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1799 – Nascimento de Almeida Garrett 
1807 – Primeira invasão francesa 

Deslocação da corte para o Rio de Janeiro 
1809 – Segunda invasão francesa 
1810 – Terceira invasão francesa 
1811 – Retirada dos franceses 
1816 – Morte de D. Maria I / Início do reinado de D. João VI 
1820 – Revolução liberal no Porto 
1821 – Extinção do Tribunal do Santo Ofício 

Regresso de D. João VI a Portugal 
1823 – Vila-Francada (sublevação de D. Miguel) 
1824 – Abrilada / Exílio de D. Miguel para Viena de Áustria 
1825 – Publicação de “Camões” por Almeida Garrett (início 

do Romantismo em Portugal) 

Encontros – 11.o ano ▪ Noémia Jorge, Cecília Aguiar, Inês Ribeiros  
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1826 – Morte de D. João VI / Abdicação por D. Pedro IV, da coroa 
de Portugal em favor da sua filha D. Maria da Glória 
Casamento, por procuração, de D. Maria II com o seu tio, 
o infante D. Miguel 

1827 – Regência do reino de Portugal por D. Miguel 
1828 – Golpe de Estado Absolutista 

Reinado de D. Miguel (D. Miguel, rei absoluto) 
1832 – Regência de D. Pedro, em nome de D. Maria II 

Desembarque da expedição liberal no Porto 
Cerco do Porto 

1834 – Morte de D. Pedro IV / Início do reinado de D. Maria II 
1854 – Morte de Almeida Garrett 
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Contexto literário  
e artístico  

 

ROMANTISMO 
 

Movimento artístico que se manifestou ao 
longo da primeira metade do século XIX e 
que se caracteriza, entre outros aspetos, 
pela aceitação de uma estética que 
valoriza a liberdade criadora, a 
subjetividade e o sonho, que exprime as 
tensões ideológicas e sociais do artista no 
seio da sociedade burguesa e que advoga 
o regresso às tradições medievais. 

Gaspar David Friedrich,  
O Viajante sobre o Mar de Névoa, c. 1818  
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• Arte fundada no instinto, no sentimento. 
• Afirma a total liberdade de criação, recusa regras, cria géneros 

mistos: prosa poética, drama, romance; consegue a libertação 
da linguagem, que se torna coloquial; mistura níveis de língua; 
digressões; pontuação expressiva. 

• Apresenta uma natureza triste,  
escura, dinâmica, tempestuosa,  
outonal, crepuscular(“locus  
horrendus”). 

• Arte de inspiração cristã; introduz  
mitologias nacionais. 

• Arte que reabilita e celebra a  
Idade Média. William Turner,  

Castelo Caernarvon, 1799 

ROMANTISMO 
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• O herói é desequilibrado, impetuoso, 
insatisfeito, melancólico, revoltado; 
herói que procura evadir-se 
no sonho, no tempo e no espaço;  
herói fatal que traz a perdição  
a quem o ama; por vezes, suicida. 

• Apresenta uma nova visão da mulher:  
anjo redentor ou demónio que 
leva à perdição (mulher fatal);  
quase sempre vítima do herói fatal. 
 
 
 

Thomas Lawrence,  
Lady Maria Conyngham  

(1824-25) 

ROMANTISMO 


