Tomás Ribeiro (1831 - 1901)

De seu nome completo Tomás António Ribeiro Ferreira, nasceu no concelho de Tondela,
distrito de Viseu mas ficou fortemente ligado à Guarda, tal como se pode constatar na sua obra
D. Jaime. De facto, a obra composta de dez cantos, narra as aventuras de D. Jaime, um jovem
fidalgo da Beira que resiste ao domínio castelhano. A obra, com carácter marcadamente
anti-iberista, não correspondia ao que era "politicamente correcto" na altura.
No Canto VII podemos ver alguns dos espaços da Guarda retratados. Através de D. Jaime se
celebrizaram a Torre dos Ferreiros e a Taberna de D. Jaime.
Com esta publicação, Tomás Ribeiro alcança significativo êxito editorial, com sucessivas
edições em Portugal e no Brasil, e coloca-se num lugar cimeiro da história da poesia em
Portugal. Vai ser alvo preferencial da "Questão Coimbrã", polémica intelectual que opôs os
românticos e a Geração de 70, nomeadamente por possuir um elogioso prefácio de Feliciano
Castilho. Na realidade este prefácio considerava Tomás Ribeiro comparável a Luís de Camões,
afirmando mesmo que o poema era mais adequado ao ensino da língua portuguesa que Os
Lusíadas.
A sua ligação à região explica-se ainda no facto de ter sido administrador do concelho do
Sabugal.
Desempenhou as funções de deputado do Parlamento, escritor, jornalista, secretário-geral do
governo da Índia Portuguesa e outros cargos públicos ou políticos, como Ministro.
Foi amigo de Camilo Castelo Branco, de quem prefaciou várias publicações e dedicou-lhe a
obra Dissonâncias, editada em 1890.
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Obras:
-

D. Jaime
Delfina do mal
Sons que passaram
Vésperas
Dissonância
A indiana
Jornadas
História da legislação liberal portuguesa
Empréstimo de D. Miguel
O mensageiro de Fez
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