
SUB Hamburg

TOMAZ _
DE F I G U E I R E D O

DOM TANAS DE BARBATANAS II
CRÓNICA HERÓICA

O MAGNÍFICO E SEM PAR

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

LISBOA
2010



ÍNDICE

O Magnífico e Sem Par

CAP. I — De como a cornucópia da fortuna seguiu entornando pela
cabeça de Dom Tanas felicíssimos sucedimentos 15

CAP. II — De como Dom Tanas, após breve e doce ventura, se viu
apartado da donzela de seus amores e das lágrimas por
ambos derramadas, assim como das juras que se fizeram e
do mais que veio a dar-se 34

CAP. III — Do fenómeno da natureza que em Barbatanas ocor-
reu, assim como em todo o reino, e fatalíssimo na cabeça
do mesmo, o qual Dom Tanas assisadamente viu ser sinal de
ira celeste desencadeada pelos desmandos de Sebastião José,
ira essa que se fazia mister aplacar 48

CAP. IV — De como Dom Tanas, imolando-se e acima de tudo e
de todas as cousas no altar da Pátria, volveu à cabeça des-
tes reinos afligidos da tirania 57

CAP. V — De como Dom Tanas, retornado à cabeça destes reinos,
aí tornou a obrar de molde que a todos maravilhou 65

CAP. VI — De como Dom Tanas, pelo sal e frescura de seus con-
tos e narrações, veio a ser gostosamente apreciado, valendo
ele só um jocoso entremez 78

CAP. VII — De como Dom Tanas, quando menos se precatava e à
feição dos contos de fadas, veio a contrair felicíssimas e
auspiciosas presumíveis primeiras núpcias 95

CAP. VIII — De como, decorridas no horológio das idades próxi-
mo de oito luas, a Dom Tanas e de sua legitimamente rece-
bida mulher Dona Belisária veio à luz radiosa de Apoio o
inocente e prometedor Dom Badanas, além dos feitos por
que ficou memorável o baptizado solene do ilustre neófito 109

CAP. IX — De como Dom Tanas, providencialmente nado para
excelso legislador, prudente reformador e pertinente morali-
zador, irrefreável se foi exercitando nesses ofícios e no sen-
deiro de mores cometimentos em futuro de horizonte ainda
com bordeira mas de certíssimo real esplendor 120

361



CAP. X — De como a Dom Tanas chegou uma nova que não era
bem a que esperava mas que vinha a dar na mesma 137

CAP. XI — De como Dom Tanas, após que releu a mensagem
trazida pelo homem da capa preta, decidiu correr à cabeça
destes reinos, pressuroso de os servir com acendrado fervor
patriótico, e do que nela seus olhos viram 148

CAP. XII — Do modo por que Dom Tanas seguiu valeroso filoso-
fando, assim como do espectáculo que não demorou a ob-
servar pelo óculo de batalha do invicto almirante Dom Xerxes
de Barbatanas 165

CAP. XIII — De como Dom Tanas assisadamente filosofou que para
a frente era o caminho e que o que lá vai lá vai, seguindo
esse caminho 177

CAP. XIV — Do quase absoluto feliz encontro que teve uma noute
Dom Tanas quando saía do Pombo-Correio e por isso voltou
a nele entrar, assim como das suas ditosas consequências 186

CAP. XV — De como os ventos, que sempre a Dom Tanas bafeja-
ram favónios, da vez primeira aparentaram não bafejar 198

CAP. XVI — De como Dom Tanas obrou rente ao leito de dor de
Sebastião José e do que seguidamente foi assucedido 208

CAP. XVII — De como Dom Tanas, corrido cerca de um mês em
que ditoso folgou, de novo foi chamado por Sebastião José
e do sequente ao chamamento 219

CAP. XVIII — De como Dom Tanas pronto e felicissimamente re-
velou quanto fadado para regulamentador, reformador e mo-
ralizador 230

CAP. XIX — De como Dom Tanas, sempre à altura de verdadeiro
Barbatanas, honrosamente dignificou a sua clara estirpe em
segundo e feliz colóquio com Sebastião José, na senda glo-
riosa de servir a Nação 245

CAP. XX — De como Dom Tanas assentou dar termo à solidão do
Pombo-Correio, indo-se a buscar sua mulher Dona Belisária
e graciosa quanto esperançosa prole, e do que logo lhe assu-
cedeu chegado a Barbatanas 262

CAP. XXI — De como Dom Tanas, da solheira que lhe afectou os
miolos no derradeiro dia de jornada até seus paços, veio a
ficar jacente e padecente no leito, nele alternando as doçuras
da intimidade familiar com a notícia de agravos que lhe ti-
rava a moléstia de pronto e severo exemplarmente punir .... 273

CAP. XXII — De como Dom Tanas, alentado pelo fogo íntimo e
perpétuo da consciência inconsútil, alcançou pela sua vera
estatura o fingimento de não se dar por achado da friagem
com que recebido, vindo, fulgurante e altíssimo, por seu
dissertar conceituoso, a tingir de róseo a nuvem que os ares
da omnipotência lhe escurecia; e de como a saúde que o
Porco-em-pé lhe fez o confortou da recolhida afronta, cujo
exemplar desagravo entendeu assisado ficasse para depois 290

362



CAP. XXIII — De como Dom Tanas, volvidos uns instantes de co-
moção em que esteve estupificado, retribuiu em nobre estilo
as desassombradas e justas palavras de encómio que o Porco-
-em-pé lhe dirigiu, dirigindo-lhe outras parelhamente
inspiradas e calorosas 297

CAP. XXIV — De como Dom Tanas, vencido a glorioso e arriscado
empreendimento, levado a feliz termo por sua quão arroja-
da quanto assisada determinação, veio infausta e inopinada-
mente a ver-se fora do número dos filhos da Pátria, deixan-
do em luto e pranto inconsolados o coração da mesma, assim
como das derradeiras e memorandas palavras que proferiu,
com valimento de Evangelho, as quais a dita Pátria, agrade-
cida, memora e gravou em caracteres áureos no mármore
da eternidade 303

CAP. XXV — Brevíssimo elogio de Dom Tanas de Barbatanas e
desafronta de um vil e tredo insulto que da sombra e a
coberto de amuralhada praça-forte ousou dirigir-lhe um alei-
voso 329

363


