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À DESCOBERTA DO OUTRO NO ALMOCREVE DE PETAS (1797-1800) 

João Pedro Rosa Ferreira1 

1 INTRODUÇÃO 

 A publicação do Almocreve de Petas, entre 11 de janeiro de 1797 e fevereiro de 

1800, marca o início da utilização sistemática do humor na imprensa periódica 

portuguesa (PALMA-FERREIRA, 1974, p. 23; TENGARRINHA, 2013, p. 138). A 

montante ficam manuscritos setecentistas e impressos como o Anatómico Jocoso, de 

1755 a 1758 (LISBOA, 2011, pp. 391-405), ou Palestras Críticas e Semi-Jocozas (1771), 

com afloramentos mais ou menos significativos de contributos humorísticos – mas 

ainda não com o humor como fio condutor dos textos publicados. Só depois da Guerra 

Civil, em 1834, se criariam as condições políticas para a “abertura à 

contemporaneidade” da imprensa, iniciando-se uma nova fase do periodismo 

humorístico (TENGARRINHA, 2013, p. 473 et seq.). 

 Nas páginas do Almocreve encontramos sátiras, paródias, anedotas, sob a forma 

de reportagens e crónicas de costumes, localizadas em ruas, travessas e becos, 

perfeitamente identificadas na toponímia de Lisboa – muitas delas com os nomes que 

ainda hoje mantêm. Fruto das notícias do tempo que não eram apropriadas para 

publicação na Gazeta oficial, as “petas” do Almocreve são em geral credíveis ou, no 

mínimo, verosímeis, mesmo que apimentadas pela imaginação de José Daniel 

Rodrigues da Costa. Este foi, provavelmente, o autor mais prolífico das letras 

portuguesas do seu tempo: poeta, dramaturgo, redator, editor – além de empresário, 

funcionário do fisco e oficial do exército – e ainda, sempre que a oportunidade se 

oferecia, vendedor dos seus folhetos (FERREIRA, M., 2011, pp.13-20). 

 O objetivo desta comunicação é identificar, numa perspetiva interdisciplinar em 

que a história das ideias se socorre de outros saberes – designadamente a linguística 

(ATTARDO, 1994, p. 322; GOATLY, 2012, pp. 308-315) –,os principais temas e alvos 
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da crítica de costumes do periódico, questionando o papel do seu humor face à 

diferença: ao troçar, satirizar e fazer ironia à custa do outro, o Almocreve receia-o e 

recusa a alteridade ou, reconhecendo o outro, descobre essa alteridade (FREUD, 

1905, p. 266)? Do mesmo modo, em relação à crítica social, ao apontar o desrespeito 

pelos lugares sociais “naturais” na sociedade de ordens, o humor do Almocreve está a 

conceber – aceitando, promovendo ou combatendo? – a mudança na ordem social 

(BERGSON, 1991, p. 109-111 e 122-125; BILLIG, 2005, pp. 232-235). 

2 O PERIÓDICO 

 Almocreve de Petas, ou Moral Disfarçada, Para Correcção Das Miudezas da Vida, 

Por José Daniel Rodrigues da Costa, Entre os Pastores do Tejo, Josino Leiriense – assim 

se apresenta o periódico publicado em Lisboa, em 140 folhetos semanais, de 1797 a 

18002. O escopo do periódico é apresentado no primeiro folheto: 

 Leitor applicado, e curioso, o Homem occupado dos negocios mais sérios se encontra na 
rua o Urso bailando; não se dispensa de lhe botar os olhos, se he que não pára, dando o 
seu surriso: o Homem cheio de afflicções, que vê no Rocio o Pobre tocando vióla com os 
pés, demora-se, gosta, e ás vezes larga os seus cobres…. tudo isto attrahe o Homem 
mais sisudo….(I, p. 1) 

 Isto é, o Almocreve de Petas propõe-se relatar aquilo que, por insólito, atrai a 

curiosidade e suscita o interesse. 

 A concluir a primeira parte, José Daniel Rodrigues da Costa inclui uma 

“Protestação do Author”,habitual nas suas obras – estratégia defensiva para evitar 

eventuais litígios, perseguições ou problemas com a censura: “…. Não he sua intenção 

remoquear, ou alludir a pessoa alguma em particular com as…. narrações ficticias, e 

jocosas, de que nella se serve, pois só procura facilitar por este modo a recreação do 

espirito, e ainda a lição de muitas cousas miudas da vida aos Leitores, etc.” (I, p. 8) 

3 A RECEPÇÃO 

 Os folhetos, impressos por Simão Tadeu Ferreira, estavam disponíveis nos 

principais livreiros de Lisboa e, com grande probabilidade, seriam também vendidos 
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número dos folhetos é apresentado em numeração romana (I a CXL). 
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pelas ruas pelos membros da Irmandade do Menino Jesus dos Homens Cegos, a quem 

fora concedido o exclusivo da venda ambulante de folhas volantes, pequenos livros e 

livros usados (DOMINGOS, 1999, p. 59). 

 Um primeiro sinal de que o Almocreve conquistou leitores foi o rápido 

aparecimento de concorrência direta: o Retorno do Almocreve de Petas, em 1798, que 

glosava os temas abordados pelo original, tentando alimentar polémicas. A própria 

gravura da página de rosto imitava a da primeira edição do Almocreve, com a 

diferença de que, enquanto no original o cavalo está virado para a esquerda, no 

Retorno está virado para a direita. 

 Testemunha da audiência conquistada pelo periódico e pelo seu autor é o 

soneto “Ao machucho poetarrão”, que lhes foi dedicado por Bocage. O poeta, que 

tinha por José Daniel Rodrigues da Costa e pelos seus folhetos um ódio de estimação, 

parodia um episódio narrado na Parte II, pp. 3-4, chamando-lhe “a melhor obra que 

tens composto”3. 

 O Almocreve de Petas circulou não só em Portugal mas também no espaço 

lusófono, estando documentada a sua recepção no Brasil. Chegou pela primeira vez a 

Pernambuco em 1799 e teve nova remessa em 1800. Dois exemplares constam da 

lista de livros enviados para a província de Paraíba a 21 de julho de 1808 pelo livreiro 

António Manuel Policarpo da Silva (VERRI, 2014, pp. 90 e 98-99). 

 A confirmação do êxito editorial do Almocreve de Petas é atestadapela reedição 

do periódicoem 1819, em três volumes impressos na oficina de J. F. M. de Campos. 

4 OS TEMAS 

 As festas e respetivos protagonistas são temas favoritos do humor do 

periódico.Uma dessas festas, tendo por cenário o bairro lisboeta da Mouraria, é 

pretexto para uma crónica exemplar na utilização de diferentes recursos estilísticos, 

                                                           
3 “Das petas o almocreve é obra tua,/ Bem se vê, Daniel, na phrase o gosto:/ Adiça três de 
Abril, ou seis de Agosto,/ É de quem vende as rimas pela rua.// Cheira a teu nome o roubo da 
perua,/ E entre o tostado arroz o gato posto;/ Eis a obra melhor que tens composto,/ Inda 
que de artifício e graças nua.// A gente por Lisboa anda pasmada/ Vendo-te farto, e cheio 
como um ovo,/ Dos alvos pintos que te deu por nada;/ E frio de terror sussurra o povo,/ Que 
a tua estupidez anda pejada,/ E que cedo se espera um parto novo.” (BOCAGE, 2004, pp. 268-
269) 



4 

 

como a hipérbole, o contraste, o disfemismo, a metáfora, a aliteraçãoou a litotes 

hiperbólica (PAIVA, 1961, pp. 470-480), com o objetivo de enfatizar a ironia, o 

sarcasmo e a sátira: 

 Moiraria 24 de Fevereiro. Hontem á noite hia aqui sucedendo huma desgraça 
formidável; juntárão-se em huma casa varios ranchos de Senhoras,…. alguns 
Margalhudos apaixonados…. cujas cabeças são mais tabuletas de modas, que estantes 
de livros…. mandarão ao Pasteleiro fazer com arroz hum gordo peru…. chegárão-se as 
horas da cêa, e mandarão hum galucho, criado de hum Morgado do rancho, buscar a 
merendolla, eis que dous maganões…. atracão o Galego, para lhe tirar o…. peru, e 
metter em seu lugar enterrado pelo arroz dentro hum gato morto…. foi o Morgado, amo 
do Galego, o eleito trinchante que entrou a talhar as pernas do gato, que estava 
encoberto no arroz, e as Senhoras, que comião, pasmavão, dizendo, que inda não 
tinhãovisto perus calçudos, foi o trinchante abrindo a praça no referido alguidar, e ao 
mesmo tempo, descubrindo o corpo do pasmoso gato, que por estar ainda fresco, não 
deixava de fazer apetite; porém Senhoras, que quasi todas são de má boca, 
humascuspião fora, outras tapavão o nariz com os lenços…. a bulha dos vómitos, e a 
bulha que fizerão os que acudírão, transtornou a casa da Assembléa em enfermaria de 
doidos…. e como em casa onde não ha pão, todos ralhão, ninguem tem razão, brigárão 
as comadres, descobrírão-se as verdades…. (II, pp. 3-4) 

 A moda nas suas mais diversas manifestações é um topos omnipresente nas 

páginas do Almocreve. A crítica de José Daniel Rodrigues da Costa tanto incide sobre o 

vestuário como sobre a linguagem, pondo a ridículo os novos costumes e sublinhando 

o contraste com os usos antigos. Um bom exemplo é o texto em que, recorrendo à 

literalização da metáfora (GOATLY, 2012, pp. 180-181), à ironia e sobretudo à 

antropomorfização (da língua portuguesa e do galicismo) satiriza a decadência do 

português corrompido por barbarismos (V, pp.1-2). 

 Associada a modernidade, a moda tem sempre uma conotação negativa e, por 

isso, é ridicularizada: “Tem chegado a multidão das modas no presente seculo ao 

ponto de desordenar a maior parte das casas; falta-se a tudo, que he de mais precisão, 

e não se falta á moda; aonde hirá isto dar ninguem atina….” (CXXVII, p. 1) 

 Um exemplo de como o Almocreve apresenta a moda masculina, numa noite de 

S. Pedro, num dos locais mais concorridos de Lisboa: “Passeio Público 29 de Junho.… 

sectarios da escóla moderna,…. vestidos não só ao gosto estrangeiro, como ao 

desafogo de fóra da terra, chapéos redondos,…. argolas nas orelhas, signal para serem 

achados, no caso de se perderem.” (CXI, p. 2) 
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 O Almocreve gosta de estatísticas, que apresenta sob a forma de listas 

(“cálculos”), com intuitos pedagógicos e também satíricos. O “Cálculo da despeza de 

um Taful” aponta os gastos de um figurão “que não tendo três réis de seu”, para 

cumprir os ditames da moda e os protocolos sociais a ela associados, empresta, dá 

esmola, repara estragos, paga almoços, ceias, café, licor e rapé, além de sustentar 

criado e contratar fretes com galegos (XXXVII, pp. 3-5).Já o “Calculo certo da despeza, 

que faz huma Senhora para se pôr na rua com a moda, desde os bicos dos pés até á 

cabeça, na função para que foi convidada, dos annos da Prima” demonstra que ser 

fashion victim e ir a uma festa de aniversário no limiar do século XIX não custava 

menos de 76.700 réisem vestidos, rendas, fitas, jóias, acessórios e cosméticos (LXIV, 

pp. 2-4). Outra lista enumera o “Cálculo da despeza da guerra dos Calotes”, 

subdivididos em “calotes políticos” e “calotes descarados”, onde arrola diversas 

formas de burla, incluindo o “gato por lebre” e os empréstimos sobre penhores, em 

que “quem conta hum conto, sempre lhe acrescenta hum ponto”, encarecendo o preço 

do resgate (CXXXIII, pp. 1-3). 

 A educação é um tema particularmente sensível, dada a sua vulnerabilidade à 

ofensiva das modas e da inovação – “mudão-se os tempos, mudão-se os costumes, e 

por consequência temos novas educações.” (CXXXVII, pp. 5-7). O avanço da 

modernidade provoca um desabafo ao autor: “eu vejo-me doido!…. hoje já [os pais] as 

vão criando [as filhas] á moderna…. sem saberem caiar huma casa, nem desmanchar 

hum porco…. nem sabem para si, nem para ensinar ás criadas….” (CXXX, pp. 1-2) 

 Até na medicina as modas são fator de perturbação, conforme testemunha a 

resposta do doente ao médico que lhe receitara um purgante, incluinda na secção de 

Anedotas: 

 Senhor Licenciado, como ainda espero que venha tempo, em que este purgante se não 
approve, quero-me já prevenir em o não tomar. Respondeo-lhe o Cirurgião; hui, Senhor, 
pois V. m.duvida do meu curativo? Disse-lhe o enfermo, duvido, sim senhor, assim como 
Vv. mm. outros duvidão do curativo daquelles, que erão tidos por grandes homens nesta 
matéria, e fundo-me em que algum dia negavão ao malignado huma sede d’agoa, hoje 
quanta o enfermo possa beber; prohibião-se laranjas á noite hoje mandão que se coma a 
toda a hora. Em cima da lagosta, camarão, pepino, melancia, e ovos mandavão fugir 
d’agoa, como o demo da Cruz, hoje applica-se-lheagoa, e mais agoa. Os banhos sempre 
forão de agoa morna, hoje so se querem d’agoa fria; algum dia sangrava-se muito, hoje 
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não se sangra ninguem; nestes termos meu amigo, como o curativo vai por modas, aqui 
conservarei o purgante até vêr em que ellaspárão. (LXXXII, p. 7) 

 Há ainda uma incursão pela superstição, denotando da parte de José Daniel uma 

preocupação pedagógica ao usar a ironia para afastar os leitores da crendice 

ede“bruxas, duendes, vampiros, etc.”: “São certíssimos; o que tem é que nunca 

aparecem se não a pessoas de poucos estudos e alguma coisa fanáticas…. porque se 

apparecessem a algum sábio, este lhe provaria, que elles não existião, e que era só 

hum delirio da imaginação dos que os vião….” (CII, p. 1) 

 O auto-elogio, por vezes irónico (PAIVA, 1961, p. 196), é constante no 

Almocreve, como aliás em todos os periódicos de José Daniel Rodrigues da Costa. 

Além dos apelos à compra dos folhetos e à angariação de assinaturas, passando pela 

publicação de cartas de correspondentes inventados em diferentes cidades do reino e 

do império (designadamente do Brasil) e ainda pelas polémicas com a concorrência, 

sobretudo o Retorno do Almocreve de Petase o Café Jocoso, sucedem-se as “falas” aos 

leitores. A “Falla de despedida do Editor desta Obra” é apenas um exemplo (CXL, pp. 1-

3). 

5 OS ALVOS 

 É nos alvos do humor do Almocreve que se torna possível identificartodos 

aqueles que constituem o “outro”. Tipos sócio-profissionais (o taful “escravo da 

moda”, o criado, a criada, o amo, a senhora, o avarento, o que aspira a subir na escala 

social, o pobre, o ocioso…); culturais (o estudante, o moço do poeta, o poeta falhado, a 

rústica, o pseudo-erudito que usa frases incompreensíveis a partir de sinónimos fora 

do contexto); étnicos (o “preto”, a “criada preta”); de género (a mulher é sempre 

pretexto para assumir posições sexistas e misóginas); etários (ovelho, a velha, o 

jovem tolo);o guloso; o alcólico; o estrangeiro; o portador de deficiência (todo aquele 

que foi “marcado pela natureza”: anão, calvo, coxo, corcunda) – todos são objeto de 

irrisão. 

 O alvo favorito é o taful. Tal como casquilho, peralta ou peralvilho, o termo era 

comum, na época, para designar, em tom pejorativo, os seguidores da moda e do 

novo. Os equivalentes femininos são tafula, adela ou sécia. A secção de sentenças 
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“Maximas do Velho de Romulares”4 usa a expressão “escravo da moda”, que atravessou 

os séculos: “Mandas fazer hum vestido/ Para o corpo te cubrir,/ Porém, por 

desvanecido,/ Tafulão e pouco esperto,/ És tão escravo da moda,/ Que andas sempre 

mal cuberto.” (XC, p. 6) 

 A visão satírica do taful surge também associada a quem deseja dar-se ares de 

ter subido na vida e conhecer os protocolos mundanos. 

 Seguir a moda pode ser a causa de equívocos embaraçosos, perante alguém que 

desconhece o código: 

…. o grande Semeão de Bulhões, homem Camponio… .tendo vindo pela primeira vez a 
Lisboa…. ao voltar de huma esquina encontrou humaTafula, vestida toda de branco, 
com estes vestidos que começão com a cintura ao pescoço, com huma barretina na 
cabeça, feita de palhinha, que parecia ametade de hum melão com a pevide fóra, e 
justamente o nosso Semeão de Bulhões, pois que nunca tal tinha visto, ajuizou, que 
aquella Senhora era doida, e que vinha em camisa pela rua fóra; e como se persuadisse 
disto, no mesmo momento em que a vio, pro honestitate, tira o gabão dos hombros e 
bota-lho por cima. A Senhora, que inopinadamente vê cahir sobre si aquella montanha 
de çaragoça, e baeta, igualmente assentou, que aquelle homem era doido, e pôz-se a 
gritar…. (CXXXIV, pp.5-6) 

 Mas não é só através do vestuário que se denuncia o taful. A tafularia é todo um 

estilo de vida. Sinónimo Vaz Mendes é um “taful da língua”: só usa palavras difíceis, 

transformando qualquer tentativa de diálogo num exercício de descodificação de 

frases enigmáticas (LXXXIII, pp. 1-2). 

 Inseparável da sátira das modas é a crítica das mulheres: “A que ponto não 

chega a vaidade das mulheres! Mas a sua inveja he igual á sua vaidade.… todas se 

quizerão exceder em preguiçosas....” (LXXI, pp. 6-7). A visão misógina leva-o a fazer a 

apologia do homicídio, muito para além da violência doméstica socialmente tolerada 

na época. 

Pelas ultimas cartas recebidas da Gollegã nos foi noticiadaa célebre invenção de um 
Lavrador matreiro: Erãoindisiveisosflagellos que este homem tal, e qual passava com 
sua mulher, a qual era má como as cobras, e por esta razão intentou desfazer-se della, 
mas por modo que a Justiça lhe não podesse imputar crime algum [combinou com uns 
amigos darem um passeio até Santarém; a mulher insistiu em ir montada numa mula 
espantadiça; ele deixou a mula à sede durante três dias]…. Como a mulla estava 
desesperada com sede, apenas sentio a agoa do Tejo…. deo hum pulo por cima de huma 

                                                           
4 Corruptela de remolares. A rua e travessa dos Remolares, em Lisboa, ainda existem com 
esse nome; a praça dos Remolares é o atual Cais do Sodré. Remolares eram os fabricantes de 
remos. 
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rebanceira….e precipitadamente se lançou della abaixo, e ficou tão maltratada a mulher 
que morreodahi a duas horas: eis-aqui tem vv. mm. o modo muito politico com que este 
bom varão se desfez da mulher….a toda aquella que for de máogenio, com perdão de vv. 
mm., eu lhe desejo hum marido do mesmo molde. (XCVII, pp. 1-2) 

 A homossexualidade surge no Almocreve associada a estereótipos e com recurso 

(inusitado neste periódico) a exclamações sucessivas: 

He boa historia esta! Não ha hum caso assim! O caracter do homem prevertido, a ordem 
da natureza alterada! As Senhoras vestidas como homens, e os homens vestidos como as 
Senhoras! He boa historia esta! Huma mutação simples, que faz pôr em confusão a 
mesma natureza! O homem exhalando de si afeminados cheiros, e enfeitando-se com 
melindre! vestido com huma casaca até aos pés, e com roupinhas, parecendo a casaca 
depois de abotoada huma saia: he boa historia esta!…. fallando de falcete, e amaricado, 
figurando em si o mundo ás avessas, sómente por capricho; he boa historia esta! (LXXX, 
pp. 1-2) 

 Com um tom mais social – discriminação de quem está mais abaixo na escala – 

surge o criado como alvo de troça. Pouco inteligente, incapaz de discorrer para 

entender situações e resolver problemas, o serviçal é “asno” e “simples” (XXVII, pp. 1-

2). 

 A imagem da criada é a de “ave de rapina doméstica” que só procura uma 

oportunidade de roubar os patrões. Para a história acabar bem e todos ocuparem os 

seus “lugares naturais”, vai condenada ao degredo para a Guiné, partilhando o destino 

de outras como ela (CXXIX, p. 4). 

 O velho mulherengo “cheio de rugas, desdentado, e trôpego; porém peralta, e 

desvanecido” é outro alvo, que acaba por ser roubado por “duas Ciganas muito 

tafulas” (LXI, pp. 1-2). 

 A mulher mais velha – viúva e “com fama de rica” – que volta a casar-se com 

homem mais novo comete uma transgressão à norma social, o que faz dela um alvo 

preferencial de discriminação de género, etária e social. Na noite de núpcias,   

Chamou a sua Aia para a despir…. foi a Aia destoucando-a, e desenrolou-lhe hum 
horroso crescente de cabelo achorinado, que a deixou calva de todo, e o Noivo vendo 
aquella desarmação ficou traspassado, depois, tirou-lhe a Aia hum olho de vidro….; 
passou depois a tirar-lhe o queixo de baixo, que deixou o Noivo de queixo cahido; e 
antes de lhe tirar o vestido principiou a Aia a alargar-lhe os laços de huma ligadura da 
banda do hombro direito que he donde prendia hum braço de páo, esquerdo, que 
suppria o que não tinha: o Noivo que se não podia já suster, acudio a isto dizendo: 
minha Senhora, ousa-me antes que se desfaça de todo; se se desarma por meu respeito, 
escusa ter esse incommodo…. (CIII, pp.1-2) 
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 Também as jovens com “males de amor” estão na mira de José Daniel. Um pai, 

quando descobriu ser a paixão por um homem casado a causa dos sintomas que 

passavam por doença, foi buscar o “remédio”. Note-se a ironia e o eufemismo com a 

polissemia de “botica” e “remédio” (PAIVA, 1961, pp. 30-37; KRÖLL, 1984, pp. 68-71): 

“Apenas o Pai ouvio isto despedio os Medicos; dizendo, que em huma tal Botica, que 

tinha em casa, conservava hum remedio famoso para aquelle contagio. Sabe-se hoje 

que lho vai applicando em pequenas doses, segundo os gritos que se ouvem em casa.” 

(CIV, pp. 2-4) 

 Aos olhos do leitor atual menos familiarizado com o distanciamento 

indispensável à pesquisa histórica para evitar o erro do anacronismo, poderá parecer 

que os folhetos do Almocreve, que se limitam a veicular os valores dominantes na sua 

época, constituem um catálogo de uma abordagem insensível à deficiência física, por 

vezes agravada com tons de xenofobia (ver CARROLL, 2014, pp. 86-115). São disso 

exemplos os episódios do ragusano coxo – “hum caso, que ao mesmo tempo que podia 

encher todos de compaixão, era capaz de fazer rir huma pedra” (XXXV, pp. 3-4); do 

ladrão com polidactilia, “assignalado pela natureza” (LXXXII, pp. 2-3); e do gago 

(CXXIII, pp. 1-2), em que merece especial atenção a frase introdutória, devendo 

sublinhar-se o uso da adversativa: “nunca temos culpa dos defeitos com que 

nascemos, mas…” Este “mas ”é premonitório e muito significativo para a comédia de 

enganos e para os efeitos de humor negro (CARROLL, 2014, pp. 32-33 e 114). Sempre 

a desconfiança em relação ao outro, a segregação da diferença baseada no aspeto 

físico ou na deficiência: “…. que se livrasse de coxos, cégos, e calvos; porque não sei 

que demo tem estes assignalados da natureza, que quasi sempre ninguém quer nada 

com elles….” (CXXX, pp. 3-5) 

 As cartas de uma mãe ao filho estudante em Coimbra e de uma avó ao neto 

embarcado no Brasil fazem troça da ortografia e da sintaxe de pessoas “rústicas”. Os 

erros de Teodósia Maria nas cartas ao filho estudante são amesquinhados em 

sucessivos folhetos (CXV, p. 4; CXXXV, pp. 7-8; CXXXVI, pp. 3-4). A carta ditada pela 

septuagenária Marta Sofia dirigida ao neto busca o mesmo efeito (XVI, pp. 3-4). O 
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objetivo é sublinhar a comunidade dos que partilham a norma (ortográfica e 

gramática), por oposição ao outro (CARROLL, 2014, pp. 84-86). 

 O avarento é protagonista de alguns folhetos. Com nome escolhido a preceito, 

Zanga Sovina Mirra das Dores “chega a não por pontinhos nos ii quando escreve, por 

não gastar tinta” (XCIX, p. 4) e a sua “alma vil” tem direito a versos (CXXXII, pp. 5-7). 

 Os estudantes de Coimbra e as praxes académicas não escapam à pena afiada de 

José Daniel, um autodidata cuja ambição literária se ficou por versos, entremezes e 

folhetos de rendimento seguro mas sem o reconhecimento dos que ele gostaria de ter 

como pares (XVIII, pp. 2-3). 

 O estrangeiro é “naturalmente” o outro. Uma forma de o demonstrar com 

recurso ao humor é o dicionário anunciado na secção Avisos (CXIII, pp. 7-8), onde o 

riso é suscitado pela cacofonia, as onomatopeias e palavras foneticamente burlescas 

(PAIVA, 1960, pp. 531-542). 

 O racismo marca presença com a apresentação do negro como o outro em 

contextos diversos. Há referências a festas mistas, com brancos convidados para 

casamentos de negros – mas acontece uma “bulha” e no fim só ficam “os da mesma 

cor” (XCIV, pp. 1-2). Quando o alvo é uma mulher negra mais velha – “preta cativa já 

polvilhada pela natureza” – que queria casar com um jovem oficial branco, o 

Almocreve evidencia um humor cruelmente misógino e racista, a que não faltam os 

versos jocosos (XCVIII, pp. 6-7)5.  

 Este humor tendo como alvo a mulher negra é, porém, questionado noutro 

folheto, quando uma negra recém-casada com um branco confronta o racismo da 

família do marido e, de forma assertiva, recusa qualquer tipo de paternalismo ou 

outra relação de subordinação: “…. esta cor foi um accidente, eu não tenho mais nem 

menos que as outras mulheres…. e as minhas qualidades não merecião menos…. Todos 

os Cunhados invejárão a ventura do Noivo.” (CI, pp. 4-5) 

 

                                                           
5 Designá-la como cativa enfatiza a idade avançada da negra, uma vez que a introdução de 
escravos no reino de Portugal (mas não nas colónias) fora proibida em 1761. 



11 

 

6 O HUMOR FACE À DIFERENÇA 

 Identificados os alvos, importa questionar o papel do humor do Almocreve face à 

diferença. Se o autor manifesta a sua adesão à ordem vigente, assumindo o 

preconceito social contra os pobres e os fracos – “A esperteza, e a vilhacaria quasi 

sempre andão annexas aos moços de servir, únicos dotes com que a natureza os 

enriqueceo….” (CXVIII, p. 1) – há episódios que claramente denotam uma espécie de 

vingança dos de baixo, numa inversão dos “lugares naturais” característicos de uma 

sociedade pré-moderna. É o caso do camponês (“rústico da aldeia”) que dá o troco ao 

“cavalheiro” que o comparara a um porco: “…. pois Senhor sois vós justamente como o 

meu burro, que tambem no mez de Maio se enche da maior alegria a zurrar muito.” 

(CXXXIX, pp. 6-7) 

 O mesmo se verifica quando reconhece a inteligência vinda de onde menos 

esperava. Uma rapariga de 17 anos, filha de um pescador, aproveitava as saídas do pai 

para o mar para receber em casa o amante. Num dia de temporal, o pescador ficou em 

casa e podia ter apanhado o intruso, mas este foi avisado in extremis pela moça. O 

episódio suscitou de imediato a comparação: se na“gente rude e baixa se encontra 

uma subtileza destas”, que fará com as “senhoras polidas”… (CXVII,pp. 2-3)    

 A visão misógina da mulher está patente nos estereótipos que alimentaram uma 

polémica fictícia. Foi uma “guerra dos sexos” travada ao longo de sucessivos folhetos. 

Um homem “infelizmente casado” acusa as mulheres em geral de serem histéricas, 

vaidosas, preguiçosas, gulosas, incapazes de serem boas donas de casa, enfim, “o 

nosso flagello” (LXXXIV, pp. 2-5). 

 Para alimentar a polémica de modo a manter o interesse dos leitores – e leitoras 

–, José Daniel publica no folheto seguinte a “Resposta que dá uma Senhora”, 

rebatendoas acusações (LXXXV, pp. 1-4). A réplica apresenta os homens como 

responsáveis pelos “defeitos” das mulheres. Mas nem pelo seu oportunismo deixa de 

reconhecer as razões do outro – a mulher –, sempre à luz de um preconceito sexista 

(para uma reavaliação do sarcasmo no humor baseado na percepção do papel social 

do género ver DRUCKER et al., 2014, pp. 551-573). 
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7 “TUDO TEM TIDO MUDANÇA”: HUMOR E CRÍTICA SOCIAL 

 Ao contrário da crítica de costumes, a crítica social é menos evidente nos 

folhetos do Almocreve de Petas. Pode questionar-se se tal resulta do conformismo 

político e ideológico do autor, perfeitamente integrado na ordem vigente e protegido 

do irmão do influente intendente da Polícia, Pina Manique. No entanto, através de 

uma ou outra “peta”, o leitor acaba por deparar-se com alguma parábola 

denunciando, com recurso a metáforas e ironias, um problema concreto. 

 É o caso da carestia da água para os moradores de Lisboa, denunciada num 

texto em que os chafarizes da cidade, convenientemente antropomorfizados, festejam 

os anos da “desejadíssima, gostosíssima, e sempre fresquíssima Senhora D. Fonte da 

Pipa”. Terminada a festa é revelada a razão da “peta”, que afinal era verdadeira: “.… 

uma grande falta de água nas casas de Lisboa, que se chegou a dar seis vinténs por um 

barril.…” (LX, pp. 1-4) 

 Outro topos que permite questionar o humor do Almocreve é a crítica da 

ambição de mudar de estatuto social, ir contra os “lugares naturais” da sociedade 

tradicional, impostos pelo nascimento. Querer subir na vida é dar o flanco para se ser 

exposto ao ridículo (BILLIG, 2005, pp. 200-202; MINOIS, 2000, pp. 402-403 e 422-

425). A troça toma aqui por alvo a multiplicação (e consequente desvalorização) do 

título de dom – a “praga de dons”, que leva o autor a concluir que “se acaso as modas 

nisto dão,/ não vereis cão nem gato sem ter Dom” (LXXIV, pp. 6-7). No mesmo sentido 

aponta outro texto, em que a sátira ao desejo de mobilidade social procura embaraçar 

os implicados, obtendo, assim, um efeito disciplinador (CXII, pp. 1-2)6. Um dos 

textos mais violentos e reveladores do pensamento do autor toma como alvo os 

ociosos que passam a vida nas “duas mil casas de café” de Lisboa7, “mandriões” e 

“sanguessugas” que contrastam com os “ânimos honrados que se empregam em 

adquirir o que têm com o suor do seu rosto”, de quem são o “flagello eterno” (CXXXIV, 

                                                           
6 Billig sublinha a dimensão socializadora e disciplinadora do ridículo e a relação ambivalente 
entre o embaraço e o humor na sua função social (BILLIG, 2005, p. 235). 
7 Número exagerado mas que, no contexto das “petas”, visa transmitir a ideia do grande 
número de cafés e da sua propagação acelerada em diferentes locais da cidade (FRANÇA, 
2008, p. 479). 
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pp. 1-3). Esta crítica da ociosidade e do luxo, em aparente contradição com as 

manifestações de conformismo ideológico que se sucedem nos folhetos do Almocreve, 

permite conceber um distanciamento relativamente à ordem social alicerçada numa 

hierarquia com base no privilégio de nascimento, que só muito lentamente vai 

começando a admitir a ascensão por mérito. 

 O reconhecimento da mudança volta a afirmar-se nas páginas do periódico a 

propósito da paisagem urbana. A descrição das novidades de Lisboa serve de pretexto 

para sublinhar o contraste entre o antes e o depois, na moda e nos costumes, num 

tom de aceitação resignada: “Lisboa está em muitas cousas transtornada…. tudo tem 

tido mudança.” (C, pp. 5-6) 

8 CONCLUSÃO 

 Comum à forma como usa o humor para pôr a ridículo os alvos identificados, 

que de algum modo questionam a padronização dos costumes, sobressai no 

Almocreve de Petas o preconceito contra o outro, um preconceito sobretudo social, 

sustentáculo do conformismo político que marca a linha editorial do periódico.  

 O outro são os pobres, os saloios, os galegos, os alentejanos, os estrangeiros, os 

negros, as mulheres, os velhos, os jovens em busca de afirmação. Preconceito contra 

as modas, a novidade, a mudança. Mas também, e às vezes de forma surpreendente, 

esse outro – agente de mudança – é apresentado sob traços favoráveis, como no 

folheto em que elogia a crioula Clara de Luz, a quem atribui uma resposta que 

constitui um momento de modernidade nas páginas do jornal: “…. esta cor foi um 

accidente, eu não tenho mais nem menos que as outras mulheres.” (CI, p. 5) 

 Do mesmo modo, o tratamento jocoso dado aos ociosos e aos que ostentam 

títulos (dom, senhoria, excelência) sem merecimento, quase sempre complementado 

por uma “peta” que envolve o seu castigo, dá voz a uma certa vingança dos “de baixo”. 

A adesão aos padrões da ordem social, declarada de forma enfática, mesmo 

caricatural, por parte do Almocreve, pode encobrir uma “recôndita revolta” (PALMA-

FERREIRA, 1974, p. 30). 
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 Essa “revolta” decorre da natureza equívoca da(s) função(ões) social(is) do 

humor, que parece libertar mas também controla, por vezes de um modo cruel ou 

agressivo (GOATLY, 2012, p.310). A troça e o sarcasmo, instrumentos de denúncia da 

rigidez que está na base do efeito cómico (BERGSON, 1991,pp. 17-24) são constantes 

no retrato de Lisboa na passagem do século XVIII para o XIX, com as suas ruas e 

praças e os tipos humanos que dão corpo e alma às petas – que, afinal, não seriam 

assim tão mentirosas: “…. fui tão louco, que devendo-lhes chamar correio das 

verdades, lhe puz Almocreve de Petas.” (CXL, p. 2) 

 Entre a repetição insistente da crítica da crítica, o estar contra quem está contra 

(atente-se, a propósito, na distinção entre humor e ironia proposta por 

KIERKEGAARD, 1992, pp. 329 e 431-432), é impossível passar ao lado do silêncio 

gritante do periódico sobre instituições e lugares de poder (Corte, Igreja, Inquisição)8. 

Até os estudantes de Coimbra são visados (XVIII, pp. 2-3) – mas não a Universidade. 

Não será por acaso que a única referência concreta a um protagonista da política 

coeva seja a Bonaparte, através do trocadilho “general Bacamarte” (CV, p. 4; ver 

PAIVA, 1961, p. 309). Mas a crítica jocosa do outro, do novo e da mudança (incluindo 

a ambição de ultrapassar os obstáculos à mobilidade social) tem como corolário a 

possibilidade de conceber o outro e a mudança.  

 O humor do Almocreve não traz consigo a aceitação do outro mas, ao constatá-

lo/confrontá-lo, cria condições para o reconhecimento da alteridade. Questionar esse 

humor – e os seus limites (DELIGNE, 2011, pp. 29-46) – confirma a dimensão 

complexa e ambígua do riso9. 
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