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A obra, conhecida também como "As Farpas", contém os seguintes textos: O primitivo prólogo das Farpas. – Estudo
social de Portugal em 1871 ; Os quatro partidos políticos; A abertura das conferências do Casino; O que era o partido
Reformista; Pastoral de um bispo; À câmara dos deputados, e a sua falta de princípios, de ideias, de saber, de
consciência, de independência, de patriotismo, de eloquência e de seriedade; Os candidatos das Farpas; A fisiologia
da eleição para deputados; Habilitações necessárias para ministro.; Os sete marqueses de Ávila; A multa municipal
para o lirismo sentimental; A supressão das conferências do Casino; Máximas e opiniões da Nação, jornal; O discurso
da Coroa, seu presente e futuro; Tumultos no Parlamento; A grande coragem de S. Ex.ª; O exército em 1871; A
marinha e as colónias; Palavras a Samuel; O Governo e a liberdade de pensamento; Oito razões por que se não
reformou a Carta; A Praça de Santana instalada no edifício de S. Bento; Os srs. deputados esquecem a mera decência
material; Três dias de insultos no parlamento.; O romance de uma lancha; Três tipos de revolução, à escolha; A praça
de peixe do Porto, e o luxo da sua mobília; Delícias de jornadear nos caminhos de ferro em 1871; A cólera do Centro
Promotor; As malas da Sr.ª condessa de Teba.; O príncipe Humberto; Júlio Dinis; Ter génio por escritura pública;
História pitoresca da revolta da Índia; A polícia; Uma nova penalidade; Os missionários e o seu ramo de negócio.; A
nossa diplomacia em 1871; As crianças e a Igreja; Visitas indiscretas entre Espanha e Portugal; Os anos de el-Rei;
Pescadores presos por não serem jurisconsultos; Palavras ao Clamor do Povo; A Câmara Municipal e o seu zelo cívico;
S. M. a Rainha a passeio; A elegante casa de Sabóia; Espoliadores do cigarro público; O fisco na província; Desilusões
de uma greve; O teatro em 1871; O Governo e a emigração; Conversa com o Bem Público.
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