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O Quinto Império e a Saudade do Futuro 

 O Quinto Império: Uma saudade Portuguesa 

Um tema tão complexo como o Quinto Império merece uma abordagem prudente.  

Como definir o Quinto Império? É algo a que se aspira, algo que se deseja que venha, mas 

também algo de muito difícil definição.  

É por isso, precisamente, uma Saudade. E tal como expresso de forma tão feliz no título destas 

Jornadas, a Saudade é algo virado para o futuro, para qualquer coisa que ainda não aconteceu. 

É a Nostalgia da Esperança, assente numa Fé inabalável. 

O Quinto Império é assim algo aspiracional. Acreditamos que seja o advento, (atenção, um novo 

advento), de uma nova era para a humanidade. Uma nova era essa, em que a humanidade dê 

um salto de potência. Uma Idade do Ouro. A Idade do Espírito Santo. 

Sendo um novo advento, acreditamos também que coincida com uma próxima manifestação de 

uma determinada entidade crística. E por ser então uma tradição messiânica e salvífica, não 

se estranha também que seja uma tradição vincadamente Portuguesa. Ou não estivesse 

Portugal suspenso na sua história, em todo o seu imaginário colectivo, à espera do seu Encoberto, 

esse Dom Sebastião que um dia haverá de voltar. 

O Quinto Império é assim um tema que se presta a muitas interpretações. É por isso um tema 

porventura controverso e não consensual.  

Assim, optei na minha comunicação por evitar fazer qualquer tipo de leitura ou interpretação, 

mas ao invés, lançar as bases históricas sobre o qual este tema foi, ao longo dos tempos 

desenvolvido.  
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Apresento assim uma súmula de diversos momentos em que a ideia de Quinto Império surge na 

história, necessariamente resumida, com especial destaque para aqueles que podemos hoje 

apelidar de Profetas Portugueses. 

Daniel 

Uma das mais antigas referências conhecidas de uma Idade de Ouro, a que se chamou de Quinto 

Império, emerge do Livro de Daniel, um dos tomos do Antigo Testamento, na interpretação do 

Sonho do Imperador Nabucodonosor. 

Este Rei do Império Babilónio teve um sonho inquietante, no qual havia uma estátua enorme 

com a cabeça de ouro, peito e braços de prata, rins e coxas de bronze, pernas de ferro e pés com 

parte de ferro e outra parte de argila.  

Sem se saber porquê, uma pequena pedra atinge a argila dos pés e toda a estátua se desmorona 

e desaparece sem vestígios, enquanto que a pedrinha se transforma numa grande montanha. 

Só Daniel, um dos profetas do antigo testamento, foi capaz de o interpretar.  

Daniel explicou que cada camada da estátua era um império, sendo que a cabeça de Ouro era 

a do próprio Nabucodonosor.  

Cada império vencia sucessivamente o anterior até ao último.  

Os pés de ferro e argila simbolizam um reino em parte forte e em parte frágil.  

Em seu lugar, Deus faria surgir um reino ou império sólido, que duraria para todo o sempre e 

jamais seria destruído.  

Alguns estudiosos associaram os quatro impérios à Assíria, Pérsia, Grécia e Roma. É esta 

passagem da Bíblia que deu origem à expressão Quinto Império. 
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Bhagavata Purana 

M;as a ideia de uma história cíclica é ainda mais antiga e está também presente nos textos 

sagrados do Hinduismo. 

O Bhagavata Purana, também conhecido como “Livro de Deus”, é o mais popular livro purânico 

que narra a vida de Krishna enquanto avatar de Vishnu.  

Neste livro, são descritas várias idades que coincidem com diferentes avatarizações de Vishnu. 

Na sequência cíclica de idades narrada reside já a ideia de que a renovação de um ciclo se faz 

com a manifestação de uma entidade divina: a próxima manifestação de Vishnu. 

É neste texto que se anuncia uma Idade do Ferro, a que se chama a Idade de Kali, ou Kali 

Yuga. Nesta idade, os homens desenvolverão o ódio uns pelos outros, abdicando de relações de 

amizade e as cidades serão dominadas por ladrões. 

A Kali Yuga conduzirá ao fim dos tempos, com a derradeira manifestação de Vishnu, 

restaurando o Dharma (a Lei) e dando enfim origem a uma nova Idade do Ouro. 

É também essa a ideia expressa no Bhagavad Gita, outro dos textos sagrados do Hinduísmo, 

também conhecido como “A canção do bem-aventurado”, onde se relatam os diálogos entre 

Krishna com Arjuna, um líder guerreiro. 

Assim, dizem os versos 7 e 8 do Cântico 4: 

“Todas as vezes, ó Filho de Bharata que Dharma (Lei) declina e Adharma (Iniquidade) 

se levanta, Eu manifesto-me para a salvação dos justos e a destruição dos pérfidos. Para 

o restabelecimento da Lei, Eu nasço em cada Yuga (Idade).” 
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Hesíodo 

O tema da Idade do Ouro esteve também presente na antiguidade clássica. A Idade do Ouro 

faz parte do tesouro lendário da Grécia antiga e encontra-se bem expressa no poema de 

Hesíodo, “Os Trabalhos e os Dias”. 

Neste texto é retratada uma história da humanidade com cinco raças correspondentes a cinco 

idades sequenciais: uma de ouro, uma de prata, uma de bronze, uma quarta de heróis semi-

deuses, e finalmente, uma idade de ferro. 

Na Idade do Ouro, a humanidade vivia livre de desejos, ciúmes ou excessos e isenta de 

trabalho mortal, imersa numa realidade de abundância.  

Em contrapartida, após o desaparecimento cíclico de cada uma das raças, o ciclo terminaria 

na idade do ferro, plena de barbárie e crimes submetidos à lei da força.  

Essa idade da humanidade teria de esperar o advento de uma nova Idade do Ouro. 

Virgílio 

Também na antiguidade latina se encontra este tema desenvolvido na Quarta Écloga de 

Virgílio.  

Neste texto, a propósito do futuro nascimento de uma criança, aspira-se a uma era de grande 

prosperidade vindoura, onde a humanidade voltaria a gozar de todos os benefícios da Idade do 

Ouro. 

Tanto em Hesíodo como em Virgílio, o percurso dos tempos não tem um início e um fim. Ele 

segue um padrão circular cíclico, em que as iniciativas divinas se exercem de cima para baixo 

influenciando o destino dos homens. 
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Assim, pese embora os mitos da Idade do Ouro sejam expressões de destinos escatológicos de 

funções humanas, está sempre presente a esperança do renascimento, para uma nova era de 

potência acrescida. 

Ovídio 

Também Ovídio, nas suas “Metamorfoses”, fala numa Idade do Ouro sem justiceiros, sem leis 

e onde os homens vivem de livre vontade, numa sociedade que cultivava a lealdade e a rectidão. 

Não havia necessidade de castigos, nem medos.  

As gentes viviam numa ociosidade doce e livre de cuidados. Depois, sucede-lhe a Idade da 

Prata, onde a Primavera duradoura dá lugar a Invernos, Outonos e Verões, dividindo o ano 

em quatro estações.  

A seguir, veio a Idade do Bronze, surgindo horrendas armas, embora não fosse ainda 

criminosa.  

E é então que lhe sucede a Idade do Ferro e todo o acto nefando irrompe na humanidade. O 

pudor, a lealdade e a sinceridade fogem e sucedem-lhe o logro, a traição, a insídia e a violência 

criminosa. 

Joaquim de Fiori 

Joaquim de Fiori foi um abade calabrês cisterciense do século XII, que originou uma doutrina 

que advoga que o próximo advento coincide com o início da Idade do Espírito Santo, doutrina 

essa popularizada em Portugal pela Rainha Santa Isabel. 

Criador do Joaquimismo, Joaquim de Fiori fez uma interpretação das sagradas escrituras que 

dá corpo a uma teologia trinitária, conferindo significado ao anúncio do Fim dos Tempos do 

Apocalipse de João, e desenvolvido na sua obra “O Livro das Figuras”. 
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Quando escreve sobre a chegada de uma próxima idade do Espírito Santo, Joaquim de Fiori 

liga esse advento a uma nova era que se substituiria ao poder da Igreja, segundo ele, corrupta 

e decadente. Esta doutrina valeu-lhe a expulsão da Ordem de Cister, encontrando então 

refúgio junto dos franciscanos espirituais, que negavam a autoridade do Papa e não 

poupavam críticas aos mais altos representantes da hierarquia da Igreja. 

Joaquimismo: as três Idades 
Na sua teologia trinitária, o Abade Joaquim propõe um acordo entre os Dois Testamentos: a 

história antes de Cristo e a história depois de Cristo. Para se entender este acordo, é necessário 

visualizar uma evolução da humanidade no quadro de três idades: a Idade do Pai, que 

corresponde ao Antigo Testamento, a Idade do Filho, que corresponde ao Novo Testamento, e 

uma última idade, que sucederá ao Fim dos Tempos e que se designará por Idade do Espírito 

Santo. 

Esta Trindade desfia-se progressivamente, coincidindo a Idade do Pai com a idade da Lei 

(numa clara ligação a Moisés), evolui pela Idade do Evangelho (numa referência natural à 

herança cristã) e desagua na Idade da Inteligência Espiritual, um Império do Espírito que 

escapa ao nosso entendimento. 

Como a transição entre as Idades não é abrupta, ou seja, estas interlaçam-se e coincidem 

durante um tempo, temos na verdade 3 idades mas também 5 tempos. Assim, o último de 

todos, o quinto tempo que se estabelece no final, recebe a designação de Idade do Espírito 

Santo, e não pode ser outra coisa senão o Quinto Império. 
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O Bandarra 

Gonçalo Annes foi um sapateiro de Trancoso que ficou conhecido como o Bandarra. 

Acreditou-se em determinado momento que pudesse eventualmente não saber ler nem escrever, 

tendo ditado as suas profecias a outro personagem, o Padre Gabriel João de Trancoso, pois foi 

essa a interpretação que se deu a uma quadra que faz parte do Terceiro Corpo de Trovas: 

Eu componho, mas não ponho 

 Letrinhas no papel, 

Que o devoto Gabriel 

Vai riscando quando eu sonho. 

Mais tarde percebeu-se que tal não era verdade, pois mantinha correspondência com várias 

personalidades conhecidas da época. Ele relia incessantemente a Bíblia e era dotado de uma 

memória infalível, ao ponto de conhecer de cor longos trechos, especialmente dos profetas de 

Antigo Testamento. 

O Bandarra desenvolveu um conjunto de Trovas proféticas e messiânicas, versando sobre o 

regresso do Encoberto, atribuído a D. Sebastião, e a relação deste evento com o futuro de 

Portugal enquanto Reino Universal. 

Após o desaparecimento de D. Sebastião, já depois da sua morte, as suas Trovas foram 

imediatamente tornadas proibidas, pois apelavam à causa da independência de Portugal, em 

pleno reinado Filipino.  

As Trovas tornaram-se também muito populares após a restauração da independência de 

1640, pois havia uma inclusive que parecia profetizar a ascensão de D. João IV ao trono de 

Portugal.  
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O próprio Padre António Vieira, que é desta época, foi então percursor de uma chamada 

corrente joanista das Trovas do Bandarra, por oposição à corrente inicialmente sebastianista. 

Ou seja, em determinado momento da história, o Encoberto cujo regresso se profetizava 

parecia ser D. João IV e não D. Sebastião. 

A sua exegese foi posteriormente feita por Fernando Pessoa, que viu nestas Trovas uma visão 

profética dos destinos do país. Pessoa descreve a profética do Bandarra em 3 corpos: o Quinto 

Império, a ida e vinda de D. Sebastião e os destinos de Portugal. 

António Vieira 

O Padre António Vieira foi porventura o primeiro a fazer a ligação entra a aspiração de uma 

nova Idade de Ouro e um desígnio providencial de Portugal. 

Através dos seus livros proféticos: “História do Futuro”, “Esperanças de Portugal – Quinto 

Império do Mundo” e, mais tarde, a “Chave dos Profetas”, António Vieira idealizou uma nova 

era para a humanidade marcada pelos valores da inclusão, um ecumenismo de diversas 

tradições religiosas e várias identidades culturais, em fraternidade, concórdia e reabilitação 

em Cristo. 

A utopia de António Vieira baseava-se no Livro de Daniel, e pressupunha a existência de um 

destino grandioso e apoteótico de Portugal, que assim cumpriria em plenitude uma missão 

atribuída divinamente na sua fundação. 

Reinterpretando à letra as profecias do Bandarra, António Vieira vaticina a ressureição de 

D. João IV para realizar o que acreditava ser a teleologia de Portugal: derrotar o império 

Otomano, reconquistar Jerusalém para o Cristianismo e assim, depois da Assíria, Persa, 

Grécia e Roma, inaugurar o Quinto Império do mundo. 
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Dizia António Vieira: “Chamamos Quinto Império ao novo e futuro, que mostrará o discurso 

desta nossa História; o qual se há de seguir ao império Romano, na mesma forma de sucessão 

em que o Romano se seguiu ao Grego, o Grego ao Persa e o Persa ao Assírio”. 

António Vieira assentou ainda a sua visão teleológica de Portugal na Segunda Profecia de 

Daniel que vendo surgir numa visão quatro bestas aterradoras, diz que “aquelas quatro 

bestas grandes significavam quatro reinos ou quatro impérios, que sucessivamente se haviam 

de levantar no mundo, depois dos quais se havia de seguir outro reino ou império, chamado 

Reino dos Santos do Altíssimo, o qual não há-de ter mudança nem variedade, nem outro reino 

algum ou império que lhe suceda, porque há-de durar para sempre. 

Fernando Pessoa 

Fernando Pessoa foi, em toda a sua genialidade, o mais importante profeta do Quinto 

Império, anunciado de forma sublime na Mensagem e em tudo o que ela transporta de 

Saudade, ou seja, uma Nostalgia do Futuro. 

A Mensagem é uma viagem por toda a história mítica de Portugal, fixando a memória da 

profética lusíada, sublinhando a existência de um destino oculto que falta cumprir. A tal 

teleologia de Portugal: “Senhor, falta cumprir-se Portugal”. 

Assenta na fixação de todos os mitos que sustentam a história, enquanto imaginário colectivo 

de uma comunidade, quais vectores que a impulsionam e dirigem. Como ele próprio anuncia: 

“a lenda escorre e fecunda a realidade”. 

A Mensagem foi escrita entre 1913 e 1934 e condensa a visão mítica e profética de um Quinto 

Império sonhado mas, tal como Portugal, adiado. 
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Construído numa estrutura tripartida, a Mensagem divide-se em três partes, que 

correspondem a três fases da existência de Portugal, numa simbologia muito joaquimita, 

porque trinitária: 

- a primeira parte é o nascimento: o Brasão 

- a segunda parte é o percurso: o Mar Português 

- a terceira parte é a morte: o Encoberto 

Após esta sequência, haverá lugar a um renascimento, momento em que Portugal se cumprirá. 

Para Pessoa o esquema dos impérios é outro: primeiro foi o da Grécia, o segundo o de Roma, o 

terceiro o da Cristandade e o quarto o da Europa. O quinto será então o de Portugal. 

Diz o poema Quinto Império: 

E assim, passados os quatro 
Tempos do ser que sonhou, 
A terra será theatro 
Do dia claro, que no atro 
Da erma noite começou. 
 
Grécia, Roma, Christandade, 
Europa — os quatro se vão 
Para onde vae toda edade. 
Quem vem viver a verdade 
Que morreu D. Sebastião? 

Em determinado momento, Pessoa deixa-nos os seus Sinais. De novo de forma trinitária, ele 

identifica os três profetas do Quinto Império Português: 

- o Bandarra 

- o Padre António Vieira 
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- e finalmente, um que não nomeia, porque se refere a si próprio 

Pessoa conclui a Mensagem com um retrato do Portugal actual:  

“Tudo é incerto e derradeiro.  

Tudo é disperso, nada é inteiro.  

Ó Portugal, hoje és nevoeiro...”. 

E termina então apelando para a Hora. 

Agostinho da Silva 

Agostinho da Silva tem uma visão do Quinto Império baseada na interpretação da doutrina 

trinitária de Joaquim de Fiori sobre a chegada de uma Idade do Espírito Santo e ponderada 

por um pensamento que é ecuménico mas de raiz fortemente medieval. 

A filosofia espiritualista de fundo cristão de Agostinho da Silva, anuncia uma sociedade 

baseada na inexistência do trabalho, permitindo a cada homem expressar o máximo potencial 

para o qual nasceu. Mas também a inexistência de estado, dinheiro ou qualquer outra 

expressão mercantilista, advogando ainda a inexistência de justiça, desnecessária numa 

sociedade perfeita, sem divisão entre nações, raças, classes ou castas. 

É uma ideia de uma espécie de anarquia de Deus, organizada em torno de uma visão 

medievalista, expressa na sua “Reflexão à Margem da Literatura Portuguesa”, onde 

Agostinho da Silva afirma: “Portugal, depois do século XV, só vai ser grande naquilo que 

continua a ser medieval”.  

Atribui ainda à expansão atlântica a interrupção de uma inspiração divina que constituía os 

“planos que Deus tinha quando formou Portugal”. 
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Numa das suas entrevistas, Agostinho da Silva deixa este aspecto bem claro, quando afirma: 

“Os Descobrimentos prejudicaram Portugal, porque passou a ser fácil enriquecer. Bastava ir e 

pilhar. Toda a gente que não queria fazer nenhum esforço de trabalho resolveu mudar de vida 

e lançar-se a essa aventura dos Descobrimentos, essa empresa estatal que levou aqueles que 

ficaram em Portugal a viver do que colhíamos lá fora.” 

Curiosamente, ele também manifesta mais tarde admiração pela expansão marítima 

portuguesa, pois afirma: “Com o mar a coisa correu perfeitamente. Fez-se aquilo que se podia 

e devia fazer: dar ao Homem a noção de Humanidade plena. Com os Portugueses lançou-se 

outra ideia de Humanidade: uma Humanidade plural de cor, plural de culturas. Nunca 

ninguém fez no mundo o que o português fez. O que Portugal fez. Ninguém, nem grego, nem 

romano, nem coisa nenhuma. Foram extraordinários!” 

Assim, centrado numa visão medievalista, mas também brasilianista, a que não é alheio o 

facto de ter vivido durante largos anos no Brasil, Agostinho da Silva afirma o carácter 

providencialista do Quinto Império Português: um Império Universal, por vir, que competiria 

a Portugal instaurar, a partir de três figuras incontornáveis da cultura portuguesa: o Camões 

da Ilha dos Amores, o Padre António Vieira da História do Futuro e Fernando Pessoa com 

os seus escritos sobre o Quinto Império. 

Ele encontra a plena expressão do significado do Quinto Império na tradição das festas do 

Espírito Santo, popularizadas a partir de Alenquer pela Rainha Santa Isabel, suportadas em 

ações anteriores dos franciscanos espirituais. As festas seriam assim o reflexo de um tipo de 

religiosidade muito particular, vivida em Portugal, que se afastava a largos passos do 

catolicismo católico. 

Para Agostinho da Silva, a reflexão sobre as Festas do Espírito Santo cruzam a identidade 

nacional Portuguesa com o Portugal medieval e o Império Português, quer o passado quer o 

futuro desejado. 
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A composição ritual das festas do Império do Espírito Santo demonstra a expressão de uma 

concepção do mundo que está para vir, avultando três traços essenciais: a coroação de um 

Imperador menino, um bodo, e a libertação de um prisioneiro por altura das festas. 

Diz Agostinho da Silva no seu texto “Considerando o Quinto Império”: “Marca-se o início 

desse Império com a libertação dos presos e com um banquete aos pobres: no reino novo que 

começa não haverá mais homens privados da sua liberdade e não haverá mais homens 

submetidos a todas as limitações da miséria. A tudo se junta, quando o Imperador é uma 

criança, outro simbolismo, em que se proclama que daí por diante não é o trabalho que valerá 

mais no mundo, mas sim o jogo; não é o cálculo que levará a palma, mas sim a fantasia; não é 

a chamada da realidade que manietará o sonho, mas sim o sonho que subjugará o real”. 

A coroação de um menino como Imperador liga-se ao elogio da criança como modelo de vida  

para o homem adulto, na sua forma inocente e pura de olhar o mundo. Afirma Agostinho da 

Silva de forma exemplar: “o que o povo diz no seu mais espontâneo e autêntico culto é que 

devem ser as crianças a governar o mundo, como afinal defendia Cristo”. 

Na abundância de um bodo servido a toda a comunidade, Agostinho da Silva preconiza um 

comunitarismo liberto dos grilhões da economia e da necessidade de trabalhar para ganhar a 

vida. Quanto à libertação dos presos, esta teria por base a “intuição de que a maior parte dos 

crimes vem não do criminoso mas do ambiente em que cresce e vive”. 

Em suma, nesta Idade do Ouro, o ócio substituiria o trabalho, a filosofia da economia basear-

se-ia na partilha e não no ganho, a natureza humana recuperaria a imaginação e a alegria 

da criança, e a sociedade libertar-se-ia das peias da autoridade. 
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De salientar, para terminar, que na interpretação agostiniana desta visão profética e 

medievalista do Quinto Império, Portugal tem um papel a desempenhar, papel esse sonhado 

por Deus na fundação da nação. E segundo Agostinho da Silva, o vínculo entre a utopia e a 

lusofonia é incontornável: “Do rectangulo da Europa passámos para algo totalmente 

diferente. Agora, Portugal é todo o território da língua portuguesa. Quando se diz ter 

Portugal de fazer alguma coisa, o que tem de ser feito sê-lo-á por todos os homens de língua 

portuguesa”. 

Quando Virás ó Encoberto? 

É assim, assente nesta visão utópica de um sonho de Deus para a Humanidade, manifestado 

por desígnio providencial de Portugal no mundo, que termino com aquele que é o mais 

Saudoso poema da Mensagem de Pessoa: 

“Quando virás, ó Encoberto, 

Sonho de eras portuguez, 

Tornar-me mais que o sopro incerto 

De um grande anceio que Deus fez?” 

 

Lagos, 29 de Fevereiro de 2020 

Fr. João Pedro Silva 

In Ordine, Eques aD Columbaris 
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• “Profética Lusíada – Quatro Idades, Joaquimismo, Quinto Império” – 
Manuel J. Gandra 

• “Os Templários, O Espírito Santo e a Idade de Ouro” – António Quadros 

• “Vieira e a Possibilidade de um Mundo Novo: Quinto Império como 
projecto de cidadania do futuro” – José Eduardo Franco 

• “Nação e Império – Agostinho da Silva e as Festas do Espírito Santo” – 
João Leal 

 


