.H.M.N.E [Arquivo Histórico do Ministério dos Negócios Estrangeiros],
Legação de Portugal em Berlim, Cx. 11, Série A, 1985, Nº 103

Doc. 2 - «Telegrama de recepção nº 31»
Expedido às 10h. 15m
Data de recepção: 5-11-95
Para Lisboa de Berlim, Nº 3110, Em 5, às 8h. 55m.
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O Século, 29 de Março de 1905.
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Ministre Affaires Etrangeres
El-Rei partiu hontem às nove e quarenta minutos da noite da estação de Wildpark
imperador acompanhado de todos os príncipes residentes em Potsdam. Despediu-se de Sua
Magestade Abraçando e beijando el-rei. Recepção de el-rei na Allemanha não podia ser mais
cordeal nem mais imponente. Novamente felicito Vossa Excellencia.
Pindella
A.H.M.N.E., Legação de Portugal em Berlim, Cx. 11, Telegrama de recepção Nº 31.

Doc. 3 - Cópia do telegrama recebido de Berlim, a 16 de Março de 1905
«Remetto pelo correio lista comitiva e personagens que ficam a bordo. Desembarcão além de
Imperador 15 pessoas e 19 criados. Entre as 33 personagens que ficam a bordo há 3 que
especialemnte desejo obsequiar e que recomendo a V. Exa e à Casa Real ainda que para Theatro
de S. Carlos entendo que devem ser todos convidados. Devo dizer que Wagner cantado em
italiano não pode agradar. Pindella.»
A.H.M.N.E., Legação de Portugal em Berlim, Arm. 11, Maço Nº 410.

Doc. 4 - Telegramas a D. Carlos
Rominten71, le 28 septembre 1895
À Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves
Je Te prie de recevoir à l’occasion de Ta fête mes félicitations les plus sincères pour Ton
bonheur et celui de Ta famille. J’espère Te revoir bientôt.
Guillaume
Rominten, 28 de Setembro de 1905
À Leurs Majestés le Roi et la Reine de Portugal et des Algarves
Lisbonne
A l’occasion de votre fête, l’Imperatrice et moi , nous vous envoyons les félicitations les plus
sincères avec mes meilleurs vœux pour votre bien-être et le bonheur de la Maison Royale. Je me
souviens avec un vif plaisir de mon séjour dans votre beau pays.
Guillaume
Politisches Archiv d. Auswärt. Amts [Berlim], Rep. I Portugal, Nº 14 - R 130992.
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Rominten, actualmente na Polónia com o nome de Romicka, era uma famosa estância de caça na
Prússia Oriental.
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ANEXO
MINISTROS E SECRETÁRIOS DE ESTADO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
(1890-1908)
1. Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro – 14 de Janeiro de 1890.
2. José Vicente Barbosa du Bocage – 13 de Outubro de 1890.
3. Francisco Joaquim Ferreira do Amaral – 13 de Dezembro de 1890.
4. Joaquim Tomás Lobo de Ávila, Conde de Valbom – 21 de Maio de 1891.
5. António de Sousa Silva Costa Lobo – 17 de Janeiro de 1892.
6. António Aires de Gouveia, Bispo de Betsaida – 23 de Janeiro de 1892 (interino), 27 de
Maio de 1892 (efectivo).
7. Francisco Joaquim Ferreira do Amaral – 6 de Julho de 1892 (interino).
8. Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro – 23 de Fevereiro de 1893.
9. Frederico de Gusmão Correia Arouca – 20 de Dezembro de 1893.
10. Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro – 14 de Março de 1894 (interino).
11. Carlos Lobo de Ávila – de 1 de Setembro de 1894 até falecer a 9 de Setembro de 1895).
12. Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro (Presidente do Conselho de Ministros e Secretário de
Estado dos Negócios da Fazenda) – 10 a 20 de Setembro de 1895.
13. Luís Maria Pinto de Soveral (EEMP em Londres) – 20 de Setembro de 1895 a 18 de
Fevereiro de 1897 (voltou a Londres como EEMP).
14. Matias de Carvalho e Vasconcelos – 7 de Fevereiro de 1897; Henrique de Barros
Gomes (interino).
15. Henrique de Barros Gomes – 8 de Novembro de 1897.
16. Francisco António da Veiga Beirão – 30 de Abril de 1898 (interino); 18 de Agosto de
1898 (efectivo).
17. João Marcelino Arroio – 25 de Junho de 1900.
18. Fernando Matoso Santos – 1 de Junho de 1901 (interino).
19. Venceslau de Sousa Pereira Lima – 28 de Fevereiro de 1903.
20. António Eduardo Vilaça – 20 de Outubro de 1904.
21. Venceslau de Sousa Pereira Lima – 20 de Março de 1906.
22. Luís Cipriano Coelho de Magalhães – 19 de Maio de 1906.
23. Luciano Afonso da Silva Monteiro – 2 de Maio de 1907.
Anuários do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1886-1909.

NOTA: no Apêndice Documental mantivemos a grafia da época, no entanto, actualizamo-la nas citações
incluídas no texto.
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