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Alexandre Herculano (1810-77) nasceu em Lisboa, de família humilde. Fez 

estudos irregulares na Congregação do Oratório, numa aula elementar de 

comercio e de Paleografia do Arquivo da Torre. Partidário, como 

GARRET, do constitucionalismo, teve de emigrar para França, donde 

voltou em 32, alistando-se no exército de D. Pedro IV e batendo-se no 

cerco do Porto. Em 39 foi nomeado bibliotecário da Real Bibliotecário do 

Paço da Ajuda, cargo que ocupou até a sua retirada de Lisboa em 67. 

Desgostoso do meio politico e literário da Capital recolheu-se à vida do 

campo, e na sua quinta de Val de Lobos praticou a agricultura até morrer. 

Sua obra poética foi pequena e limitou-se a um volume da primeira 

mocidade, a Harpa do Crente, cuja mais bela produção é A Cruz Mutilada. 

Na ficção histórica deixou 3 romances – Eurico, o Presbítero(A ação passa-

se no período da invasão sarracena na Península Hispânica. O protagonista  

é um presbítero godo, em cujo coração os sentimentos religiosos e um amor 

ardente travam combate violento. O Eurico é uma das belas obras da escola 

romântica em Portugal), O monge de Cister (Evocação admirável de Lisboa 

do sec. XIV) e o Bobo(romance histórico, cuja ação se passa durante o 

período da revolta do infante D. Afonso Henrique contra sua mãe D. 

Teresa), além de um livro de contos – Lendas e Narrativa. Mas o seu maior 

titulo de gloria reside na obra histórica. Além da organização da celebre 

coleção de documentos intitulados PORTUGALIAE MONUMENTA 

HISTORICA, escreveu a Historia de Portugal, a sua obra-prima, e a 

Historia da Origem e Estabelecimento da Inquisição em Portugal, além de 

outros trabalhos avulsos. Herculano tinha da Historia uma concepção 

pragmática: entendia que ela deve ser estudada para tonificação o 



sentimento pátrio, e como nos ensinamentos proporcionadas pela fase 

medieval se cumpria melhor a função da monarquia até o reinado de 

Afonso 11. Na historia de Portugal, omitiu o MILAGRE DE OURIQUE, o 

que determinou contra ele tamanhas calunias e injustas acusações. “ He 

poured scorn on the persistent superstitions, such as Christ’s personal 

intervention at the BATTLE OF OURIQUE, Which had so far bedeviled 

comprehensive histories of the on country(A.J.PRUOR, Lecturer at 

University of Cardiff). HERCULANO é incomparável como historiador. O 

seu estilo grave e severo, de uma correção e vernaculidade modelares, 

assegura-lhe lugar honroso entre os grandes clássicos portugueses. A 

segurança do seu método, a paciência das suas pesquisas, a sagacidade das 

suas induções, a amplitude das sua sínteses fazem da obra de 

ALEXANDRE HERCULANO um monumento que desafia a ação do 

tempo. Jaz em tumulo monumental no MOSTEIRO DOS JERÔNIMOS, 

onde também repousam as cinzas de VASCO DA GAMA E CAMÕES.  


